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6.2.4. Alkalmazkodás és mérsékelt fellendülés a 

gazdaságban 

A háború, a forradalmak és végül Trianon megrázkódtatásai súlyos gazdasági válságba 

sodorták az országot. Az egyre növekvő költségvetési deficitet a Tanácsköztársaság bukása 

utáni kormányok is fedezetlen bankjegykibocsátással pótolták, ami tovább növelte a háborús 

években kezdődött inflációt. A gazdasági válság súlyos munkanélküliséggel s a bérből és 

fizetésből élő rétegek életszínvonalának további csökkenésével járt együtt. 1919, majd 1920 

telén ismét emberek százezrei éltek nyomorúságos körülmények között. Az 1918 és 1920 

közötti politikai földcsuszamlásokat nagymértékben ez a szociális helyzet idézte elő. 

A gazdaság újjászervezésének első lépéseként 1920 tavaszán felülbélyegezték a régi 

bankjegyeket – valamennyire a Magyarország feliratot nyomták –, s ezzel megteremtették az 

önálló magyar pénzjegyet. Az eljárás során a lebélyegzett bankjegyek értékének felét az állam 

kényszerkölcsön formájában igénybe vette. Ezzel egy időben megszüntették a fedezetlen 

pénzkibocsátást, és szigorú takarékossági rendszabályokat léptettek életbe. A redukált állami 

kiadások fedezetének megteremtésére felemelték az adókat, s több új adónemet vezettek be. A 

bevételek növelésében a legnagyobb jelentősége az egyszeri nagy vagyonadónak volt, 

amelynek mértéke vagyonnemenként 5 és 20 százalék között váltakozott. 

A szanálási kísérlet sikeresen indult, ám 1921 őszére kudarcba fulladt. Hegedűs Lóránt 

pénzügyminiszter ezért szeptember 16-án lemondott. Az infláció ezt követően ismét 

felgyorsult, s 1922 nyarától havi kétszámjegyűvé vált. Az új pénzügyminiszter, Kállay Tibor 

eleinte ugyanazokkal a módszerekkel próbálkozott, mint elődje. 1922 nyarán ismét emelték az 

adókat, és tovább csökkentették az állami alkalmazottak számát. Tartós javulás mindazonáltal 

nem következett be, ezért 1923 tavaszán a kormány 600–700 millió aranykorona összegű 

népszövetségi kölcsönért folyamodott. Hosszas viták után a Népszövetség a kért hitel felét 

szavazta meg. A feltételek a szokásosnál kedvezőtlenebbek voltak. Ezért a ténylegesen kapott 

250 millió aranykorona kölcsön fejében húsz év alatt több mint 600 milliót kellett 

visszafizetni. A kölcsön felvételét megelőzően, 1924 tavaszán Magyarországnak vállalnia 

kellett 179 millió aranykorona készpénzben fizetendő háborús jóvátétel teljesítését is, 

ugyancsak húsz év alatt. 

1924 tavasza az infláció utolsó szakasza volt. A kormány ekkor megszüntette azt a 

gyakorlatot, hogy kiadásait papírpénz-kibocsátással fedezze, s a pénzkibocsátás jogát 

átengedte az ekkor felállított Magyar Nemzeti Banknak, mely új pénznemre cserélte a 

koronát. Erről már az 1925. évi XXXV. tc. intézkedett, ám a gyakorlatban csak 1927. január 

1-jén jelent meg az angol fonthoz igazodó pengő és váltópénze, a fillér. 

A rekonstrukciós tervnek megfelelően 1924–1925-ben tovább emelték az adókat. A 

fejenkénti adóteher az 1920-as évek második felében mintegy 60 százalékkal múlta felül az 

1912-es szintet. A társadalom alsó és alsó-közép rétegeihez tartozó „kisemberek” átlagos 

keresetük 21 százalékát, a középosztálybeliek fizetésük 29, a legfelső elitcsoportok, a föld és 

a pénz arisztokratái viszont csak jövedelmük 26 százalékát fizették be az államkasszába. 

Mintegy harmincötezer állami alkalmazottat elbocsátottak vagy kényszernyugdíjaztak. A 

közalkalmazottak száma így 1925–1926-ra 150–160 ezer fő körül stabilizálódott, ami a 

háború előtti létszám felének felelt meg. 

Az 1923–1924. évi költségvetés még deficittel zárt. A következő évi azonban – a háború 

kitörése óta először – már jelentős többlettel, s ez így maradt az 1920-as évek végéig. A 

megszorításoknak és a növekvő adóbevételeknek köszönhetően a népszövetségi kölcsönnek 



így csak valamivel több mint egyharmadát használták fel a budget egyensúlyának 

fenntartására. A többit különböző beruházásokra fordították. A pénzügyi szanálás hivatalosan 

1926. június 30-án fejeződött be. 

A pénzügyi stabilizációval közel egyidejűleg került sor az új vámrendszer kidolgozására, 

melyet 1925. január 1-jén léptettek életbe. Ez több mint negyvenezer árucikkre vonatkozott, s 

a háború előttinél lényegesen magasabb, átlagosan mintegy 30 százalékos vámvédelmet 

biztosított a gazdaságnak. Leginkább a fejletlen, de hazai nyersanyagbázissal rendelkező 

könnyűipari ágazatokat, így például a textilipart és az élelmiszeripart védték. A nyersanyagok 

többségének és egyes mezőgazdasági felszereléseknek a behozatalát ugyanakkor egyáltalán 

nem gátolták. 

1925-re befejeződött a gazdaság rekonstrukciója és új kereteinek kialakítása. Ezt követően 

a magyar gazdaság néhány esztendőn át a fellendülés időszakát élte. Ez elsősorban az ipar 

területén mutatkozott meg. Az utolsó békeévben, 1913-ban az ipar és a bányászat a nemzeti 

jövedelem 25 százalékát adta. 1924–1925-re – részben a területváltozások következtében is – 

ez az arány 29 százalékra, 1928–1929-re pedig 31 százalékra emelkedett. A gyáripari termelés 

az 1929–1933-as világgazdasági válság előestéjén mintegy 12 százalékkal múlta felül a 

háború előtti szintet. 

Az általános fellendülésben az egyes iparágak helyzete eltérően alakult. Leglátványosabban 

a textilipar fejlődött. Termelése 1921–1929 között közel megtízszereződött. Az új helyzetben 

a túlméretezett, nyersanyagbázisának és piacainak egy részét elvesztett élelmiszeripar relatív 

túlsúlya csökkent. A könnyűipari struktúra tehát lényegében az ország belső szükségleteihez 

idomult. 

Hasonló átrendeződés ment végbe a nehéziparban is. A korábban fejlett mezőgazdasági 

gép- és járműgyártás biztos piacok nélkül visszafejlődött. Néhány nehézipari ágazat azonban 

az új helyzetben is megőrizte versenyképességét. Ezek közé tartozott például az 

elektrotechnika. Az Egyesült Izzólámpagyár wolframszálas, majd kriptongázos villanykörtéit 

– utóbbit Bródy Imre találta fel – ötvenhárom országba exportálták. 

A bázisiparágak közül a villamosenergia-termelés fejlődött látványosan. 1921-ben az új 

határok között maradt termelés egy főre számítva háromszor múlta felül a háború előttit. Egy 

évtized alatt ez még egyszer megháromszorozódott. Az ércbányászaton és a fémkohászaton 

belül nagy jelentőségű volt, hogy 1925-ben megkezdték a Veszprém környéki bauxitkincs 

feltárását. 

A mezőgazdaság részesedése a nemzeti jövedelemből az 1913-as 44-ről 1928–1929-re 40 

százalékra csökkent. Túlsúlya tehát mérséklődött, de még mindig a nemzetgazdaság 

meghatározó ágazata maradt. A növénytermesztés szintje 1929-ben is csak 1–2 százalékkal 

haladta meg a háború előttit. A stagnálás okai közül legfontosabbak a birtokszerkezet 

egyoldalúságai, a háború előtti művelési struktúra konzerválódása s végül a talajerő-

gazdálkodás elhanyagolása voltak. 

A birtokszerkezet régi egyoldalúságai annak ellenére megmaradtak, hogy az 1920-ban 

elfogadott földreformot végrehajtva az 1920-as években folyamatosan parcelláztak. Összesen 

1,1 millió holdat osztottak szét, amely az ország termőterületének 8,5 százalékát tette ki. A 

100 kat. holdnál nagyobb birtokok részesedése a földterületből így csak igen kis mértékben, 

53,5 százalékról (1921) 48 százalékra (1935) csökkent. A földreform másik nagy hibája az 

volt, hogy ezt a kevés földet több mint 400 ezer igényjogosult között osztották szét, átlagosan 

1,7 kat. holdnyi törpebirtokok formájában. A gazdaságok száma így ugyan 1925–1930 között 

közel félmillióval, azaz 40 százalékkal nőtt, csakhogy ez a növekedés részben az 1 kat. hold 

alatti, részben pedig az 1 és 5 kat. hold közötti birtokokra terjedt ki, s az 5 és 100 hold közötti, 

élet- és versenyképesebb parasztgazdaságok száma és földterület-állománya ugyanezen idő 

alatt csökkent. Az üzemstruktúra optimalizálása szempontjából tehát a reform nem hozott 



kedvező változást. Arra, hogy az új nadrágszíjparcellákon intenzív kultúrák honosodhatnak 

meg belterjes állattenyésztéssel, ami kívánatos lett volna, gondolni sem lehetett. 

Hozamnövelő tényező volt, hogy a gazdálkodás technikája kissé javult. Folytatódott a 

munkafolyamatok századelőn megkezdett gépesítése. A traktorok száma 1925–1929 között 

1189-ről 6800-ra nőtt, azaz csaknem meghatszorozódott. Ennek köszönhetően tovább 

korszerűsödött a szántási és cséplési technika. A gazdálkodás gépesítésének szerény mértékű 

javulása azonban nem ellensúlyozta a talajerő-gazdálkodás elhanyagolását, az igen alacsony 

és stagnáló műtrágya-felhasználást. A holdankénti műtrágya-felhasználás a háború előtti 12 

kg-ról az 1920-as évek végéig mindössze 15 kg-ra emelkedett. A legfejlettebb nyugat-európai 

országokban a hektáronkénti műtrágya-felhasználás ugyanekkor már 1 és 3 q között mozgott. 

A legfontosabb termények termésátlagai ezért a háború előttiekhez képest vagy stagnáltak, 

vagy csak egészen minimális mértékben emelkedtek. A magyar mezőgazdaság fejletlenségét 

jól mutatja az 1 hektárra eső termelési érték átlagos indexe. A délkelet-európai országokban 

ez az 1930-as évek elején 17 és 19 között mozgott, Lengyelországban 18, Magyarországon 

21, Franciaországban 26, Csehszlovákiában 31, Németországban 44, Dániában 57 s 

Hollandiában 91 (a legmagasabb) volt. 

Az állattenyésztés a földművelésnél is kedvezőtlenebbül alakult. A háborús veszteségek és 

a hagyományos állattenyésztő vidékek jó részének elcsatolása miatt az egységnyi területre eső 

állatlétszám 1911-hez képest jelentősen csökkent. A négy legfontosabb haszonállat, a ló, a 

marha, a sertés és a juh együttes száma még 1929-ben is csak 87 százalékát tette ki a trianoni 

területre számított 1911-es állatlétszámnak. 

A stagnálás ellenére a mezőgazdaság továbbra is a magyar export fontos ágazata maradt. A 

mezőgazdasági termények és az élelmiszer-ipari cikkek az 1920-as évek második felében az 

összes export 50–57 százalékát, az élő állatok pedig 12–15 százalékát, együttesen tehát több 

mint 60 százalékát tették ki. Az ipari készáruk aránya ugyanakkor csak 30 százalék körül 

mozgott. Legfontosabb külkereskedelmi partnerünk Ausztria volt, amely a korszak elején a 

magyar export több mint 40, 1929-ben pedig 30 százalékát vette fel. 

Az infrastrukturális változások közül említhető, hogy új gőzmozdonyok üzembe 

helyezésével, továbbá a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal villamosításával és az 1890-es 

években gyártani kezdett Kandó-féle villamos mozdonyok bevezetésével korszerűsödött a 

vasúti közlekedés. Lassan, de terjedni kezdett a közúti forgalom. A gépjárművek száma 1923–

1928 között megötszöröződött, azaz 4400-ról 23 ezerre ugrott. A hírközlés eredményei közül 

a legfontosabb a rádiózás megindulása. Az első, viszonylag kis teljesítményű adót 1925 

decemberében helyezték üzembe Csepelen, az ennél nagyobb, 20 kW-os lakihegyi adót pedig 

1928 áprilisában. 

A villamosenergia-termelés fellendülésének köszönhetően sokat haladt az ország 

villamosítása. A villannyal ellátott községek száma megháromszorozódott, a háború előtti 

300-ról 1933-ig 999-re, azaz az összes település 27 százalékára nőtt. 

Az 1920-as évek második felére jellemző gazdasági fellendülésnek az 1929 őszén kezdődő 

nagy gazdasági világválság vetett véget. Közép- és Kelet-Európa, így Magyarország 

szempontjából különösen két tényező hatott kedvezőtlenül. Egyrészt az agrárárak zuhanása a 

világpiacon, amely a magyar export legfontosabb ágazataira mért csapást, másrészt a 

nemzetközi tőkeimport elakadása, amely régiószerte a nemzetgazdaságok egyik legfontosabb 

finanszírozási forrása volt. 

A válság legpusztítóbban a mezőgazdaságot sújtotta. Az ipari és a mezőgazdasági árak 

közötti különbség (agrárolló), amely kis (5–6 százalékos) mértékben az 1920-as éveket is 

jellemezte, 1929 és 1933 között megtöbbszöröződött, s 1933-ra 70 százalékra nőtt. Az 

egyébként sem prosperáló mezőgazdaság eladósodott, s fejlődése úgyszólván teljesen megállt. 

Az ipari válság valamivel később, 1930-tól vált érezhetővé. Elsősorban azokat az iparágakat 

sújtotta, amelyek termelőeszközöket gyártottak, s amelyek iránt a fizetőképes kereslet 



minimálisra zsugorodott. A válság 1931 nyara után, amikor a nemzetközi pénzügyi és 

hitelrendszer összeomlása is elérte Magyarországot, elmélyült. Az európai csődök nyomán a 

külföldi hitelezők minden felmondható hitelt visszavontak. Az ország érc- és devizakészletei 

így kimerültek. 1931. december 22-től a kormány ezért minden külföldre szóló kifizetést 

megtiltott. A válság elmúltával ezen enyhítettek, de a szabad devizagazdálkodást teljesen 

többé sohasem állították vissza. 

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem a válság következtében mintegy 7 százalékkal 

csökkent. Ez természetesen különböző mértékben érintette az egyes társadalmi rétegeket. A 

nagypolgárság, a nagybirtokosság és a középrétegek felső csoportjainak kiugróan magas 

életszínvonala a válság éveiben is megmaradt. A lakosság túlnyomó többségét kitevő 

parasztság, munkásság, kisiparosok és kiskereskedők, továbbá a különböző tisztviselői és 

értelmiségi rétegek életviszonyai viszont jelentősen romlottak. 

Nemzetközi jelenség lévén, a gazdasági válságból kijutni csak a külgazdasági feltételek 

megváltozása, mindenekelőtt a mezőgazdaság piac- és árproblémáinak, valamint a hitel- és a 

kölcsönproblémáknak a megoldása révén lehetett. Az utóbbi már 1932-ben kedvező fordulatot 

vett: nemzetközi megegyezéssel törölték az összes jóvátételi fizetéseket. 1933-ban 

mérsékelték az adós országok kamatfizetési és tőketörlesztési összegeit is. 

A devizagazdálkodás új alapokra helyezésénél is fontosabb volt, hogy sikerült biztos 

piacokat találni a magyar mezőgazdasági export számára. Felvásárló piac lett részben az első 

világháború előtti és alatti kelet-, közép- és délkelet-európai behatolási törekvéseit felújító 

Németország, részben a vele konkuráló Olaszország, valamint a hagyományos partnernek 

tekinthető Ausztria. A kapott kedvezmények fejében a magyar kormány 20–30 százalékkal 

csökkentette a német, olasz és osztrák iparcikkek importjának vámtételeit. A három ország 

közül a legfontosabb Németország volt, melynek részesedése a magyar kivitelből egyetlen év 

alatt megkétszereződött, az 1933-as 11,2 százalékról 1934-re 22,2 százalékra nőtt, és ezzel 

megelőzte az addig első Ausztriát. Ez a tendencia az 1930-as évek második felében is 

folytatódott: Németország részesedése a magyar kivitelből 1937-re a 42, majd az 1938-as 

Anschluss után az 50 százalékot is meghaladta. Az 1930-as évek közepétől – a modern 

magyar gazdaságtörténetben először – Magyarország legfontosabb külkereskedelmi 

partnerévé Németország vált. A magyar kivitel szinte kizárólag mezőgazdasági termékekből 

állt. A német importáruk között főleg gépek, műszerek, autók, gyógyszerek és festékek 

szerepeltek. Az ország második legfontosabb partnere Olaszország volt. 1941-ben e két 

ország vette fel a magyar kivitel 74 százalékát, s e két országból érkezett az import 79 

százaléka. A környező országokhoz és Európa, illetve a világ más részeihez fűződő gazdasági 

kapcsolataink ezzel párhuzamosan leépültek. 

A nemzetközi gazdasági feltételek javulásának köszönhetően mintegy fél évtizedes 

depressziós periódus után az 1930-as évek közepétől a magyar gazdaság ismét fellendült. Az 

ipari termelés értéke először 1937-ben haladta meg az 1929-es szintet. A mezőgazdaság 

vetésterülete és termésmennyiségei, valamint az állatlétszám ugyancsak 1937–1938-ra érték 

el a válság előtti szintet. Dinamikusabban ezekben az években is az ipar, a kereskedelem és a 

szolgáltatások fejlődtek, miáltal a mezőgazdaság részesedése a nemzeti jövedelemből 40 

százalék alá esett vissza. 

Az ipar területén legjelentősebb új fejleménynek a vegyészeti ipar látványos fejlődése 

számított. Ez azzal függött össze, hogy az 1930-as évek elején értékes földgázmezőkre, majd 

1937–1938-ban jelentős olajkincsre leltek. Rohamosan nőtt a bauxittermelés is. 1934-ben 

Magyaróvárott működni kezdett az első timföldgyár, 1935-ben Csepelen üzembe helyezték az 

első alumíniumkohót. 

A válság hatására a mezőgazdaságban egészséges alkalmazkodási folyamatok indultak 

meg. A gabonával bevetett területek nagysága végre csökkenni kezdett, a munkaigényesebb 

termények vetésterülete pedig nőtt. A nagy jelentőségű változás első lépésének tekinthető a 



zöldség- és gyümölcstermesztés ugrásszerű fellendülése. Erre dinamikusan növekvő 

konzervipar épült. 

 

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem (GNP) alakulása Magyarországon és az európai 

országokban, 1913–1938 

Az ország villamosítása folytatódott. 1933–1938 között további 180 községet kötöttek be a 

hálózatba, miáltal az összes település 36 százalékában lett villanyáram. Mivel ezek többsége 

város és nagyobb község volt, a lakosság 71 százaléka élt e településeken. A motorizáció az 

1930-as évek közepéig stagnált, ezután viszont ismét fejlődésnek indult. Az 1930-as évek 

végén ezer főre nálunk két személygépkocsi jutott, miközben déli szomszédainknál csak egy. 

Igaz, Csehszlovákiában már öt, az észak-európai országokban húsz–harminc, a legfejlettebb 

nyugat-európai államokban pedig több mint negyven. A kor kihívásaira válaszolva 

megkezdődött a rendszeres légi forgalom. Menetrendszerű repülőjáratok az 1930-as években 

Bécs és Budapest, valamint Budapest és Belgrád között közlekedtek. 

Az 1934 utáni fellendülésnek köszönhetően az 1930-as évek végére a magyar gazdaság 

teljesítménye nemcsak elérte, hanem meg is haladta a válság előttit. Az egy főre eső nemzeti 

jövedelem 1938-ban mintegy 6 százalékkal múlta felül az 1928–1929-est. 1913-ban az egy 

főre eső magyarországi GNP az európai átlag 69, 1929-ben 74, 1938-ban pedig 67 százalékát 

tette ki. A magyar gazdaság tehát megőrizte a Balkán-országok és a cseh-morva területek 

közötti – történetileg kialakult – átmenetet jelentő szintjét. Nem ugrott ki, de nem is esett 

vissza. 
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