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I. Bevezetés 

 

Az 1848-as forradalmak után az Osztrák Császárság pénzügyi helyzetét nem a stabilitás 

jellemezte. A bizonytalanság kialakulásához többek között gazdasági okok vezettek, például 

helytelen fiskális politika, valamint a háborúk okozta kiadások. Nem mellékesen az 

Ausztráliában kitermelt ércmennyisége miatt az arany elveszítette korábbi rangját, és a 

mértékadó nemesérccé az ezüst vált. Az 1850-es években az osztrák kormányok igyekeztek 

Ausztria gazdasági helyzetén változtatni és a piaci lehetőségeket bővíteni, így 1853-ban 

belépett a Zollvereinba. A kereskedelmi elszámolás megkönnyítése végett a vámszövetség 

tagjai 1857-ben megkötötték az úgynevezett bécsi érmekonvenciót. A megegyezés értelmében 

az érintett országok az ezüsthöz igazították a valutájukat. Ily módon Ausztria a 

kereskedelemben a tallért, a közforgalomban pedig 1858-tól az osztrák értékű forintot 

használta. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia megszületésétől kezdve az ezüst alapú forintot alkalmazta 

továbbra is törvényes fizetési eszközként. A kiegyezési törvény megalkotói 1867-ben 

belefoglalták azt az igényüket, hogy a Monarchia valutáját az aranyérchez kell igazítani: a 

megvalósításra egyébként huszonöt évet kellett várni. A Monarchia pénzügyi szakemberei 

törekedtek az aranyalapú pénzrendszer bevezetésére, azonban a kivitelezés váratott magára. 

A világgazdaságban az 1860–1870-es években az ezüstkitermelés ugrásszerűen megnőtt 

az új bányák megnyitása folytán, így a piacokon már az ezüstérc volt túlsúlyban az arannyal 

szemben. Ennek következtében az aranyérc újra felértékelődött, ezáltal elindítva azt a 

folyamatot, amelynek nyomán a világ számos országa áttért az aranyalapú pénzrendszerre. 

A Monarchiában a valutaszabályozás művelete egészen Wekerle Sándor színrelépéséig 

váratott magára. Wekerle 1887 és 1889 között mint pénzügyminisztériumi államtitkár hajtott 

végre adóreformot, és ezzel összefüggésben helyreállította az államháztartás egyensúlyát. 

Ezek után kezdett hozzá a valutareform előkészítéséhez, majd keresztülviteléhez. Ehhez a 

folyamathoz nem volt elégséges saját akarata, kellett, hogy párosuljon hozzá Ausztria 

közreműködése. Wekerle az osztrák miniszteri partnerében – Julian Dunajewski személyében 

– komoly ellenlábasra talált, miközben az osztrák pénzügyi tárca tisztikara támogatta a 

valutaszabályozást. Az 1891 februári osztrák pénzügyminiszteri személycsere után, amikor 

Emil Steinbach vette át a pénzügyeket, Wekerle pozíciója megerősödött, mindamellett 

partnerre is talált a reform véghezviteléhez. A folyamatos egyeztetés az osztrákok és a 
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magyarok között, megannyi személycsere, bizonyos háttéralkuk után Wekerle törekvéseit 

1892-ben siker koronázta. 

II. A kutatás célkitűzései, irodalma és forrásai 

 

Doktori disszertációnkban Wekerle Sándor pénzügyminiszter és miniszterelnök által 

megkezdett és irányított valutareform előkészületeit és kezdeti lépéseit kívántuk bemutatni. 

Dolgozatunk célja, hogy ismertessük a Monarchia csatlakozásának történetét a nemzetközi 

aranystandard rendszerhez mind osztrák, mind magyar tekintetben 1889 és 1893 között. 

Munkánkat a már meglévő szakirodalomra támaszkodva, azonban saját kutatásainkra 

alapozva kívántuk kifejteni. 

Wekerle Sándorról számos munka látott már napvilágot, sokrétű megközelítésben. 

Tudományos szempontból a legkiemelkedőbb és legalaposabb mű a Géza Andreas von Geyr 

által készített német nyelvű biográfia. Viszont Wekerle Sándorról az általa kezdeményezett 

valutareformmal összefüggésben, eddig még nem jelent meg történelmi szakmunka. Ebből a 

megközelítésből kiindulva Wekerle pályájának azt a szakaszát, amelyben a valutaszabályozást 

megindította és a konverziók megkötéséig irányította, helyeztük munkánk középpontjába. Ezt 

a témát nem lehet az osztrák vonatkozások nélkül kifejteni, ugyanis a pénzügy egyike volt a 

birodalom közös ügyeinek. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjáról még a dualizmus korában kiadásra 

került két monográfiát tekintjük a téma legismertebb feldolgozásainak. Az első Alexander 

Spitzmüller egykori osztrák pénzügyminisztériumi tisztviselő tollából származik, a másikat 

pedig Fellner Frigyes magyar közgazdász írta. A valutaszabályozásról készült munkák nagy 

részét még a Monarchia idejében publikálták. Akadnak szakmunkák, amelyek a két 

világháború között születtek és az Osztrák–Magyar Bank témáját dolgozták fel. Ezen munkák 

érintőlegesen említik az aranyalapú valuta kérdését. Magyar részről a szocializmus 

időszakában nem született említésre méltó munka, amely a reformot bemutatná. Ausztriában a 

150 éves jegybank tiszteletére útnak indítottak egy többkötetes sorozatot az intézmény 

történetéről, amelyet annak könyvtárosa – Siegfried Pressburger – jegyzett le. 

A rendszerváltozást követően Kövér György az Osztrák–Magyar Bankról szóló 

munkájában írt a reformról, a legutóbbi időben Molnár Péter által született monográfia a 

korona pénzrendszerről. 

A dualizmus korától a jelenkorig számos munka látott már napvilágot a valutakérdésről, 

azonban olyan szintézis, amely levéltári dokumentumok alapján dolgozta volna fel az 

eseményeket, még nem jelent meg. Munkánkkal ennek az alapkutatásnak a hiányát 
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igyekeztünk pótolni. A hazai levéltárakban folytatott kutatásokon túl – Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Levéltára (ELTE Levéltár), Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

(MNL OL), Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára (MTAKK) és az Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattára (OSZKK) – dolgozatunkat sikerült külföldi forrásokkal kiegészíteni. A 

téma természetéből fakadóan Magyarország mellett Ausztriában is fellelhetőek levéltári 

források. Kutatásokat folytattunk a német főváros levéltáraiban: das Politisches Archiv des 

Auswärtigen Amts (PAAA), das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin 

Dahlem (GStAPK), Bundesarchiv – Berlin-Lichterfelde (BA) és Staatsbibliothek zu Berlin. 

Az osztrák fővárosban a következő levéltárakban: Österreichische Staatsarchiv (ÖStA), Haus- 

Hof- und Staatsarchiv (ÖStA HHStA), Österreichische Nationalbibliothek, Das 

Bankhistorische Archiv der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB-BHA) és az Archiv der 

Universität Wien (UAW). 

 

III. Az értekezés vázlata 

 

Munkánk célja a valutaszabályozás megindításának, a valutatörvények előkészítésének és 

megalkotásának, valamint a 1893 januári konverziós szerződések megkötésének részletekbe 

menő feldolgozása és az események bemutatása volt. Mindeközben a jegybank valutával 

kapcsolatos politikáját is nyomon tudtuk követni. Ezzel párhuzamosan Wekerle Sándor 

szerepét, valamint azoknak a személyeknek a funkcióját is vizsgáltuk, akik valamilyen módon 

kapcsolódtak a reformhoz. Mivel Wekerle Sándor életének, munkásságának egyik 

mérföldköve volt a korona pénzrendszer megalkotása, így a valutaszabályozás megindítását 

nem lehet a hajdani pénzügyminiszter szerepének megvilágítása nélkül vizsgálni. 

A dolgozat első fejezete a bevezetés, amelyben megindokoltuk témaválasztásunkat, 

valamint bemutattuk célkitűzéseinket. 

A disszertáció második fejezetében szóltunk a külföldi (berlini és bécsi) kutatásainkról. 

Számba vettük azokat a levéltárakat, ahol kutatásokat végeztünk, illetve röviden szóltuk arról, 

mely levéltári anyagokat tekintettük át, valamint jellemeztük Wekerle Sándor alakját a 

historiográfiában. A dualizmus korától sorra vettük azokat a munkákat, amelyek tárgyalták, 

méltatták Wekerle három miniszterelnöki, vagy éppen pénzügyminiszteri korszakát magyar és 

idegen nyelven. Ezek alapján összetett kép alakult ki Wekerléről. 

A harmadik fejezetben bemutattuk azokat a német diplomatákat, akik Bécsben 

nagyköveti és Budapesten főkonzuli szolgálatot teljesítettek. Ugyanis munkánk során 

hangsúlyt fektettünk a Monarchiában külszolgálatot teljesítő német személyek jelentéseire, 
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akik beszámolókat küldtek Berlinbe, melyeknek segítségével árnyalhattuk, színesíthettük 

mondanivalónkat. Sőt a politikai eseményeken túl pénzügyi vonatkozású történésekről is 

gyakran szóltak titkos tájékoztatóikban. 

A negyedik fejezetben felvázoltuk Wekerle Sándor életének, karrierjének kezdeti 

szakaszát, illetve annak alakulását a Pénzügyminisztériumban. Bővebben kifejtettük pénzügyi 

államtitkári működését. Az államháztartásban hiány volt, a kormánynak bevételekre volt 

szüksége az egyensúly helyreállításához. Wekerle koncepciója alapján a régi adónemeket 

felújította, és ennek köszönhetően a bevételek megnőttek, amely rövid úton az államháztartás 

egyensúlyának a kiegyenlítődéséhez vezetett. 

Az ötödik fejezetben hosszabb kitekintést tettünk a 19. század nemzetközi 

valutapolitikájára, különös tekintettel a Porosz Királyságra, a Latin Érmeunióra, a Német 

Császárságra és a Román Királyságra, valamint a nemzetközi érmeügyi konferenciákra. 

A hatodik fejezetben körvonalaztuk az 1848 és 1892 közötti osztrák és magyar 

valutapolitikát, valamint a kiegyezés generálta változásokat a jegybankpolitikában és a 

pénzkibocsátásban. Az előző fejezetben ábrázolt nemzetközi trendeknek megfelelően a 

Monarchia is változtatni kívánt elavult és a gazdaságban nehézségeket okozó pénzrendszerén. 

Wekerle Sándor valutapolitikáját államtitkári minőségében a hetedik szakaszban 

tárgyaltuk. Szóltunk a valutaszabályozás nyitányáról, amelyet levéltári dokumentumok 

alapján új megvilágításba helyeztünk a korábbi szakirodalmi állásponthoz képest. Ugyanis 

Wekerle mellett az osztrák pénzügyminisztérium már jóval korábban megindította a 

valutaszabályozással kapcsolatos tárgyalásokat, előkészületeket. 

A nyolcadik fejezetben felvázoltuk azt, hogyan hatott Wekerle Sándor politikájára a 

pénzügyminiszteri kinevezése. Megjelenítettük Tisza és Wekerle azon erőfeszítéseit, 

melyekkel az osztrákokat igyekeztek a valutaszabályozás műveletének megnyerni. 

Ismertettük a valutareformmal összefüggésben meginduló tárgyalásokat. 

A kilencedik rész tartalmazza, hogy milyen szerepe volt Wekerlének a Szapáry Gyula 

gróf vezette kormányban a valutapolitikával kapcsolatban. Bemutattuk, hogy milyen 

átalakuláson ment át az osztrák minisztérium tisztikara, valamint szóltunk a kormányok és 

jegybank közötti titkos tárgyalásokról, illetve az új ezüst- és a réz váltópénzek veretéséről. 

1891 februárjában fordulat állott be az osztrák pénzügyi vezetésben, ugyanis a korábbi 

pénzügyminisztert – Julian Dunajewskit – Taaffe miniszterelnök és az uralkodó közösen 

menesztette, helyébe Emil Steinbach került, akihez nagy reményeket fűztek. Ennek a 

váltásnak a következményeit a tizedik fejezetben részleteztük. Említést tettünk arról is, 

hogyan kezdte meg a közös munkát Wekerle és a jegybank az új osztrák pénzügyminiszterrel. 
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A tizenegyedik fejezetben a Német Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia 

pénzügyminisztériumainak együttműködését tártuk fel az 1857 és 1868 között közösen vert és 

használt osztrák veretű „Vereinsthaler” érmék forgalmon kívül helyezésével és kivonásával 

kapcsolatban. Az egyesületi tallérokhoz kötődő események a valutaszabályozás menetével 

összefüggésben eddig ismeretlenek voltak. Az ügy fontosságát az is jelezte, hogy az 1891-ben 

esedékes kereskedelmi szerződés megkötése a németek és az osztrák-magyarok között az 

egyesületi tallér apropóján is húzódott. 

A tizenkettedik fejezetben bemutattuk, hogy 1892-ben milyen személycserék zajlottak 

le az Osztrák–Magyar Bank felső vezetésében, amelyek a valutaszabályozás tekintetében 

jelentős fordulatokat eredményeztek. Úgymint az 1891. évi főtitkár-, valamint az 1892 

márciusi főkormányzóváltás, amelyek pozitív irányba befolyásolták a valutaszabályozás 

műveletét. Ugyancsak ebben a fejezetben szóltunk az 1892 márciusában megtartott 

valutaankétok megszervezéséről, megrendezésének körülményeiről és a tanácskozás 

tényleges lebonyolításáról. 

A tizenharmadik fejezetben bemutattuk azt a folyamatot, amely az osztrák és a magyar 

valutatörvények megszületéséhez vezetett. Különös hangsúlyt fektettünk arra az ügyletre, 

hogy a kormányok szerződést terveztek kötni a Rothschild csoporttal a nagyszabású 

konverziókra, mely tranzakciókat hazai és külföldi bankházakon keresztül bonyolítottak. 

A tizennegyedik fejezetben felvázoltuk, hogy végső soron Szapáry Gyula grófot a 

kormányának tagjai megbuktatták, és az uralkodó az egyházpolitikai küzdelmekben a sikeres 

pénzügyminisztert, Wekerle Sándort nevezte ki a kabinet élére. 

A miniszterelnökről, aki pénzügyminiszter is egyben, a tizenötödik fejezetben 

szóltunk részletesen. Wekerle kormányfői ciklusának kezdetén az alábbi eseményeket 

emeltük ki: a Monarchia részvételét a brüsszeli érmeügyi konferencián, amelyet 1892 

novemberében és decemberében rendeztek meg számos más európai ország részvételével. 

Valamint bemutattuk a Rothschild csoporttal kötött szerződéseket, amelyeket az osztrák és 

magyar kormányok külön-külön írtak alá 1893 januárjában közel 1 milliárd korona 

járadékkötvény kibocsátásáról. 

A tizenhatodik fejezet egy rövid kitekintés, ugyanis a Monarchia 

valutaszabályozásának a folyamata nem ért véget 1893 januárjában, hanem elhúzódott 1914-

ig, valójában 1918 végéig, befejezni azonban sohasem sikerült. 

A dolgozat tizenhetedik és egyben utolsó fejezetében összefoglaltuk a 

tapasztalatainkat, benyomásainkat Wekerle Sándor szerepéről a valutaszabályozásával 
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kapcsolatban. Bemutattuk azt, hogy a kutatásaink kapcsán milyen álláspontra jutottunk az 

események fordulataival és szereplőivel összefüggésben. 

Dolgozatunkat a magyar levéltári forrásokon túl külföldi levéltári dokumentációval hoztuk 

összhangba. A korábbi szakirodalom egyes megállapításait a levéltári kutatások nyomán felül 

kellett, hogy írjuk. Példának okáért a valutareform megindítását eddig a szakirodalom alapján 

Wekerle Sándor nevéhez kötöttük, azonban a bécsi levéltári iratokból egyértelműen kiderült, 

hogy a valutaszabályozás megindításában az osztrák pénzügyminisztérium hivatalnoki 

karának is legalább annyi kezdeményező szerep jutott. Wekerle erősségei és érdemei más 

aspektusokban kerültek felszínre. Ezeket a valutareform terheinek megosztásában, Kautz 

Gyula az Osztrák–Magyar Bank főkormányzójának kineveztetésében, a valutaankétok 

megszervezésében, a magyar érdekek szem előtt tartásában, a konverziók megkötésében 

érhetjük tetten. 

Nóvumnak tekintjük még az osztrák veretű egyesületi tallérok kivonásával és forgalmon 

kívül helyezésével kapcsolatos események bemutatását, amelyet külön fejezetben tárgyaltunk. 

Ugyanis a talléroknak kulcsfontosságú szerepe volt, mivelhogy a nagy mennyiségű ezüstérc 

beáramlása a Monarchiába megnehezítette volna az aranypénzrendszer bevezetését. 

A Monarchia anyagi kondíciója nem tette lehetővé az aranyérc vásárlását, hanem 

járadékkölcsönnel volt képes azt beszerezni. Források alapján mind osztrák, mind magyar 

tekintetben feltártuk a 1893 januári szerződéskötéseket a Rothschild csoporttal. 

 

IV.  A szerzőnek az értekezés témakörében megjelent publikációi 

 

Könyvfejezet: 

 

Görög-Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor. Helikon Kiadó, Budapest, 2011. 270–

294. A kötetben szereplő személyek életrajzai. 

 

Tanulmány: 

 

Ezüst vagy arany? Rendszerváltások a magyar pénzügyekben, az 1892. évi valutareform 

nemzetközi előzményei. In Első Század. Szerk.: Faragó Gábor – Csajányi Melinda – Hegedűs 

Zsuzsa. Különszám. Rendszerváltások. Válogatás az ELTE BTK Történettudományi Doktori 

Iskolájában született tanulmányokból. Budapest, 2010. 23–54. 
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Wekerle Sándor alakja a historiográfiában. In Visszatekintés a 19-20. századra. ELTE BTK. 

Új- és jelenkori magyar történeti program. Főszerkesztő: Erdődy Gábor. Szerkesztők: Cúthné 

Gyóni Eszter – Wirthné Diera Bernadett. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- 

és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 2011. 33–47. 

 

Wekerle Sándor politikai karrierjének kezdeti szakasza – az államtitkárságtól a 

pénzügyminiszterségig. Gazdasági Élet és Társadalom. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

Tudományos Folyóirata. Szerkesztette: Fülöp Vince. Budapest, 2011. I-II. szám. 249–268. 

 

Adalékok az 1892. évi magyar valuta-enquête történetéhez. In Mából a tegnapról. Képek 
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