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I. A kutatás tárgya, értelmezési kerete 

Az újkori magyar és osztrák pénztörténet egyik legnevezetesebb momentuma a korona-fillér 

pénzrendszer  1892-es  bevezetése  volt  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  területén.  Ebben az 

esztendőben születtek meg a két birodalomfél közti kompromisszum eredményeképpen az új 

pénzrendszerre  vonatkozó  első  törvények,  melyek  a  valutarendezés  alapjait  képezték.  A 

következő  években  a  valutareform  további  törvények  meghozatalával  folytatódott,  s 

gyakorlatban  történő  megvalósításukról  rendeletek  útján  gondoskodtak.  Mindezek 

következtében  a  Monarchia  valutarendszere  ezüstről  aranyalapra  helyeződött.  A 

valutarendezés  alapjában  sikeresnek  mondható,  annak  ellenére,  hogy  két  tekintetben  sem 

sikerült  teljes  mértékben  befejezni.  Egyrészt  nem  történt  meg  az  ún.  készfizetések 

felvételének  rendelet  útján  való  kihirdetése,  vagyis  annak  kimondása,  hogy a  kizárólagos 

jegykibocsátási  joggal  felruházott  Osztrák–Magyar  Bank  a  bemutató  kívánságára  köteles 

bankjegyeit aranyra váltani. (Más kérdés, hogy a koronaértékre szóló bankjegyek forgalomba 

hozatala  után  ez  a  gyakorlatban  működött.)  Másrészt  elmaradt  az  előző  pénzrendszerből 

forgalomban hagyott ezüst 1 forintos értékérméknek a forgalomból történő kivonása, mitöbb, 

értékpénzként/kurrenspénzként  nemcsak  a  Monarchia  fennállásának  idején,  hanem  még 

azután  is,  egészen  1926-ig  törvényes  fizetőeszközök  maradtak.  Ily  módon  a  Monarchia 

esetében ún. sánta aranyvaluta rendszerről beszélhetünk, hiszen az aranyérmékhez hasonlóan 

ezek is korlátlan összegű fizetési eszközként funkcionáltak. Ezzel együtt a Monarchia belépett 

az  ún.  aranystandard klubba,  melynek ekkor már jó néhány európai  ország tagja  volt.  Az 

európai államok valutareformjai ösztönzőleg hatottak a Monarchiára, amely egyébiránt már 

évtizedek óta kacérkodott az aranyvalutára való áttérés szándékával. 

A  korona,  néhány  évig  tartó  átmeneti  időszakot  követően  1900-tól  kizárólagos 

számítási egység lett, vagyis ezután kötelező volt a hatóságoknak kiadásaikat és bevételeiket – 

az előző, forint-krajcár pénzrendszer alapján történő számítás helyett – koronában és fillérben 

megadni. A 20. század elejére a régi fém- és papírpénzeket fokozatosan felváltották az újak. A 

koronavaluta  hamar  megszilárdult,  s  gyakorlatilag  az  első  világháború  fennállásáig 

nemzetközi viszonylatban is stabil, jó pénznek számított. Az első világháború alatt tekintélye 

fokozatosan  rendült  meg,  nem utolsó  sorban  a  harcok  kimenetelének  folyományaként.  A 

Monarchia felbomlását követően Magyarország, vesztes országként, hamar pénzügyi válságba 

került, s egyre fokozódó infláció sújtotta gazdaságát. A válság megoldásaként 1925-ben újabb 
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pénzreformot hajtottak végre, amivel megszületett a pengő-fillér pénzrendszer, s ezzel véget 

ért a korona pályafutása. A koronában való kötelező számítás helyébe 1927. január 1-től a 

pengőértékben való kötelező számítás lépett. 

II. A kutatás célkitűzései, módszerei, forrásai

Doktori  disszertációmban  a  korona-fillér  pénzrendszer  bevezetésének  előzményeit, 

körülményeit,  a  bevezetés  és  megszilárdulás  folyamatát,  végül  zárásképpen,  kitekintés 

formájában, bukását kívánom bemutatni, a címben foglaltaknak megfelelően Magyarországra 

fókuszálva. A téma történetének egyes kérdéseiről, mozzanatairól az elmúlt bő száz évben, 

magyar  és  osztrák  részről  már  terjedelmes  mennyiségű  szakirodalom  látott  napvilágot, 

közgazdászok,  gazdaságtörténészek  és  numizmatikusok  tollából.  Ezek  ennek  megfelelően 

elsősorban  közgazdasági,  gazdaságtörténeti,  vagy  numizmatikai  szempontból  tárgyalják  a 

korszakot.  Tulajdonképpen  ez  a  ténymegállapítás  vezetett  arra,  hogy  megírjam  jelenlegi 

munkámat,  legfőbb  célként  egyrészt  egy  kissé  „összegyúrni”  a  témával  kapcsolatos, 

fentiekben  említett,  különböző  szempontú  megközelítéseket,  és  nem tisztán  numizmatikai 

munkát  írni  –  habár  disszertációm  alapvetően  numizmatikai  jellegű  –,  hanem egy  kicsit 

eklektikusabbat,  mely  némi  gazdaság-  és  közgazdaság-történeti  ismereteket  is  tartalmaz. 

További szándékom kiemeltebben kezelni egy-egy kérdéskört az időszakból, melyről talán 

eddig  nem  írtak  annyit,  és  úgy,  amennyit,  és  ahogy  megérdemelte  volna.  Természetesen 

ezekhez  segítségül  hívom  saját  levéltári  kutatási  eredményeimet  és  megállapításaimat  is. 

Munkám  során  elsődleges  fontosságúnak  tartottam  a  levéltári  és  könyvtári  források 

alapulvételét.  A felhasznált források közül külön említést  érdemelnek a magyar parlamenti 

irományok és a valutaankét irományai. Érdekes és megdöbbentő, de a legjobb és legalaposabb 

feldolgozások a témában mindmáig a Monarchia fennállása idején születtek.  Ezek sorából 

kiemelendő Fellner Frigyes és Alexander Spitzmüller munkája. 

III. A kutatás összegzése, eredményei

Az  1892-es  valutareform,  az  aranyvaluta  bevezetése  gazdaságilag  elengedhetetlenül 

szükséges  volt  annak  érdekében,  hogy  a  Monarchia  kereskedelmileg  ne  szigetelődjön  el, 

illetve jobb feltételekkel létesítsen szerződéseket a külföldi államokkal. A 19. század közepe 

táján feltárt arany- és ezüstbányák egyrészt lehetővé, másrészt kívánatossá tették az európai 

országok és így a Monarchia számára is az aranyalapra való áttérést. A két nemesfém közti 
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arányeltolódások  vezettek  a  nagy  nemzetközi  érmeértekezletekhez  és  a  rajtuk  felvetett 

nemzetközi pénz eszméjéhez, amely végül nem valósult meg.

A  monarchiai  valutareform  Wekerle  Sándor révén  elsősorban  magyar 

kezdeményezésre indult meg, s ha a készfizetések elrendelésére gondolunk, befejezetlensége 

az  osztrákok  ellenállásának  tudható  be.  Ennek  elmaradása  ugyanakkor  nem  érintette 

gazdasági szempontból negatívan a Monarchiát. 

Rendkívül érdekes kutatási  eredmény a valutarendezés  terén kifejtett  szerepükért  – 

kétszer is – magyar részről államilag pénzjutalomban részesített ún. bértollnokok listája, akik 

között ismert és ismeretlen nevek egyaránt előfordulnak. Numizmatikai síkra terelve a szót, 

hasonlóan izgalmas a kivert magyar, illetve osztrák veretű forgalmi érmék ritkasági fokának 

és  értékének  mai,  a  kereskedelmi  forgalom és  a  piaci  értékek alapján  történő megítélése. 

Mindeddig  tulajdonképpen  megíratlan,  ezért  érdekes  és  vonzó  feladat  a  korabeli 

pénzhamisítással  foglalkozni,  melyhez  e  dolgozat  talán  szintén  nyújt  némi  adalékot. 

Különleges  színfolt  lehet  a  numizmatikán  belül,  és  idáig  feltáratlan  terület  a  fém-  és 

papírpénzek előállítási technikájának és tervezői munkásságának kérdése, melyek kutatásával 

a diszciplínák közeledését is elő lehet segíteni. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy 

ezekre  vonatkozó  kutatásaim  tovább  fejlesztendők.  Dolgozatomban  mindenesetre  jelezni 

kívántam, hogy a korona-fillér pénzrendszeren belül, a számos feldolgozás ellenére vannak 

még kiaknázatlan és továbbkutatásra érdemes területek. 
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