
I.Gazdaság,gazdaságpolitika,anyagikultúra

Középszint

1.Akoraközépkorgazdasága

Mutassabeakoraközépkorinyugat-európaimezôgazdaságátalakulását!Magya-
rázzamegaváltozásokpolitikaiéstársadalmihátterétis!

„A föld a meg él he tés egyet len for rá sa, és a gaz da gság egye dü li fel té te le. A la kos ság 
[…] – a csá szár tól kezd ve, aki nek a föld bir to ka ho za mán kí vül nincs egyéb jö ve del me, a 
leg egy sze rûbb job bá gyig – köz vet ve vagy köz vet le nül a föld ter mé nye i bôl él, vagy úgy, 
hogy mun ká já val ter me li meg azo kat, vagy pe dig be éri be haj tá suk kal és el fo gyasz tá suk
kal. Az in gó va gyon nak nincs töb bé gaz da sá gi hasz na. […] Ezért le he tet len, hogy az ál lam 
olyan ka to nai rend szert és köz igaz ga tást tart son fenn, amely nem a föld tu laj don ra épül. A 
had se reg ki zá ró lag a hû bér bir tok tu laj do no sa i ból áll, a tiszt ség vi se lôk pe dig a nagy bir to
kos ok kö zül ke rül nek ki.” (HenriPirenne:Aközépkorigazdaságéstársadalomtörténete.
Budapest,1983)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Agazdaságifellendülés

technikai,technológiaifel
tételei

• Amezôgazdaságiterme
lésformáiésszínterei

• A változások politikai,
társadalmiháttere

AmegmûvelhetôföldterülethasznosításaNyakhámésszügyhám

Túróekeésazaztfelváltócsoroszlyás,kormánylemezesfordítóeke
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Gazdálkodásaközépkorban

„Már a kö zép kor ban is is mer ték és hasz nál ták a kü lön bö zô gaz dál ko dá si ta ná cso kat tar
tal ma zó le írá so kat. Ezek a for rá sok be pil lan tást ad nak egyegy bir tok éle té be, gaz da sá gá ba, 
a mun kák szer ve zé sé be.

Abéresekfeladatai

A bé re sek nek ér tel mes em be rek nek kell lenniök, jól kell tudniok vet ni, ki ja ví ta ni a ekét 
és az el rom lott bo ro nát, év sza kon ként jól meg dol goz ni a föl det, tudniok kell az ök rök kel 
bán ni, be fog ni, ve zet ni ôket, anél kül, hogy üt nék vagy meg se be sí te nék, jól kell tudniok ta
kar má nyoz ni, ôriz ni a ta kar mányt, hogy el ne lop ják, vagy el ne hord ják. […] Az ál la tok és 
az ôr zôk szá má ra ka rá mot és sö vény ke rí tést kell csinálniok, s a föl de ket fel ás ni és meg for
gat ni, hogy ki szá rít sák és le csa pol ják a vi ze ket. Nem sza bad megnyúzniok egyet len ök röt 
sem anél kül, hogy meg vizs gál ták vol na a ha lál okát.” (VárkonyiGábor:Középkor, kora
újkor.Történelmiolvasókönyv.NemzetiTankönyvkiadó)

„Fri gyes, Is ten ke gyel mé bôl a ham bur gi egy ház ér se ke, min den ke resz tény hí vô nek a 
je len ben és a jö ven dô ben, örö kös ál dá so mat kül döm. Azt akar juk, hogy min den ki szá má ra 
le gyen is mert ez a szer zô dés, ame lyet mi a Raj nán in ne ni em be rek kel, aki ket hol lan dok nak 

ne vez nek, kö töt tünk. […] Egyez sé get kö töt tünk, 
amely nek ér tel mé ben a fent ne ve zett föld bir tok 
min den mansusáért éven te 1 dé nárt fi zet nek ne
künk. Szük sé ges nek tart juk le je gyez ni itt a mansus 
ki ter je dé sét azért, hogy a jö vô ben ne le gyen sem mi 
vi szály a la kos ság kö zött: te hát 720 ki rá lyi vesszô 
hosszú sá gú és 30 szé les sé gû, a föl dön át ha la dó fo
lyó val együtt, mely nek hasz ná la tát ha son ló mó don 
át en ged jük ne kik. Vé gül aka ra tunk nak meg fe le lô
en el fo gad ták, hogy a föld gyü möl csé nek ti ze dét 
ne künk ad ják, tud ni il lik: a ti zen egye dik ké vét, a 
ti ze dik bá rányt, ma la cot, kecs két, lu dat, a méz
bôl, a len bôl is egy ti ze det. […] A vi lá gi tör vé nyek 
sze rin ti igaz ság szol gál ta tást és bí ró sá got il le tô en, 
azért, hogy ne szen ved je nek ide ge nek ré szé rôl sé
rel met, kö te lez ték ma gu kat éven ként min den 100 
mansus után két már ka fi ze té sé re, hogy ma guk kö
zött dönt hes se nek min den pör ben. Ha je len tôs ügy
ben nem tud nak sa ját bí ró sá gu kon dön te ni, a püs
pök höz for dul nak, hogy ítél jen az eset rôl.” (XII.
századioklevél)

2.Aközépkorikereskedelem

Ismertesseaközépkori távolságikereskedelemsajátosságaitaXI–XIII.század
Európájában!Mutassabe,milyentényezôk(földrajzi,politikai,vallásistb.)hatá-
roztákmegatávolságikereskedelmet!Használjaatörténelmiatlaszmegfelelô
térképétis!

Velencefelemelkedésénekállomásai:

  840: A Pó-völgy fölötti kereskedelem kizárólagos jogának megszerzése –
átrakodóhelyazItália,KonstantinápolyésLevanteközöttikereskedelemben.

  932: TerjeszkedésazIsztriai-félszigeten.
 1204: Kereskedelmi pozíciójának megszilárdítása a Földközi-tenger keleti meden-

céjébenazellenségesGenovávalszemben.A4.kereszteshadjáratelfoglalja
Konstantinápolyt.

(HenriPirenne:Aközépkorigazdaságéstársadalomtörténete.Budapest,1983alapján)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Az európai kereskede

lemfôirányaiésárucik
kei

• Aföldközitengerikeres
kedelem

• Abaltitengerikereske
delem

• Akereskedelemfejlôdé
sénekhatásaavárosok
helyzetére

Ahûbériláncsematikusábrája
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EGyESÉSZAK-ITÁLIAIVÁRoSoK
ÉVIADójA

I.(BARBARoSSA)FRIGyESNEK

EGyESDÉLNÉMETVÁRoSoK
ÉVIADójA

AHoHENSTAuFoKNAK

Milánó(1158)  9000márkaezüst Frankfurt(1241) 250márkaezüst

Milánó(1160) 10000márkaezüst Strassburg(1241) 200márkaezüst

Piacenza(1164) 11000márkaezüst

(PeterFurthalapján)


„A fla man dok a ma guk ré szé rôl Cham pagne ban ál lan dó pi a cot ta lál tak posz tó ik szá má
ra, ame lye ket vagy ôk, vagy itá li ai és provencei vá sár ló ik szál lí tot tak a ge no vai ki kö tô be, 
majd on nan a levantei ki kö tôk be ex por tál ták ôket. Ez zel szem ben a fla man dok se lyem
szö ve te ket, öt vös mun ká kat, de fô képp fû szer fé lé ket vit tek ha za Cham pagne ból. Eze kért 
az áru cik ke kért észa ki ten ge ré szek jöt tek Bruggébe, ahol ugyan ak kor meg rak ták ha jó i kat 
fland ri ai posz tó val és fran cia bor ral is. A XIII. szá zad ban a ke res ke del mi kap cso la tok el ér
ték fej lô dé sük te tô pont ját. […] A cham pagne i vá sá ro kon a né me tek nek há za volt, és a […] 
bar ce lo nai, […] bur gun di ai, […] ge no vai […] ke res ke dôk áru csar nok ok kal és fo ga dók kal 
ren del kez tek.” (HenriPirenne)

fontosabbVárosokalapításánakideje
azészaknémet/baltitérséGben:

aHanza-szöVetséGlétrejöttének
állomásai:

1158:Lübeck
1160:Wisby
1218:Rostock
1200körül:Riga
1230:Stralsund,Danzig
1224/1250:Dorpat
1269:Wismar

1.1230:barátságiésszabadkereske-
delmi szerzôdés Lübeck és Ham-
burgközött.

2.A baltikumi térség fiatal városainak
csatlakozása.

3.AzÉszaki-tengerkikötôinekcsatlako-
zása

(HenriPirennealapján)

Afontosabbkereskedelmi
útvonalakaközépkorban

AHanza-városok
kereskedelmihajója,a
kogge.AXIII–XV.században
használthajótípus100-300
tonnaáruttudottszállítani.
Elôszörakoggékon
szereltékakormánylapátot
afartôkére
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LüBECKVÁRoSKERESKEDELMEAZÉSZAKI-ÉSABALTI-TENGERIRÉGIóBAN

Származási,illetvecélterület Behozatal(márka) Kivitel(márka)

Flandria 150000  40000

Északnémetvárosok  79000 110000

Svédország  50000  60000

Norvégia  10000  10000

összesen 289000 220000

(PeterFurthalapján)

„A vá ro sok gaz da go dá sa sok po li ti kai prob lé mát oko zott. A vá ro si tes tü le tek kezd ték 
meg kér dô je lez ni a he lyi püs pö kök vagy gró fok te kin té lyét, s a cé hek és ke res ke dô tár sa sá
gok ké pe sek vol tak nyo mást gya ko rol ni a vá ros atyák ra.” (NormanDavies:Európatörténe
te.Budapest,2002)

3.AMagyarKirálysággazdaságaazAnjou-korban

IsmertesseKárolyRóbertgazdaságpolitikájánakfôbbelemeit!Magyarázzameg,
milyenösszefüggésvanagazdaságpolitikaésakirályihatalomjellegeközött!

„El ren del tük pe dig, hogy a fo lyó év ben for ga lom ban le
vô há rom fé le pén zün ket […] az egész or szá gunk ban egy 
és ugyan azon for má ban, súly ban, fi nom ság ban és ér ték ben 
ver jék és min den el té rés nél kül ke rül je nek for ga lom ba és 
be vál tás ra.” (KárolyRóbertrendelete,1325)

„El ren del tük és pa ran csol juk, hogy min den me gyé ben, 
min den egyes ka pu után, ame lyen szé ná val vagy ga bo ná
val meg ra kott sze kér ké pes be for dul ni vagy azon át ki jön ni 
[…] a ki ro vás meg tör tén te után 15 na pon be lül, a ka ma ra 
hasz na cí mén, elôbb em lí tett ka ma rák nak 18 dé nárt a ka ma
rák is pán já nak ke zé hez kell szol gál tat ni és fi zet ni.” (Károly
Róbert1342.évidekrétumából)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Akirályikincstárbevéte

lei,újpénzforrásai
• Akülkereskedelemfel

lendítése
• Mindezekhatásaagaz

daságra

Genovaipénzváltó.Abankokelôdjénekszámítópénzváltókazitáliai
városokbanfejlôdtekki

HamburgkikötôjeaHanzafénykorában

KárolyRóbertaranyforintja
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4.Anagyföldrajzifelfedezésekéskövetkezményei

Ismertesseanagyföldrajzifelfedezésekgazdaságiokait!Tárjafel,hogyafelfe-
dezéseknyománmilyengazdaságiváltozásokindultakmegNyugat-Európában!
Használjaatörténelmiatlaszmegfelelôtérképét!

„A Ke let tel foly ta tott ke res ke de lem ki szi vattyúz ta Eu ró pá ból a ne mes fé me ket, mi vel a 
Levantén ke resz tül be ho zott lu xus cik ke kért és fû sze re kért (por ce lán, se lyem, il lat sze rek, 
bors, cu kor, va ní lia) zö mé ben arannyal és ezüst tel fi zet tek. Ugyan ak kor az osz mán ter jesz ke
dés kö vet kez té ben a levantei ke res ke de lem elô ször bi zony ta la nab bá, majd a vá mok eme lé se 

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Aföldrajzifelfedezések

gazdaságiokai
• Az Újvilágból beérkezô

termékek
• Agazdaságátalakulása

NyugatEurópában

KIRÁLYIJöVEDELMEKAZANJOUKIDEJÉN

term
ény

(ré
sz

benpénz) pénz

királyi
birtokok

(aföld20%-a)
regálék adók

p
énz

kapuadó,
rendkívülihadiadó,
városokadója,
pápaitized
megadóztatása

bányaregálé,
nemesérc-monopólium,
harmincadvám

AzAnjoukjövedelmei

Magyarországbányászata
éspénzügyigazgatásaaXIV.
században
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után drá gáb bá vált. To vább ne he zí tet te a hely ze tet, hogy a XV. szá zad vé gé re a ta laj víz szint 
fe let ti, könnyen ki ak náz ha tó ré te ge ket ki ter mel ték a ma gyar or szá gi és cseh or szá gi ne mes
fém bá nyák ban, s szi vattyúk hí ján nem tud tak mé lyebb re ha tol ni, ezért a ter me lés je len tô sen 
vissza esett.” (Tankönyviszöveg)

„A spa nyo lok bá nyá kat nyi tot tak, ül tet vé nye ket lé te sí tet tek, ahol az ôs ho nos nö vé nyek 
(ku ko ri ca, do hány, gya pot, in di gó) mel lett Ázsi á ból át
ho zott nö vé nye ket is ter mel tek. Az ül tet vé nye ken kez
det ben az in di á no kat dol goz tat ták, azon ban az ôs la kók 
nem vál tak be mun kás nak. Szá muk egy év szá zad alatt 
a ti ze dé re csök kent: az in di á nok kal erô sza ko san, sok
szor ke gyet le nül bán tak, és az eu ró pa i ak ál tal be hur colt 
be teg sé gek kel szem ben az ôs la kók nem ren del kez tek 
im mu ni tás sal. Az egy ház és az ál lam meg pró bált a ke
resz tény hit re té rí tett sze ren csét le nek vé del mé re kel ni, 
de ered mény nem mu tat ko zott. Ezért az ül tet vé nyek re 
Af ri ká ból né ger rab szol gá kat hoz tak be. Az ame ri kai 
gyar ma tok ról áram lot tak Eu ró pá ba az ül tet vé nyek ter
mé kei. Át vet tünk szá mos nö vény faj tát (pa ra di csom, 
pap ri ka, ku ko ri ca, bur go nya, do hány), de ezek el ter je
dé se év szá za do kat vett igény be. A leg fon to sabb az óri á si 
mennyi sé gû ne mes fém be áram lá sa volt, ami ér té ké nek 
csök ke né sét (az el hú zó dó inflá ci ót) és a ter mé kek árá nak 
fo lya ma tos emel ke dé sét idéz te elô (ún. ár for ra da lom). 
Az ára kat a bô vü lô ke res let is fel ver te, mi vel nôtt a né
pes ség (így az élel mi szerszük ség let), és a gyar ma tok ra 
Eu ró pá ból ipar cik ke ket (tex tí li ák, szer szá mok, fegy ve
rek) szál lí tot tak.

Sa já tos kör for gást ho zott lét re a rab szol gake res ke
de lem: Ame ri ká ból cuk rot szál lí tot tak Eu ró pá ba, in
nen az eb bôl ké szült al ko holt Af ri ká ba, ahol a rab szol
gake res ke de lem mel fog lal ko zó né ger tör zsek tôl vagy 
ara bok tól fô ként al ko ho lért rab szol gá kat vá sá rol tak.  
A sze ren csét le ne ket em ber te len kö rül mé nyek kö zött át
szál lí tot ták Ame ri ká ba, hogy az ül tet vé nye ken cuk rot és 
egyéb gyar mat áru kat ter mel je nek.” 

(Tankönyviszöveg)

Kereskedelmiútvonalak
anagyföldrajzi

fölfedezésekután

Azárforradaloméskövetkezményei

Nyugat-Európábanugyan-
annyimezôgazdasági

terménymegvásárlásához
többiparcikketkell

elôállítani

Amezôgazdasági
termelésésamezôgazda-

ságitermények
exportjánaknövekedése
Kelet-Közép-Európában

Atermelékenység
növelése

Nôaziparcikkigény

Manufaktúrákat
hoznaklétre

Többiparcikk

Aziparcikkekára
továbbcsökken

Akézmûvesek
tönkremennek

Bérmunkások

Árforradalom

Nyersanyagéhség

Bekerítések
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5.AXVIII.századimagyargazdaság

MutassabeaXVIII.századfôbbgazdaságiváltozásaitMagyarországon!Használ-
jaatörténelmiatlaszmegfelelôtérképét!

„Ép pen a szá raz év ben ne ve ze tes kí sér le tet tet tek egy da rab föld del: mi u tán az elô zô 
ôsszel meg trá gyáz ták, s a trá gyát be le szán tot ták, ta vasszal megint fel szán tot ták, s egy po
zso nyi mé rô nyá ri bú zá val be vet tet ték. A vál lal ko zót ki gú nyol ták, ami ért trá gyá já val s a 
több szö ri szán tás sal Is tent, a ter mé sze tet s a föl det gaz da gabb ter més ho zam ra akar ta kény
sze rí te ni, azon ban a kí sér let a szá raz év ben is be vált, ami kor más ve té sek egy ál ta lán nem si
ke rül tek, ez a da rab szán tó föld hu szon két po zso nyi mé rôs gaz dag ter mést ho zott. Ez zel meg
ren dült azon ká ros elô í té let, hogy a vi dék sem mi fé le trá gyá ra, szor gal mas meg mun ká lás ra, 
egy szó val: sem mi fé le mû ve lés re nem szo rul.” (TessedikSámuelönéletírásából,1779)

„A gyár és ipar te lep oly ke vés és je len ték te len ez or szág ban, hogy a kü lön fel vé telt alig 
ér dem lik meg. A kö zön sé ges fo gyasz tás cél ja i ra szol gá ló mun ká val né hány üveg és pa pír
gyár van el fog lal va. Két gyár lé te zik Holicson és Pongyeleken, ahol fayencenak ne ve zett 
edényt ál lí ta nak elô. Irón és rozsóliógyár van Gácson. Egy má sik ha li nát, há rom ipar te
lep Gácson, Temesvárott és Podheringen posz tót gyárt. Van Óvárott egy gyap jút szö vô 
te lep, egy bôr gyár Moson me gyé ben, ko csi gyár Bu dán és Nagy vá ra don, ha ris nya szö vö de 
Po zsony ban, vas és réz edé nyek és szer szá mok elô ál lí tá sá val több ipar te lep fog lal ko zik. 
Né hány fô zô te lep van, me lyek sa lét ro mot, tim sót, lú got, bor kö vet ter mel nek. Nagy já ból 
ezek fel em lí té sé vel ki me rí tet tük vol na Ma gyar or szág ipa rát.” (BerzeviczyGergely:Magyar
országkereskedelmérôlésiparáról,1797)

„Mint hogy an nak a sza bad ság nak a csor bí tá sa nél kül, amely az elôb bi 1723. évi or szág
gyû lés 14. tör vény cikk ében van rög zít ve (a ne mes ség a sa ját szük ség le tét szol gá ló áruk ra 
nem fi zet vá mot), egyéb ként min den do log és áru után, bár mi fé le és ne mû le gyen is az, 
amely Ma gya ror szá gon és a hoz zá kap csolt or szá go kon át vi he tô, vagy a mon dott ki rály ság
ba és or szá gok ba be vi he tô, vagy azok ból ki vi he tô, a harmincadvámot le kell ró ni, s ezt a 
vá mot ki vé tel nél kül min den ki, aki e ja vak nak vagy áruk nak a bir to ko sa, le gyen az ne mes 
vagy nem te len, egy há zi vagy vi lá gi sze mély, ka to nai vagy pol gá ri szol gá lat te vô, kül föl di 
vagy bel föl di meg ad ni köteles […]

3. § Ez zel azon ban sem mi eset re sem gon do lunk ar ra, hogy a ha tal munk alá tar to zó ezt 
vagy amazt az or szá got, vagy tar to mányt azok ból az elô nyök bôl és elô jog ok ból kizárjuk 
[…]

El len ke zô leg a leg hôb ben kí ván juk, hogy va la mennyi örö kös ki rály sá gunk és or szá gunk 
na gyobb fel emel ke dé sé re és vi rág zá sá ra a ke res ke de lem ben nük ál lan dó an ter jed jen és nö
vekedjék […]” (MáriaTeréziavámrendeletébôl,1754)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• A magyar mezôgazda

ságtalpraállásaaXVIII.
században

• Iparunk fejlôdése – az
1754es vámrendelet
hatásaefejlôdésre

• Magyarországkereske
delménekjellemzése

• AHabsburgokpolitikájá
nak szerepe a magyar
gazdaságfejlôdésében

AXVIII.századi
Magyarországipara
ésbányászata
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AKüLKERESKEDELEMFoNToSABBÁRuCIKKEI
AXVIII.SZÁZADKÖZEPÉN

(Azösszforgalomszázalékában)

Behozatal Kivitel

Textília 39 ökör 38

Szatócsáru 18 Bor 16

ökör 17 Gabona 13

Vasésvasáru  9 Gyapjú  3

Fûszer  5 Sertés  3

Bôr  4 Juh  2

Selyem  3 Hús  2

Faésfaáru  2 Bôr  2

„Ma gyar or szág túlnyomólag oszt rák tar to má nyok ál tal van kö rül vé ve. Ez a kö rül mény a 
ma gyar ke res ke de lem rend sze res meg szo rí tá sá nak vég re haj tá sát könnyû vé tet te. A se lyem, 
a bôr, szôr me áruk Auszt ri á ban, a gyap jú gyá rak Mor va or szág ban, a len áru gyá rak Szi lé zi á
ban na gyob bá ra fel vi rág zot tak. Ezen tar to má nyok ban a gyá rak meg fe le lô szük ség le tét ké pe
zô nyers anyag ok több nyi re ki zá ró lag Ma gya ror szág ból vi tet nek ki, és vi szont a meg fe le lô 
gyárt má nyok on nan ho zat nak Ma gya ror szág ba. Így a ma gya rok sa ját, de át ala kí tott ter mé
kei  ket ve szik meg, azok ko ráb bi el adá sá nál épp úgy ká ro sod ván, mint ké sôb bi meg vá sár lá
suk al kal má val.

Auszt ri á ba bô rök és ir hák, gu bacs és né mi se lyem vi tet nek ki. Vi szont on nan ka la pok, 
bôr és szôr me áruk, se lyem anya gok és szö ve tek ho zat nak be. Mor va or szág ba a ma gyar gyap
jú és ha mu zsír vi te tik ki, el len ben on nan a posz tók és gyap jú szö ve tek igen nagy mennyi ség
ben jön nek be. Szi lé zia vász nat és gyol csot, Stiria a ma ga vas és más gyárt má nya it hoz za 
be. Eze ken mind azt, ami dísz mû és norinbergai (nürn ber gi) áru név alatt is me re tes, to váb
bá az ék sze re ket, hím zett arany és ezüst áru kat Ma gyar or szág leg in kább Bécs bôl kap ja.” 
(BerzeviczyGergely:Magyarországkereskedelmérôlésiparáról,1797)

KettôsvámhatáraXVIII.századiHabsburgBirodalomban
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6.Gazdaságunkadualizmuskorában

Ismertesseakiegyezésutánigazdaságieredményeket!Mutassabeazinfrastruk-
túra,azipar,amezôgazdaságésaközlekedésfejlôdésétadualizmuskorában!

ANEMZETIjÖVEDELEMSZERKEZETESZÁZALÉKBAN(1867/70–1913)

1867/70 1900 1913

Mezôgazdaság  79,0  63,6  61,9

Bányászatéskohászat   2,0   2,7   2,2

Gyáripar   7,0  16,2  19,1

Kisipar   6,0   5,7   6,6

Kereskedelemésszállítás   6,0  11,8  10,2

összesen 100,0 100,0 100,0

„Ma gyar or szág nem le het töb bé me zô gaz da sá gi ál lam […], csak ha egyút tal át té rünk az 
ipar ra, fo gunk gaz da sá gi lag is, ál la mi lag is, kul tu rá li san is meg áll hat ni mint nem zet Eu ró pá
ban […]” – hang zott a re form kor ban ala pí tott, 1850ben be til tott, majd Eöt vös el nök le té vel 
1867ben új já a la kult Or szá gos Ipar egye sü let föl hí vá sa (1874). 

ANAGyBANKoKTôKEEREjÉNEKNÖVEKEDÉSE(MILLIóKoRoNA)

Bankok 1880 1890 1900

PestiMagyarKereskedelmiBank  38 149  503

PestiHazaiElsôTakarékpénztár 135 249  481

MagyarÁltalánosHitelbank  72  79  178

MagyarLeszámítolóésPénzváltóBank  19  59  110

MagyarJelzálogHitelbank 110 190  430

összesen 374 726 1702

FÖLDBIRToKVISZoNyoKASZÁZADFoRDuLóN

0–5khold agazdaságok53,5%-a, aföldterület5,8%-a

5–20khold agazdaságok35,9%-a, aföldterület23,5%-a

20–100khold agazdaságok9,5%-a, aföldterület23,0%-a

100–1000khold agazdaságok0,8%-a, aföldterület15,4%-a

1000–khold agazdaságok0,2%-a aföldterület32,3%-a

Aföldterület52,3%-a,aszántók64,4%-a,arétek68,8%-aésaszôlôk90,3%-aaszázhold
alattikisbirtokokhoztartozott.Anagybirtokoktúlnyomórészeerdô-éslegelôterületvolt.

afoGlalkoztatottsáGarányai: ausztriábairányulókiVitelünkbôl:

1867 1890 1845 1885

mezôgazdaság 76,0% 67,0% nyerstermék 90% 63%

iparésforgalom 11,9% 16,5% iparcikk  8% 35%

(Azaránytaz ipar javáramódosítanáaki-
mutathatatlantöbbszázezernyikétlakiidény-
munkás.)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• A gazdasági fejlôdés

meglévôéshiányzófel
tételei

• Az egyes gazdasági
ágak fejlôdése, húzó
ágazatok

• A gyors gazdasági fel
lendülés területei és
következményei

AzipariüzemekméreteiNémetországbanés
Magyarországon,aXX.századelején
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AGyÁRIPARFEjLôDÉSE1884–1913KÖZÖTT

Iparág

Foglalkozta-
tottak

1000fô

Erôgépek
teljesítménye

1000lóerô

100munkásra
jutólóerô

1884 1913 1884 1913 1884 1913

Vasésfém  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

Fa  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

Élelmiszer  35,1   83,1 40,4 169,9 127 219

Gyáriparösszesen 101,1 4669,2 76,8 576,4  80 129

aVasútépítésüteme: fiumekikötôjénekforGalma:

   1867     1890 1873   1890

kilométer 2160 11246 hajókszáma  5000 11000

befektetetttôke(mill.Ft)  193    915 áruforgalom(ezertonna)    52    547

áruforgalom(mill.Ft)     6,5     60

„Min den vi dék vas utak meg te rem té sé tôl vár ta jö ven dô jét, és min den vas úti vo nal szá má
ra akadt or szág gyû lé si kép vi se lô, ki múl ha tat la nul szük sé ges vol tát és sür gôs ki épí té sét kész 
volt ki fej te ni. […] A vas utak annyi ra szí vé hez vol tak nô ve a hon atyák nak, hogy test vé ri 
egyet ér tést, te li Há zat csak új vas út tu dott csi nál ni.” (Egykorúszakmunkából)

7.Magyarországazelsôvilágháborúután

Mutassabeatrianonibékeszerzôdésgazdaságikövetkezményeit!Tárjafelagaz-
daságiváltozásoktársadalmihatásait!Használjaatörténelmiatlasztérképeit!

„Ér zem a fe le lôs ség rop pant sú lyát, amely re ám ne he ze dik ab ban a pil la nat ban, ami kor 
Ma gyar or szág ré szé rôl a bé ke fel té te le ket il le tô en az el sô szót ki mon dom. […]

Ar ról van szó, hogy Ma gyar or szág el ve szít se te rü le té nek két har mad és né pes sé gé nek 
majd nem két har mad ré szét, és hogy a meg ma radt Ma gya ror szág tól a gaz da sá gi fej lô dés 
majd nem összes fel tét elei meg vo nas sa nak. Mert az or szág e sze ren csét len kö zép sô ré sze, 
el sza kít va ha tá ra i tól, meg len ne foszt va szén, érc és só bá nyá i nak leg na gyobb ré szé tôl, 
épü let fá já tól, ola já tól, föld gáz for rá sa i tól, mun ka ere jé nek jó részétôl, al pe si le ge lô i tôl, ame
lyek mar ha ál lo má nyát táp lál ták; ez a sze ren csét len kö zép sô rész, mint mon dot tam, meg 
len ne foszt va a gaz da sá gi fej lô dés min den for rá sá tól és esz kö zé tôl, ugyan ak kor, ami kor azt 
kí ván ják tô le, hogy töb bet ter mel jen. […]” (GrófApponyiAlbert–amagyarbékedelegáció
elnöke–beszédébôl)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• A trianoni békeszerzô

dés rendelkezéseinek
gazdaságihatásai

• Abékediktátumhatása
azországetnikaiéstár
sadalmiösszetételére

Amagyarvasúthálózat
fejlôdéseaXIX.század

másodikfelébenésaXX.
századelején
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ABÉKEDIKTÁTuMToRZíTóHATÁSAIAMAGyARKüLKERESKEDELEMRE

Behozatal Kivitel

1913 1925 1913 1925

7,25% 12,88% Energiahordozók 0,24% 0%

56,37% 67,47% Nyersanyagok,félkésztermékek,alkatrészek 27,89% 3,39%

5,87% 6,33% Gép,szállítóeszköz,egyébberuházásianyagok 1,27% 8,57%

22,08% 13,32% Fogyasztásiiparcikkek 4,96% 1,59%

8,43% 2,18% Élelmiszeriparitermék,élôállat,élelmiszerek 65,64% 85,46%

100% 100% 100% 100%

Atrianonibékeszerzôdés
utánMagyarországnak
megmaradtgazdasági
értékek(százalékban)

Amagyartársadalommegoszlása1930-ban

Vagonlakómenekültek
Budapestenaz1920-as
években
Azelsôvilágháborúután
Magyarországramenekült
magyarokszáma:426000fô
(Romániából222000,
Csehszlovákiából144000,
Szerb-Horvát-SzlovénKirály-
ságból55000,egyéb5000)
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NÉHÁNyADATAMAGyARoRSZÁGILAKoSSÁGMEGoSZLÁSÁRóL(1930)

Anépesség
száma

Lakóhelyszerinti
megoszlás

Foglalkozásszerinti
megoszlás

Vallásszerinti
megoszlás

8,7millió
ebbôl
magyarnemzetiségû
92%
nemmagyar
nemzetiségû8%

Budapesten
16,6%
Atöbbivárosban
19,7%
Afalvakban
63,7%

Mezôgazdaságban
52%
Iparban,bányászatban
23%
Egyébágazatokban
25%

Rómaikatolikus65%
Református21%
Evangélikus6%
Izraelita5%
Egyébfelekezet3%

MAGyARoRSZÁGLAKoSSÁGA(1920–1930)

1920 1930

Népességszáma 7986875 8685109

Népsûrûség(fô/km2) 85,9 93,4

Nemekmegoszlása(%)

Férfi 48,5 48,9

Nô 51,5 51,1

Keresôkszáma 3755173 3997839

Eltartottakszáma 4231702 4687270

8.Agazdaságivilágválság

IsmertesseanagygazdaságivilágválságjelenségeitazEgyesültÁllamokban!Tár-
jafelaválsággazdasági,társadalmikövetkezményeitésaválságbólvalókilábo-
lásmódját,eszközeit!

„A ban kok ban el he lye zett be té tek, fo lyó szám lák tu laj do no sai at tól tar tot tak, hogy a 
rész vé nyek ár zu ha ná sa tönk re te szi a pénz in té ze te ket. Ezért tö me ge sen és szin te egy idô
ben akar ták ki ven ni a pén zü ket. A ban kok fi ze tés kép te len né vál tak és csôd be ju tot tak.  
A hi tel rend szer össze om lá sa vi szont le he tet len né tet te a ter me lést, a bel és kül ke res ke de
lem mû kö dé sét. Na gyon sok vál la lat le állt, a mun ká so kat és al kal ma zot ta kat el bo csá tot ták. 
A nö vek vô mun ka nél kü li ség csök ken tet te a vá sár ló ké pes sé get, a fo gyasz tá si cik kek pi a ca 
és az élel mi sze rek irán ti ke res let össze zsu go ro dott. Az Egye sült Ál la mok ban a mun ka nél
kü li ek szá ma 1929–33 kö zött 1,5 mil li ó ról – 12,8 mil li ó ra (a fog lal koz ta tot tak 3,2%áról 
– 24,9%ára) emel ke dett. Ugyan ezen idô alatt az elô ál lí tott tár sa dal mi össz ter mék ér té ke 
46%kal csök kent.” (Tankönyviszöveg)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Aválságkialakulásához

vezetôfolyamatok
• A válság hatása az

egyesemberéletére
• A válság felszámolá

sánakkísérleteazEgye
sültÁllamokban

Atörténelmiésatrianoni
Magyarországnemzetiségei

1920-ban
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„Ha az ál lam ócs ka pa lac ko kat meg töl te ne bank je gyek kel, meg fe le lô mély ség be el ásat ná 
ôket el ha gyott szén bá nyák ban, az üre ge ket szí nül tig meg töl te né ut cai sze mét tel, s az tán […] 
ma gán vál lal ko zás ra bíz ná, hogy új ból ki ás sa a bank je gye ket […] nem len ne mun ka nél kü li
ség, és a vissza ha tá sok ré vén a tár sa da lom re á lis jö ve del me és tô ke va gyo na is va ló szí nû leg 
je len tô sen na gyobb len ne, mint amek ko ra tény le ge sen. Igaz, oko sabb len ne há za kat épí te ni 
és eh hez ha son ló kat mû vel ni; de ha ezt po li ti kai vagy gya kor la ti ne héz sé gek meg aka dá lyoz
zák, az em lí tett meg ol dás is jobb len ne a sem mi nél.” (JohnMaynardKeynes:Afoglalkoz
tatás,akamatésapénzáltalánoselmélete,1936)

„A nagy gaz da sá gi vál ság a két vi lág há bo rú kö zöt ti ge ne rá ció éle té ben for du ló pont és 
egy ben víz vá lasz tó is volt. Az el sô vi lág há bo rú tra u má ját köz vet le nül kö vet te ez az újabb 
tra u ma, és szin te el ke rül he tet len né tet te a má so dik vi lág há bo rú tra u má ját. Min de nütt em
lé ke ze tes ma rad ezek nek az évek nek a nyo mo ra és meg aláz ta tá sa – a tár sa da lom min den 
szint jén, de – mint ál ta lá ban – az »al sóbb osz tá lyok« kö ré ben fo ko zot tan.

Ké sôb bi, jó lé ti ko rok gyer me kei so ha sem fog ják tel je sen meg ér te ni e ta pasz ta lat meg
ráz kód ta tá sa it; a po li ti kai vi sel ke dés sel fog lal ko zó szo ci o ló gu sok azt ál lít ják, hogy sem mi 
– sem a val lás, sem a fa ji ho va tar to zás, sem a gaz da sá gi ér dek – nem gya ko rolt olyan ki tö
röl he tet len be fo lyást e ge ne rá ció ké sôb bi lo ja li tá sá ra, mint a mun ka nél kü li ség és a mun ka
nél kü li se gély kál vá ri á ja. A szám adat ok nem fe jez he tik ki a szen ve
dés nagy sá gát; olyan ez, mint Pla tón nál a dol gok ár nyé kai a bar lang 
fa lán: a va ló ság el tor zult ké pe.” (DavidS.Landes)

„Az ál lam rész vé nyek fel vá sár lá sá val, egyes vál la la tok, illetve 
ipar ágak ál la mo sí tá sá val köz vet le nül is részt vesz a ter me lés ben és 
a for ga lom ban. Az ál lam a költ ség ve té sen ke resz tül is ha tást gya
ko rol a gaz dál ko dás ra: meg ren de lé se ket ad, va la mint a nem ze ti 
jö ve de lem na gyobb há nya dát for dít ja im pro duk tív (nem ter me lô) 
be ru há zá sok ra. Be fo lyá sol ni tud ja a kor mány zat a pénz és hi tel
for gal mat, a kül ke res ke del met (de vi za és vám po li ti ka), tör vé nyes 
esz kö zök kel el len ôriz he ti az árak és bé rek ala ku lá sát, sôt ál la mi 
ter vek ki dol go zá sá val is be le szól hat a gaz da sá gi fo lya ma tok ba.” 
(Tankönyviszöveg)

„A ra di ka liz mus ve szé lyé vel a re ak ci ót szem be ál lí ta ni annyit je
lent, hogy ma gunk ro ha nunk a ka taszt ró fá ba. A re ak ció a ra di ká lis 
szá má ra nem aka dály, ha nem pro vo ká ció, ezt a ve szélyt az új já
épí tés re á lis prog ram ja se gít sé gé vel kell el há rí ta ni. […] Mi a rend
kí vü li hely zet tel rend kí vü li in téz ke dé se ket ál lí tot tunk szem be. De 
sok kal fon to sabb volt az, hogy a prob lé ma gyö ke ré ig ha tol tunk és a 
vál ság oka i val fog lal koz tunk. Mi el le ne va gyunk a for ra da lom nak. 
Ezért ha dat üzen tünk azok nak a vi szo nyok nak, ame lyek bôl a for ra
da lom ki sar jad.” (F.D.Roosevelt)

Aválságlényege,ahogyakarikaturistaGrosslátta

Külkereskedelmiforgalom
atôkésvilágban(milliódollár)

Aziparitermelésindexe
néhányországban(%-ban)

Nemzetközifizetésikörfolyamat
azelsôvilágháborúután

Néhányadataz1920-asés1930-asévekgazdaságáról
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9.ARákosi-korszakgazdasága

Mutassabeaz1950-esévekbenkezdôdôszocialistaiparosításéstervgazdálko-
dásrendszerétésannakgazdaságiéstársadalmihatásátMagyarországon1945
és1956között!

részletekkidobolásijeGyzôkönyVekbôl:

„Püspökhatvan ter me lé si ver seny re hív ta ki a fa lu dol go zó it a ta va szi mun ká la tok idô 
elôt ti el vég zé se fel té te lé vel. Min den dol go zót has son át a ver seny szel lem, és úgy dol goz zék, 
hogy le ne ma rad jon.” (1950.március22.)

„Föl hív ja az elöl já ró ság a gaz dá kat, hogy a ta va szi ve tés terv ke re tén be lül a ku ko ri cát, 
bur go nyát, nap ra for gót min den ki idô ben ves se el, mert a leg kö ze leb bi ha tár já rás kor az el len
ôr zô bi zott ság min den ve tés te rü le tet le fog el len ôriz ni. Aki rôl meg ál la pít ják, hogy nem tett 
ele get a ta va szi ve té si ütem terv nek, az el len az el já rás fo lya mat ba lesz té ve.” (1950.április18.)

„Föl hív ja az elöl já ró ság a gaz dál ko dók fi gyel mét, hogy min den gaz dál ko dó, aki a csép
lést el vé gez te, kö te les azon nal az elöl já ró sá gon je lent kez ni el szá mo lás vé gett, úgy, hogy a 
be adás ra ke rü lô ga bo na fé lé ket még az nap a hely be li földmívesszövetkezetnél le ad has sa.” 
(1950.július11.)

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Amezôgazdaságátalakí

tása–kollektivizálás
• A nehézipar erôszakos

fejlesztéseésennekha
tásagazdaságunkszer
kezetére

• A hiánygazdaság kiala
kulásaésjellemzése

• Szocialista munkaver
seny

• Anôktömegesfoglalkoz
tatása

Azegybeolvasztottifjúsági
szervezetekelsôközös
kongresszusánakplakátja
1950-ben

Elrejtettterményutánkutatnakarendôrökapadláson(1951)

korabeliHír:

„H. Sán dor la kost egy 
te hén és négy bor jú fe
ke te vá gá sá ért a bí ró ság 
8 évi bör tön re ítél te.” 
(1955.február)

Rendôrellenôrziadisznóvágást
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„[…] a dol go zó pa rasz tok kez de mé nye zé sé re ga bo na be adá si ver seny re hív ja ki az or szág 
va la mennyi dol go zó pa raszt ját és TSzCsjét.” (1950.július22.)

„Ér te sít jük a köz ség la kos sá gát, hogy ha zánk ban min den ha ta lom a dol go zó né pé. A dol
go zó nép nek be le szó lá sa van az ál lam ve ze tés be, hi szen az ál ta la vá lasz tott ve ze tôk irá nyít
ják az or szág ügye it. A Já rá si Ta nács nál […] ál lan dó an min den pén te ken dél elôtt fo ga dó órát 
tar tunk.” (1953.július21.)

„a Szov jet unió szo ci a lis ta épí té sé nek lé nye ges alap vo na lai ál ta lá nos ér vé nyû ek […] az 
alap ban, a lé nyeg ben, a dön tô lé pé sek ben nincs kü lön »nem ze ti út«” (RákosiMátyás)

„Az öt ve nes évek de re kán – a je len té sek sze rint a mun kás és al kal ma zot ti csa lá dok mint
egy ne gye de, no ha jö ve del mé nek 65%át élel mi szer re köl töt te – nem táp lál ko zott meg fe le
lô en. A csa lá dok meg kö ze lí tô leg fe le a ru ház ko dás ele mi ki adá sa it is kép te len volt fe dez ni, 
ru ha tá ruk el hasz ná ló dott, ko pot tá, sze gé nyes sé vált. Ha a sta tisz ti kai át lag meg va ló sul ha tott 
vol na, ak kor ez idô tájt egy át la gos csa lád fe je két és fél éven te vá sá rol ha tott vol na ma gá nak 
egy 870 fo rin tos öl tönyt, tíz és fél éven te egy 1000 fo rin tos té li ka bá tot, éven te egy 200 fo rin
tos ci pôt, fe le sé gét há rom éven te lep het te vol na meg egy 400 fo rin tos szö vet ru há val, éven te 
egy 150 fo rin tos kar ton ru há val. […] A gye re kük nek éven te jut ha tott vol na két 150 fo rin tos 
ru ha. […]” (Magyarhétköznapok,217–218.oldal)

10.Arendszerváltás

Mutassabe,milyengazdaságihelyzetbenvoltMagyarországarendszerváltást
megelôzôen!MagyarázzamegaKádár-rendszeréletszínvonal-politikájaésama-
gyargazdaságválságaközöttiösszefüggéseket!

„[…] az alap elv az le het, hogy a vál la la ti cse lek vést kö ze lebb hoz zuk a nép gaz da sá gi 
ér de kek hez, a köz pon ti terv ben fog lalt fô fel ada tok hoz. […] Az irány az le gyen, hogy a vál
la la tok nak va la mi vel na gyobb önál ló sá got, ma nô ve re zé si le he tô sé get biz to sí tunk a nép gaz
da sá gi terv ke re tén be lül, és ez zel együtt na gyobb fe le lôs sé get is. Az egyes mun ka vál la lót 
olyan hely zet be kell hoz ni, hogy élet szín vo na la job ban függ jön tel je sít mé nyé nek hasz nos
sá gá tól.” (NyersRezsô,1964)

Traktorosnôk

csasztuska: politikai intézkedéseket népszerûsítô, közismert
dallamra,versreátírtversike.

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• AKádárrendszergazda

ságpolitikája
• Súlyosválságésreform

kísérletek az 1980as
években

• Az eladósodás problé
mája

„A gya pot éne kel

Ki csi va gyok én,
Majd meg nö vök én,
Ha a szov jet ag rármód szert
El ta nu lom én!” (1951)
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oRSZÁGPÁRoK 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:RomsicsIgnác:MagyarországtörténeteaXX.században.Budapest,1999.)

kronolóGia:

1968:Azújgazdaságimechanizmusbevezetése.
1972:Agazdaságireformleállítása.
1973:Világgazdaságiválság(olajválság).
1982:MagyarországfelvételeaNemzetközi

ValutaalapbaésaVilágbankba.
1987:Atársaságitörvényelfogadása.

ANyugathozviszonyítvaMagyarországálljobban(aválaszolókszázalékában)

1981 1986 1988

Agyermekekmegfelelôfelneveléséneklehetôsége 98 87 42

Amunkáhozvalójog 96 93 80

Azegészségügyiellátásszínvonala 90 66 47

Atársadalomerkölcsiszínvonala 88 81 50

Acsaládokkiegyensúlyozottélete 86 73 36

Akulturáltemberikapcsolatok 82 78 44

Egyenlôesélyekazérvényesülésre 78 69 38

Avéleménynyilvánításszabadsága 74 67 43

Apénzértékénekállandósága 66 41  6

(Forrás:RomsicsIgnác:MagyarországtörténeteaXX.században.Budapest,1999.)

Telektulajdonosok:„Politika?Kultúra?Csináljákcsakaráérôsek,
akikneknincstelkük!”(Karikatúra1974-bôl)

„Irigység.Könnyûneked,abuszbérletáraugyanannyimaradt...!”
(Karikatúra1973-ból)

KüLFÖLDIADóSSÁGÁLLoMÁNy
(MILLIÁRDDoLLÁR)

Év Bruttó Nettó

1975  4199  2000

1977  6253  3580

1978  9468  6141

1984 10983  6549

1985 13955  8046

1987 19584 13683

1989 20390 14900

AMagyarországésnéhány
másország

közöttifejlôdésiütem
eltérésétmutatóarányszám

azegyfôrejutónemzeti
jövedelem,

illetvehazaitermékalapján

Amagyartársadalom
hangulatváltozása

1981és1988között
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Emeltszint

11.Aközépkorigazdaság

MutassabeakoraközépkormezôgazdaságiváltozásaitNyugat-Európában!Tár-
ja fel,milyenösszefüggésvana IX–X.századimezôgazdaságátalakulásaésa
XI–XII.századtechnikaiforradalmaközött!Térjenkiaváltozásoktársadalmi,po-
litikai,vallásihátteréreis!

Afaluésazuradalomakora
középkorban

Válaszábanazalábbiszem
pontokratérjenki:
• Amezôgazdaságszere

peésabirtokszerkezet
• A földhasznosítás és a

technikaieszközökfej
lôdése

• Azegyházszerepe.
• Aváltozásoktársadalmi

és politikai következ
ményei



22 I. Gaz da ság, gaz da ság po li ti ka, anya gi kul tú ra

„A föld a meg él he tés egyet len for rá sa, és a gaz
dag ság egye dü li fel té te le. A la kos ság […] a csá szár
tól kezd ve, aki nek a föld bir to ka ho za mán kí vül nincs 
egyéb jö ve del me, a leg egy sze rûbb job bá gyig – köz
vet ve vagy köz vet le nül a föld ter mé nye i bôl él, vagy 
úgy, hogy mun ká já val ter me li meg azo kat, vagy pe
dig be éri be haj tá suk kal és el fo gyasz tá suk kal. Az in
gó va gyon nak nincs töb bé gaz da sá gi hasz na. Ezért 
le he tet len, hogy az ál lam olyan ka to nai rend szert és 
köz igaz ga tást tart son fenn, amely nem a föld tu laj
don ra épül, a had se reg ki zá ró lag a hû bér bir tok tu laj
do no sa i ból áll, a tiszt ség vi se lôk pe dig a nagy bir to
kos ok kö zül ke rül nek ki.” (HenriPirenne)

Szerzetesekaratásközben

Amegmûvelhetôföldterülethasznosítása

„A IX. szá zad ban az egy ko ri Ka ro ling Bi ro da lom te rü le tén 
egy négyzetkilométeren ál ta lá ban 10 em ber élt. Há rom év szá
zad dal ké sôbb ugyan ezen a te rü le ten 3040 la kos ta lál ha tó.  
Eu ró pa né pes sé ge, amely a X. szá zad ban 38 mil lió volt, a XV. 
szá zad ele jé re 75 mil li ó ra emel ke dett.” (Tankönyviszöveg)

Ahûbériláncsematikusábrája




