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Gazdasági világválság hatása és válságkezelés Magyarországon 1931-1933  

 

 

A népszövetségi kölcsön és az ország sikeres pénzügyi stabilizációja bizalmat keltett 

Magyarország iránt, nyugati bankok kölcsönei és üzletemberek hiteleinek egész sora áramlott 

az országba. Ennek az 1929. októberi gazdasági világválság vetett véget. Magyarországon a 

válság leginkább a mezőgazdaságot érintette.  

 

 

A mezőgazdaság válsága 

 

A gazdasági válság Magyarországon először a mezőgazdaságot érte el. A mezőgazdasági 

termékek piacán már 1928-ban válságról beszéltek. „A magyar gazdasági válság az 

agrárválsággal kezdődött”, az ágazat elmaradottságából következően, a válság mélyebb és 

elhúzódóbb volt.  

 Az agrárválság keletkezést elsősorban a tengerentúli országok termelésének 

növekedése idézte elő. Az USA-ban, Kanadában, Argentínában, Ausztráliában termelték a 

világpiacra kerülő búza 30-40%-át. Ezek az országok fejlett mezőgazdasággal rendelkeztek, 

amely azt eredményezte, hogy az önköltség alacsony volt, az európai agrárországokban 

viszont ez nem következett be. A világpiaci versenyben a magyar búza, a tengerentúlon 

termelt búzával szemben alul maradt.
1
  

 A gazdasági válság következtében szinte minden ország a behozatali vámok emelést 

szorgalmazta. Logikus lépés volt, hiszen ha nehezebb is volt az értékesítés az adott országban, 

a külföldi konkurencia legalább nem rontotta tovább a kialakult helyzetet. Azoknak az 

országoknak, amelyek Magyarországgal kereskedtek megvolt a lehetőségük arra, hogy 

csökkentsék a mezőgazdasági termények behozatalát. Kisebb-nagyobb erőfeszítések árán 

mindegyik ország elő tudta állítani azt a termékmennyiséget, amit Magyarországtól vásárolt 

meg. A válság kezdetén drágábban és esetleg csekély új beruházások árán. Ebből következett, 

hogy a négy fő partner Ausztria, Csehszlovákia, Németország, Olaszország csökkentette 

behozatalát. Ha a válság kezdetén 1929-ben az élelmiszerimportot 100%-nak vesszük, akkor 

1932-ben Ausztriáé 41%, Csehszlovákiáé 23%, Németországé 31%, Olaszországé 30% volt. 

A Magyarországról kivitt mezőgazdasági termékek legnagyobb százalékban Csehszlovákiába 

                                                 
1
 Borsányi György: Válságévek krónikája 1929-1933. Az 1929-1933-as gazdasági világválság hatása 

Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 13.  



 2 

jutottak. Ezeknek a termékeknek a behozatala csökkent a legnagyobb mértékben. 1931-ben 

8%, 1932-ben 10%, 1933-ban pedig 16%-a volt az 1929-es színvonalnak.  

 Az export visszaesése elsősorban a nagybirtokoknak okozott komoly problémát. A 

nagybirtokok ügye a kormány „szívügye” volt, egyre többet foglalkoztak a mindenkori 

kormányok a gabonaértékesítéssel, holott ez korában a magángazdaságok tevékenységéhez 

tartozott. A gabonakérdés a nemzetközi konferenciák központi témája lett, ezeken a 

találkozókon születtek megállapodások ugyan, de ezek betartása igen esetleges volt. Bethlen 

István, majd később Gömbös Gyula „valóságos terménykereskedőként” kilincselték végig 

azokat az országokat, amelyek gabonavásárlóként számba jöhettek. Eredményeket 

Németország és Olaszország esetében értek el. Az azonban bizonyos, hogy a 

mezőgazdaságban bekövetezett válság „hozzájárult az 1931-es pénzügyi csődhöz”.  

 A helyzet bizonyos szempontból jobb volt a belső piacon. Ennek egyik részét a válság 

különösebben nem befolyásolta. Itt azokra a falusi gazdaságokra kell gondolnunk, amelyek 

önellátók voltak. Megtermelték a kenyeret, krumplit, az állattartásból a húst, szalonnát. 

Komoly problémát jelentett azonban számukra az, hogy bizonyos mennyiségű pénzük legyen, 

hiszen bármennyire is önellátóak voltak ezt iszonyú nehézségek árán tudták csak 

előteremteni. (A másik nagyon súlyos probléma a kölcsön kérdése volt, abban az esetben, ha a 

birtokot kölcsön terhelte, erről később még lesz szó.)  

 Magyarországon a mezőgazdaságban jelentkező egyre csökkenő árakat az egyre 

nagyobb mennyiségű áru eladásával igyekezték ellensúlyozni, hogy a szükséges pénzhez 

hozzájussanak. Ez az árak további csökkenését eredményezte. Ez először a nagykereskedők, 

majd a kiskereskedők körében jelentkezett.  

 A kormány a végső árzuhanás megakadályozása érdekében közbelépett a 

mezőgazdaság védelme érdekében, félretéve a különböző gazdálkodói rétegek érdekeit. A 

pénzbeli bevételek rohamos csökkenése a mezőgazdaság minden szereplője esetében 

fizetésképtelenséget idézett elő. Ez egyrészt a kisbirtokkal rendelkező parasztság 

tönkremenetelét, másrész az állam adóbevételeinek nagyarányú csökkenését is jelentette. A 

teljesen tönkrement kisbirtokosoktól, parasztoktól nem lehetett az adókat beszedni, és ezt az 

államháztartás is rövid időn belül megérezte. Az országhoz hasonlóan az egész mezőgazdaság 

adóságban úszott. „1928-ban az adósságteher a mezőgazdaság pénzbevételeinek 78, 1930-ban 

80 százalékát tette ki. Ha 1933-ban mindenki ki akarta volna fizetni adósságát, 229 

százalékkal több pénzre lett volna szükség, mint a mezőgazdaságból befolyó teljes 

jövedelem!”.  
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         A kormány különböző ártámogató intézkedéseket vezetett be. A legjelentősebb az ún. 

boletta rendszer bevezetése volt. Ez azt jelentette, hogy a termelő a gabona eladásakor 

mázsánként 3 pengő értékben egy gabonajegyet kapott – ez volt a boletta. Ezt a gazdálkodó 

adófizetésre fordíthatott, ha az adót  kifizette a bolettát az állam pénzre váltotta.  

 A bolettarendszer 1930-tól 1934-ig volt érvényben. 1931-ben egy boletta 10 pengőbe 

került, ez azt eredményezte, hogy a gabona nagykereskedelmi ára és a liszt kiskereskedelmi 

ára jelentős mértékben különbözött egymástól. A gabona ára 40%-al csökkent, míg a kenyér 

fogyasztói ára csak 19%-kal.  

 A bolettából befolyó pénzt a kormány a kisbirtokosok adóterheinek fedezésére 

fordította, vagyis elengedte az adók egy részét. A bevételből négy év alatt mintegy 390 millió 

pengő folyt be.  

 Szintén válságkezelő intézkedés volt az 1932-ben bevezetett „kötött tejgazdálkodás”. 

Ez azt jelentette, hogy a Budapestet éjszaka tejjel ellátó nagyvállalatok csak a kormány által 

kijelölt tejszállítókkal köthettek szerződést. Ezzel sikerült elérni, hogy a fővárosban 

fenntartsák a 32 filléres tejárat, miközben az ország többi részén 8-9 fillér volt a tej literje. 

Előfordult az a furcsa helyzet is a Budapest közigazgatási határán, hogy az utca egyik oldalán 

32 fillér volt a tej, a másik oldalon 24 fillér. Érdekesség képen említhető az ún. 

„aszfalttehenészet” kialakulása, ami az élelmes vállalkozók tevékenységét jelentette. Vagyis a 

főváros üres telkein, megüresedett istállókban, előfordult, hogy pincékben tehenet tartottak, a 

tőlük nyert tejet a hivatalos árnál olcsóbban, de a valós önköltséghez képest több száz 

százalékos haszonnal árusítottak.  

 A kormányán részéről a válságkezelés következő lépése az adósságokkal kapcsolatos 

intézkedések voltak. 1932 októberében hozott kormányrendelet értelmében az adósok 

haladékot kaptak adósságuk visszafizetésére, a kamatokat pedig maximálták. A 10 holdon 

aluli birtokosok adósságainak egy részét az állam átvállalta, ez azt jelentett, hogy a bankok az 

egyébként behajthatatlan adósság egy részét az állami költségvetésből megkapták.   

 A mezőgazdasági árak „így is csökkentek, de kisebb mértékben, mint azt az 

eladhatatlan termékek nagy mennyisége indokolta volna”. A mindennapi élet elengedhetetlen 

élelmiszereinek „fogyasztói árindexe […] 22 százalékkal csökkent”.  

 A mezőgazdaságban előállított termények mennyiségét továbbra is jelentősen 

befolyásolta az időjárás, ezt hullámzás jellemezte, jó és rossz termésű évek követték egymást. 

Míg 1928-ban rekordtermésű év volt, addig 1930-ban és 1931-ben két rossztermésű év 

következett. A magyar mezőgazdaság a megszokott termelési módokkal dolgozott, ezek nem 

voltak alkalmasak a válság megfelelő kezelésre, nem tudtak olyan termények termesztésére 
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átállni, amelyeket a válság alatt is piacuk lett volna.
2
 (Feltételezhető, hogy ez nemcsak a 

termelőkön múlt SI.).   

 A Pesti Hírlap 1931. szeptember 6-án megjelent száma egyik cikkében a budapesti 

piacok áruellátásáról és az árakról adott körképet. „A fővárosi nagypiacon és a vagonoknál ½-

1 pengővel olcsóbb a makói vöröshagyma.”  Szombaton reggel a vagonoknál 5-10 mázsás 

nagy tételben 16 és fél - 17 pengőért adták a hagyma kilóját. Az elárusító helyeken 20-100 

kilogrammos tételben 17-18 pengőért lehetett vásárolni a makóit. A fokhagyma ára a 

vagonoknál 34-36 pengő volt. Makón, a helyi piacokon 14-14 és fél pengőbe került a 

vöröshagyma kilója. „A mutatkozó lanyha irányzatot az exportnak teljes szüneteltetése idézte 

elő. Napok óta csak a főváros felé indítanak útba vagonokat a makóiak. A németországi 

export most kilátástalan, mivel Németország egyelőre saját termelésű hagymáját fogyasztja, 

amiből jó közepes a termés volt.” A makóiak arra számítanak, hogy a téli tárolás közeledtével 

megváltozik az export, nemcsak Németország, hanem más felvevőpiacok felé is.  

 Makón a fokhagyma szezonja tartott, a dughagyma őszi vására van. A dughagyma 

kilójáért nagysága szerint kérik meg az árát. A nagyobb30-35 pengő, a kisebb 25-26 pengőbe 

kerül kilónként a termelőktől.  

 A fővárosi piacokra szombaton 64 vagon áru érkezett. A termények megoszlása a 

következő volt: 34 vagon burgonya, 2 vagon hagyma, 5 vagon káposzta, 13 vagon gyümölcs, 

4 vagon paprika, vegyes zöldfélékből pedig 6 vagon. A húsos zöldpaprikáért kilónként 14 

pengőt, a fejeskáposztáért 10 és fél -10 pengőt, a vöröskáposzta kilójáért 17 pengőt kértek. A 

piacon meglepetést okozott a viszonylag olcsó uborka, amelynek kilóját mérettől függően 12 

és 18 pengőért mérték.  

 A gyümölcspiacra hajnali 3 órától reggel 6 óráig „társzekerek, teherautók szállították a 

szőlőt” rekeszes faládákba. A bőséges felhozatal árcsökkenést idézett elő. A kiváló minőségű 

szőlőt is csak árengedménnyel lehet eladni.  

 A beérkezett őszi Ella és Rózsaburgonya ára is változó. A őszi napsütésben még 

beértek az utolsó zöldparadicsomok is, így ezek a kiskertekből is a piacra kerültek. A 

nagyobbakért kilónként 11-12-13, a kisebbekért 9-10 pengőt kértek. A kelkáposzta, paraj, 

sóska olcsóbb lett.
3
  

 A lap ugyancsak szeptember 6-i számában jelentette meg az OMGE (Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület) cikkét a mezőgazdaság problémáiról, és az azok megoldására 

tett javaslatait a 33-as bizottságnak. Az egyesület szakemberei hangsúlyozták, hogy 
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mezőgazdaság helyzete folyamatosan romlik, a „hiteldrágaságot, hitelínség követte, a 

terményárak zuhanásszerűen csökkentek és a kedvező kilátások ellenére rossz termésünk volt, 

sőt vidéken katasztrofális, úgyannyira, hogy már a lakosság kenyérszükségletének biztosítása 

céljából is országos ínségakciókra vagyunk utalva”.  

 Az is közismert – folytatódik a cikk -, hogy a mezőgazdasági üzemek nagy része 

ebben az évben nem tudja teljesíteni az adó- és kamatterheit, ezért az adóbevételek további 

csökkenésével kell számolni a kormánynak. „Nem tartjuk reálisnak azt a tervet, amely arra 

épít, hogy a mezőgazdaság illetve a mezőgazdaságból élők fokozottabb igénybevétele útján az 

állam jövedelmei emelhetők.”  

 A kormánynak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a „mezőgazdasági termelés 

folytonosságának és helyreállításának biztosítására olyan intézkedés is kellenek (ezek közé 

tartozik nevezetesen a búzapiac javítása), amelyek bizonyos anyagi eszközök mozgósítása, 

tehát közáldozatok nélkül nem hajthatók végre”.  A mezőgazdaságban a legkomolyabb bajt a 

„pénzdrágaság és a hitelínség” okozza.  

 A szakemberek javaslatai között szerepelt a hitelfelmondások lehetőségszerinti 

korlátozása, a hitelfeleslegek biztosítása az üzemek számára. Az állattenyésztés, hízlalás és a 

tejgazdálkodás javítása érdekében fontos lenne minél előbb kereskedelmi szerződést kötni 

Csehországgal, amely valamelyest javítaná az élőállat exportot. Az Ausztriával kötött 

szerződés „állatkiviteli kontingensének” betartását, valamint a zsírkivitel lehetővé tételét.
4
   

 Az Est 1931. október 16-án megjelenő számában arról olvashatunk, hogy az osztrákok 

nem tartják be a szerződésben kötött megállapodást az élőállat kivitelre vonatkozóan. A 

tudósító hangsúlyozta, hogy a két ország „kereskedelmi forgalmában olyan zűrzavaros 

viszonyok állottak elő, amelyet sürgősen és gyökeresen kell rendezni”, ha ez nem történik 

meg, akkor „teljesen lehetetlenné válik a további kereskedelmi érintkezés”.  

 A nehézségeket a devizakorlátozásokon túlmenően az okozza, hogy az „osztrák 

kormány nem akarja a júliusi szerződés rendelkezéseit betartani”, nem engedi a szerződésben 

meghatározott mennyiségben szállítani az élő marhát, és a lisztre vonatkozó megállapodást is 

eltérően értelmezik. Magyarország számára a szerződés teljesen értéktelen, ha a kormány nem 

kezd új tárgyalásokat az osztrák féllel. A magyar kormánynak szándékában áll megváltoztatni 

a lisztkivitelére kötött megállapodást is, mert a jelenlegi helyzetben a malmok „semmi 

előnyhöz sem jutottak és alig tudnak lisztet Ausztriába szállítani”- olvashatjuk a 

tudósításban.
5
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A parlament üléséről számolt be a Budapesti Hírlap 1931. november 6-án megjelenő száma, 

ahol egyebek mellett az állatexport helyzetét tárgyalták. „Ezen a téren valóban komoly a 

helyzet. Köztudomású ugyanis, hogy amióta a terményárak alakulása folytán a szemtermelés 

válságos helyzetbe sodródott, mezőgazdaságunk állattenyésztés és állatértékesítés révén 

üzemvitelének pénzügyi egyensúlyát úgy, ahogy fenntartani.” Eredményeket csak a „kivitel 

erőteljes támogatásával” sikerült elérni. A továbbiakban cikk írója a korábbi évek 

állatexportjának értékét írta a le. 1929-ben az „egész vágó és igásállatexportunk értéke még 

csak 151, 4 millió pengő lett, addig 1930-ban elérte a 188,1 millió pengőt”. Az állatexport 

elsősorban olasz, svájci és francia piacokra történt, a cseh piac „elvesztését” kevésbé érezte 

meg a gazdaság. A sertés kivitel viszont csak és kizárólag a cseh piacokra történt, ezt azonban 

nem kárpótolta semmi.  

 1930 végén változott a helyzet Ausztria arra törekedett, hogy a saját szükségleteit a 

hazai állatállományból elégítse ki, így a Magyarországról vásárolt élőállatok mennyiségét 

csökkentette, a heti 700 darabos kontingenst, heti 300-ra.  

 Gyengült a másik két felvevőpiac Svájc és Franciaország exportigénye is. 1931 első 

félévi külkereskedelmi mérlege is kedvezőtlenül alakult. Az összes vágóállatexport 45,4 

millió pengőre csökkent a tavalyi 97,3 millióval szemben.  

 Ebben  helyzetben az „állatexportőrök” arra az elhatározásra jutottak, hogy „egyenlőre 

abbahagyják kiviteli tevékenységüket és az osztrák piacra nem szállítanak. A parlament 

ülésén azonban kiderült, hogy a földművelésügyi miniszter tárgyalásokat kezdeményezett 

osztrák partnerével, és remélhetőleg olyan megállapodás születik, amely lehetőséget biztos az 

állatexport folytatására. Ezen kívül a magyar kormány a cseh kormánnyal is keresi a 

megoldást a „nemzetközi devizaforgalomi nehézségek folytán” az állatexport útjába került 

akadályok mérséklésére.
6
   

 Az Est egy 1931. november 24-i tudósításban arról számolt be, hogy a mezőgazdasági 

termékeket termelő Magyarország még mindig milliónyi valutát ad a külföldi 

agrártermékekért. A tudósító információi alapján október1-ig a kormány „közel 50 millió 

pengő devizát” utalt külföldre a legalapvetőbb élelmiszerekért és a különböző mezőgazdasági 

segédanyagokért több mint 56 millió pengőt. Ez önmagában is százmillió pengőnél is több 

devizát jelent. Az újságíró arra figyelmeztetett, ha a tárcaközi bizottság a továbbiakban is 

kiutalja a devizát a mezőgazdasági cikkért, akkor az év végére mintegy 120 millió pengő 

devizát fog elveszíteni az ország. 
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 Ha ez a pénz az országban maradna, a gazdák jövedelmét gyarapíthatná, és a termelés 

folytonosságának biztosítására lehetne fordítani. Ehhez azonban olyan kormányzatra lenne 

szükség, amely a „termelést céltudatosan irányítaná, és a gazdáink maguk felismernék végre 

az élet útmutatását”.  

A devizát a kormány kukorica, száraz bab, borsó, köles, zab, bükköny, mák, 

napraforgó mag, virág, gyümölcs dió, mogyoró, mandula behozataláért fizet. Több mint 15 

millió pengőért vásárolt a tárca dohányt, rizst, korpát, gyapjút, báránybőrt.  

A cikk végén a tudósító arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy most a deviza 

kifizetések ellenőrzésével rá lehetne „kényszeríteni a termelők közömbös részét olyan cikkek 

termelésére”, amelyeket az ország deviza készletének feláldozásával szerez be.
7
  

 Az Est tudósítója Bakos Ákos számolt be arról, hogy a világhírű makói hagyma 

válságban van. Helyszíni tudósítása 1931. december 4-én jelet mag a lapban. A makói 

termelőket felháborította, hogy a földművelésügyi kormányzat engedélyezte Bulgáriából 40 

vagon vöröshagyma vámmentes behozatalát a „Platter Testvérek kecskeméti 

konzervgyárának”, amikor a hazai makóiból hatszáz vagon felesleg van. „Most, amikor 

mindenki a magyar áruk vételének szükségességét hirdeti.” A makóiak joggal azt mondják, 

hogy nemcsak az ő érdekeiket sértette ez az intézkedés, de kormányzati elvet is”. 

Kiszámították az is, hogy 180 000 „veszteséget okozott a bolgár hagyma behozatala a makói 

hagymapiacnak”, a vámmentes behozatal engedélyezésével ugyanis mázsánként „3 pengővel 

zuhantak”a hagymaárak.   

A tudósító utánajárt az esetnek és megtudta, hogy hathéttel korábban a kecskeméti 

Platter – konzervgyár Rt., azzal a kéréssel kereste meg a földművelésügyi minisztériumot, 

hogy engedélyezze a már említett mennyiségű bolgár vöröshagyma vámmentes behozatalát. A 

gyár vezetése a kérést azzal magyarázta, hogy a hagymát konzerválás, szárítás után külföldre 

szállítja. A gyár vezetése azt állította, hogy Makóról ezt a mennyiséget nem tudja beszerezni. 

„A minisztériumból nem érdeklődtek Makón, jogos-e az állítás”, mert ha ezt megtették volna, 

akkor kiderül, hogy hatszáz vagon vöröshagyma áll rendelkezésre. 

A makói hagymaszindikátus fel is ajánlotta agyárnak a hagymát mázsánként 26 

pengős piaci áron, de a gyár ezt elutasította. Később a makóiak 15-16 pengőt kértek a hagyma 

mázsájáért, de a gyár ezt is drágállotta.  

Makón és a térségében a hagymatermesztők tragédiáját az okozta, hogy 1931 tavaszán 

a gazdáknak „nem volt pénzük dughagyma beszerzésére, úgyhogy az idén az elmúlt 

                                                 
7
 Agrár Magyarország még mindig milliónyi valutát ad külföldre agrártermékekért. Az Est, 1931. november 24. 

11.  
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esztendők 6000 – 7000 holdjával szemben mindössze 3500 holdon termett hagyma” a 

határban.  

„Az idei termés egyharmaddal alatta maradt más évek termésének. Az idei termés 40 

százalékát tette ki a múlt évi hagymatermésnek”. A korábbi évek 500 000 – 600 000 mázsa 

hagymatermésével szemben 1931-ben 150 000 mázsa termett.    

Az oknyomozó riportból az is kiderült, hogy „Platterék spekulációra dolgoztak. 

Platterék bolgár exportja előtt 28-29 pengő volt a makói hagyma ára, amely a vámmentes 

behozatalra egyszerűen 23 pengőre zuhant. A hagymaszindikátus intervenciós vásárlásaival 

próbálta a lelket tartania makói piacban”. Korábbi években a konzervgyár vezetése 2-2,50 

pengőért jutotta makói hagymához, ezzel óriási nyereséghez jutva, amelyből a gyár „könnyen 

elbírhatta volna  a mostani makói árakat is”.  

A gyár vezetése a minisztérium „kegyes támogatásával” behozta a „silány bolgár 

hagymát és most félő, hogy ez a hagyma szárított állapotában magyar néven megy ki, 

természetesen erősen rontani fogja a magyar hagyma becsületét és ezzel nagy erkölcsi kárt 

okoz a makói hagymának”.   

A tudósító a Platter – céghez közelállóktól megtudta, hogy a gyár tulajdonosai 

„biztosak voltak a behozatali engedély megkapásában, mert állítólag már kérvényük beadása 

előtt előre vásároltak Bulgáriában”. A hagymát a Dunán szállították Magyarországra, „11-12 

pengőbe került” a bolgár hagyma. A minisztérium „30 000 aranykorona nemzeti ajándékot 

adott” a konzervgyárnak, amikor a „hat aranykoronás vámot elengedte”. A makóiak a 

történtek után Petrovics György képviselő vezetésével felkeresték a földművelésügyi 

minisztert. Elmondták sérelmeiket, többek között, azt kérdezték, hogy a kormány miért 

támogat „idegen állampolgárokat” és miért ad idegeneknek „nemzeti ajándékot”. Elmondták 

azt is, hogy az időjárás viszontagságai miatt nagyon rossz a hagymatermés és a termelők már 

a költségeiket is „alig tudják fedezni”. Az idei termésnek „nagy szárazság és a féregkár miatt 

75 százaléka elpusztult”. Korábban egy katasztrális holdon 70-80 mázsa hagyma termett, 

ebben az évben 20-25 mázsa. A gazdák nem tudják kifizetni a haszonbérleteket és a termelési 

költséget sem. Ha külföldre nem szállíthatnak, akkor „bekövetkezik a hagymakrach”. Az 

egész kivitel „naponta 1.5 vagon” hagyma a főváros számára.        

A lap közölte Ivády Béla földművelésügyi miniszter levelét, amelyet Petrovics György 

makói képviselőhöz írt. A miniszter azt írta, hogy a „legnagyobb lelkiismeretességgel 

vizsgálata meg az engedély megadásának kérdését, nem akart lehetetlenné tenni egy szépen 

fejlődő mezőgazdasági ipart”. A konzervgyár vezetése a „szükséges hagymamennyiséget 

Makón beszerezni nem tudták, kötelezettségeiket teljesíteniök kellett, nagy veszteségeknélkül 
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szükségletüket idehaza a hagymaárak miatt beszerezni nem tudták”. A gyár a szállítási 

kötelezettségnek megfelelően a „behozott hagymát feldolgozott állapotban, teljes 

mennyiségben” köteles kiszállítani, hogy „még a lehetősége is elkerültessék annak, hogy a 

külföldi hagyma árcsökkentő hatást produkáljon”.  

A miniszter arra kérte a képviselőt, hogy „igyekezzék a makói izgalmas hangulatot 

nagy befolyásával lecsillapítani”.   

A tudósító kötelességének érezte, hogy ne a száraz adatok bemutatásával hívja fel a 

figyelmet a makóiak elkeseredett helyzetére. Tudósítását a „makói hagyma becsületéért”, intő 

példának szánta a jövő számára.
8
     

A Pesti Hírlap 1931. december 23-án megjelent száma egyebek mellet részletesen 

beszámolt a kisgazdák követeléseiről. A programjuk megvalósítása érdekében úgy vélték, 

hogy „kisgazda-képviselőknek döntő befolyást kell biztosítani az egységes párt vezetésében, 

hogy a kormányt rákényszerítsék azokra a gazdasági intézkedésekre, amelyek segítenek a 

gazdaközönség elviselhetetlenül nehéz helyzetén”. A legfontosabb megoldandó kérdéseket a 

következőkben sorolták fel: 1. az adóteher-viselés aránytalanságainak gyökeres 

megváltoztatását, a jelzálogos terhek enyhítését, a „kötvények kötelező elfogadásának” 

érvényesítését, a kamatterhek enyhítését, a rövidlejáratú hitelek hosszúlejáratú kölcsönökké 

való átalakítását, a „vagyonváltság és megváltott földek árának további” mérséklését, a 

hitbizományok reformjának elékészítését, ingatlanforgalom problémáinak megoldását és „egy 

új céltudatos földbirtok politika” megvalósítását. Valamint a földdel való spekulációk 

megakadályozását, a mezőgazdasági kivitelből származó devizakészleteknek az agrárlakosság 

érdekében történő felhasználása, a társult adók revíziója, az agrárolló egyensúlyának 

megteremtése, a bajbajutott gazdák hitel és jogviszonyainak felülvizsgálata, a „kartelek 

megrendszabályozása”, a boletta-rendszer visszaéléseinek megszüntetése, a belső piac, a 

termelés és a fogyasztás érdekeinek rendezése. 

A kisgazdák élesen bírálták a kormányt, az állatkivitelt akadályozó intézkedései miatt. 

Az értekezlet napján „is több ország zárta el határait a magyar állatkivitel elől” és ezért az 

résztvevők küldöttséget küldenek a miniszterelnökhöz, hogy „intézkedést” követeljenek a 

„blokád megszüntetése ellen”.
9
    

Az 1932. január 28-án megjelenő Budapesti Hírlap egyebek mellett a heti 

minisztertanácsi ülés témáinak eredményeiről számolt be. Az ülést a miniszterelnök Károlyi 

Gyula vezette. A minisztertanács felhatalmazta a kereskedelemügyi minisztert, hogy a 

                                                 
8
 A világhírű makói hagyma is válságba jutott. Az Est, 1931. december 4. 6.  

9
 Erőteljes agrárprogramot követelnek a kisgazdák a kormánytól. Pesti Hírlap, 1931. december 23. 3.  
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tömegesebb fogyasztás tárgyául szolgáló kenyérár kialakulásának figyelemmel kíséréséről 

rendeletet bocsásson ki”. A Budapesti Közlönyben megjelenő rendelet betartása a 

törvényhatóságok első tisztviselőinek feladata. A törvényhatóságok feladata, hogy 

figyelemmel kísérjék a kenyér árának alakulását, ha a kenyér ára az előállítási költséget 

aránytalan mértékben meghaladja, azt vizsgálat tárgyává kell tenni. A törvényhatóság 

intézkedését szükség esetén arra is ki kell terjeszteni, hogy az ármegállapításnál meghatározza 

az 1 kilogramm kenyér előállításához szükséges liszt és burgonya mennyiségét.  

A minisztertanács hozzájárult a földművelésügyi miniszter előterjesztéséhez, 

amelyben a takarmányhiány enyhítése céljából a takarmánybeszerzéshez támogatást kért a 

„tenyészállat beszerzési hitel terhére”, hogy annak 200 000 pengős keret felhasználható 

legyen erre a célra. Az akció keretében az állattenyésztéssel foglakozó dunántúli megyéket 

kívánja segíteni a tárca, mert ebben a térségben „igen súlyos takarmányhiány mutatkozik”. A 

kölcsön lebonyolítását az Országos Központi Hitelszövetkezet bonyolítja le.
10

 

A Vásárcsarnok tavaszi kínálatáról és az árakról számolt be Az Est tudósítója, a lap 

1932. május 13-án megjelent számában. A Vásárcsarnokba már hajnali két órakor 

megérkeztek a mohácsi osztrák, majd négy órakor a mohácsi magyar hajók és „egyszeribe 

zöldbe borult a nagycsarnok alatt a széles Dunapart”. A hajók a Dunamenti községek minden 

májusi zöldségét felszállították a fővárosba. A Vámház körúton a pestkörnyékiek orgonát 

hoztak „kocsiderék számra”. Zöldség és virág ez a Vásárcsarnok kínálata a májusi reggeleken.  

A tudósító ezt követően körbejárta a csarnokot és megismertette az olvasót a 

felhozatallal. Az egyik legfontosabb élelmiszercikk a krumpli a tavaszi zöldek között „szinte 

szégyenkezik, […] de azért tartja az árát”, kilónként 14-20 fillér. Az új idei burgonya kilója 

90 fillér. 

A narancsok is apadtak már áruk egy pengő. Az alma már nagyon silány kilójáért 

„nem restelnek” kérni 80 fillért. „Valamirevaló alma, szikkadtan, a téltől meggyötörve 1,70 - 

2,40 pengő.”  

„Piros menyecske óriási halom piros hónapos retekkel kelleti magát.” A kisárusok 

négy fillérért vinnék csomóját, de a retek csak hat fillérért eladó. A kosarak még így is 

gyorsan megtelnek „s pár perc múlva a menyecske hat filléres retkét a szomszédba már 

12,14,16 fillérért adják az árusok”. A retek mellet rengeteg a sóska, a spenót, a májusi eső 

hatalmasra hizlalt a sóskaleveleket. Áruk 12-14 fillér. 
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 200 ezer pengő kölcsönt folyósítanak a takarmányhiány enyhítésére. Budapesti Hírlap, 1932. január 26. 1.  
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A reggeli forgatagban savanyúságot árul „egy álomszerű öreg kofa. Tessék a fimon 

savanyúságot naccságák, az élet úgyis olyan édes”.  

A zöldpaprika aradi melegágyi termés, darabja 25 fillér. A szomszéd standon a 

Egerből való uborka „kacéran vetekszik” a paprikával, ára 1,40 pengő. A Vásárcsarnokban 

mindenfelé zöld-fehér hagymahegyek várják a vásárlókat. „A proletár csemegének, proletár 

az ára”, csomója 4-6 fillér.  

A kereskedők elmondták a lap munkatársának, hogy reggelente hajókon 300 máza 

zöldárú érkezik, de  a tengeren is szállítnak óriási mennyiséget. Olaszországból érkezik a 

zöldborsó és a zöldbab. A borsó kilója 85 fillér, a zöldbab ára hat pengő kilónként.  

A tavalyi hagymatragédia óta magyar hagyma nincs, csak egyiptomi hagymát lehet 

kapni. Furcsa a színe és az íze is. 40-42 fillér kilója. Salátából viszont annál nagyobb a 

kínálat, szállítottak a Kőrös, Kecskemét, Félegyháza térségéből, a pici salátafejek darabja 4,6, 

7, és 8 fillér.  

A tudósító felmérte a húskínálatot, a körképet a baromfipiac bemutatásával kezdte. A 

pünkösd közeledtével a libapecsenyének valót kereste a tudósító. „Idei liba? Azzal mi érem 

nem foglakozunk az idén – mondta az egyik kofaasszony.” Azért nem mert egy pár liba 30-40 

pengő. A kisebbekért 20 pengőt kérnek.  

A kofák elmondták, hogy nagy a drágaság az időjárás nem kedvezett az 

„aprójószágnak” sem. A legutolsó jégverés elverte a szabadan tartott csirkéket. A 

galambnagyságú rántani való csirke párban 5 pengő. A halpiacon a rák a meghatározó áru. A 

zalai rák farabja 10 fillér. 

A húsárusok közé beékelődve a tejtermékek piaca. Itt semmi változás nincs – mondták 

az árusok – a 33-sa bizottság megdrágította a tejet. A tejpiac előtt a gyümölcsárusok. Kis 

ládákban vattába csomagolva váci földieper, egy ládikába 10 db eper van, ára 2,80 pengő. 

„Az eperesládikák előtt mindenki megáll, és a szemével urizál.”  

A tőkehúspiacon egyértelmű a drágaság, mondják az árusok, a „vásárlásban 

járványszerűen dühöng a tétlenség”. Drágább lett, a marha, a borjú és a sertéshús is. A 

disznóhús ára majdnem egyenlő a sertészsír árával- panaszkodnak a termelők. Két héttel 

korábban a sertéshús kilója 1,40 volt, ma 1,68 pengő. A marhahús tavaly 3,60 pengő volt, 

három héttel ezelőtt 1,80, ma 2,40. A marhahús ára azért emelkedett, mert a kartel leszállította 

a marhabőr átvételi árát. A borjúhús kilója hét héttel ezelőtt 2.40 pengő volt, ma 2,80 – 3,20 

pengőt kérnek érte. A húspiac forgalma 30-40%-kal lett kevesebb.  
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A tavasz kedvez a tojás árának, rengeteg van belőle. Darabjáért 7-8 fillért kérnek. A 

nagycsarnok előtt zöldséges kofák mögött húzódnak meg a virágárusok. Rengeteg a tulipán, 

„de kinek telik ma olcsó virágra is”?
11

  

A Magyar Statisztikai Szemle első negyedéves adatait tette közzé Az Est 1932. június 

29-i száma. Az adatok szerint 1932. január- március hónapokban a behozatalból származó 

összeg 85 029 000 pengő. Ez az összeg 1931 első negyedévében 142 210 000 pengő volt. A 

kivitel összege 72 199 000 pengő, ez 1931-ben 130 443 000 pengő volt.  

Nagy visszaesést mutat a vágóállat és igásállatok exportja is, 1932-ben 10,5 millió 

pengő volt, az előző év hasonló időszakában 19,2 millió pengő. A baromfiexport az előző évi 

10,3 millió pengőről 5,3 millió pengőre esett vissza. A lisztexport 5,8-ról 3,5 millió pengőre, a 

búzaexport 7,4-ről 3 millió pengőre csökkent. Lényegesen kevesebb tojást vittek külföldre 6,6 

millióról 1,9 millióra esett vissza. A kikészített prémbőr 2,6 millióról 0,6 millióra, a vadhús 

1,1 millióról, 0,5 millióra csökkent.
12

  

Ugyancsak Az Est június 29-i számában olvashatunk arról, hogy olcsóbb lesz a kenyér, 

ennek oka - a tudósító szerint - az éjjeli munka tilalmának megszüntetése. Purgly Emil 

földművelésügyi miniszter rendelettervezetében visszavonja az éjjeli munka tilalmát a 

sütőiparban. A rendelet életbelépését követően csökkenni fog a kenyér és a péksütemények 

ára. A félbarna kenyér ára a jelenlegi 44 fillérről 36-38 fillérre, a barna kenyér ára 38-ról 34 

fillérre csökken. A péksütemények ára 6 fillér helyett 4 fillér lesz.  

A földművelésügyi miniszter intézkedése nemcsak a kenyér árának olcsóbbá tételt 

célozta, hanem a közepes minőségű magyar búza termelőinek érdekét is szolgálta.
13

    

1933. március 8-án Az Est tudósítója a kenyér árának jelentős mértékű emeléséről 

számolt be. Mint írta – a tej árának felemelését most a kenyéré követi. A sütőiparosok 

ipartestületébe tömörült kis- és középvállalkozók elhatározták, hogy a félbarna kenyér árát 38 

fillérről 44 fillérre emelik. A kenyérgyárak 4 fillérrel emelték a kenyér árát.  

Az áremeléshez nem csatlakozott minden pékmester, ők a 38 filléres kenyérárat 

tartják. A kenyér árának emelése a lakosság felháborodását követően az Árelemző Bizottság 

elé kerül. A bizottság várhatóan a fogyasztók mellé áll majd – vélte a tudósító.  

A sütőipari testületek és a kenyérgyárak azzal indokolják az áremelést, hogy a liszt ára 

emelkedett és a tavaly tavaszig érvényben volt 44 filléres kenyérárat a verseny szorította le 38 

fillérre.  
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 Elverte a jég az idei libát. Az Est, 1932. május 13. 4.   
12

 Kivitelünk a három hónap alatt a felére esett. Az Est, 1932. június 29. 7.  
13

 Olcsóbb lesz a kenyér mert megszüntetik az éjjeli munkatilalmat. Az Est, 1932. június 29. 7.   
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Az emberek megélhetése „napról napra nehezebb lesz, a kereseti lehetőségek egyre 

csökkennek és már az eddigi kenyérárakat sem” tudták megfizetni, hát még a megdrágított 

kenyérárat.
14

  

A Népszava 1933. október 29-én jelentette meg Mónus Illés: „Hiábavaló kísérlet” 

című írását. Mónus Illés cikke elején egyértelműen leszögezte a „magyar mezőgazdasági 

válságot nem lehet megoldani azokkal az eszközökkel, amelyeket a kormányzat most 

alkalmaz”. Hasonló véleménnyel volt a nagybirtokosok elképzeléseiről is. Világosan kell látni 

– írta, hogy nem az eladósodott termelők „adósságainak rendezéséről van szó. Magáról a 

mezőgazdasági termelésről van szó, amely nem fizetődik ki”. Kiemelte, hogy a 

mezőgazdasági termelés a „magyar birtokviszonyok mellett nem lábolhat ki a válságból”. Az 

eddigi kísérletei „csak terhet raktak a városi fogyasztókra és az államra” nem segítették a 

gazdákat. Vélemény szerint a boletta, a tejrendelet, kenyérrendelet stb., mindegyik termék 

„alacsonyabb áron jut a fogyasztóhoz”, mint mielőtt a „kényszerszabályozással” 

megállapították volna. Ha sikerül megállapítani egy termék árát lehetőleg úgy, hogy kifizetőd 

legyen azonnal két ár alakul ki, az „egyik a valóságos ár, a másik a védett: a mezőgazdasági 

kartellár”. Nyilvánvaló az is, hogy ha egyik évben valamilyen terményre kereslet van, a 

következő évben azzal a terménnyel úgy ellepik a piacolt, hogy az árrombolást idéz elő, és ez 

a válság további szélesedését vonja maga után.  

A nagybirtokosokat „rájöttek arra, hogy nem lehet eszetlenül termelni”, mert  az a 

válság kiterjedéséhez vezet. Tervet dolgoztak ki, a „tervgazdálkodásnak őfeléjük rossz 

hangzása van. Félnek tőle. Ezért ’irányított gazdálkodásnak’ nevezték el”.  

Az irányított termeléssel kapcsolatban az OMGE megfogalmazta már a javaslatait a 

kormány felé, vagyis azt, hogy a kis-, közép- és nagygazdák képviselő hozzanak létre egy 

végrehajtó bizottságot és az ország nagyobb mezőgazdasági gócpontjaiban, gazdakörökben, 

gazdagyűléseken ismertesse meg az irányított termelés lényegét a gazdálkodókkal. A 

szociáldemokrata politikus az irányított termelés három alapelvét is megfogalmazta: Az első a 

termékek kedvező elhelyezését jelenti a külföldi és a hazai piacon egyaránt. A második 

bizonyos termények esetében „kényszertársulást” hozna létre a gazdálkodó. A harmadik, hogy 

egyes termények termelésnek mennyiségét megállapítaná. A kormánynak pedig rendeleti úton 

be kellene tartatni ezeket a gazdálkodókkal.  

Az irányított termelésnek is vannak kedvezőtlen hatásai, ezeket fejtette ki a 

továbbiakban Mónus Illés. Ha kevesebbet akar termelni a gazdálkodó és jó áron eladni, 
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kérdés, hogy ki fizeti meg azt. A városi fogyasztók „már a mostani terhek alatt is 

összeroppannak. A falusi fogyasztók? Igen, ha dolgoznának és keresnének”! A nagybirtokok 

a kevesebb termelés mellett „még kevesebb napszámost, cselédet, munkást alkalmaz majd”!  

A legfőbb problémát a politikus abban látta, hogy a parasztságnak nincs földtulajdona. 

Ha a birtokrendszeren nem történik gyökeres változtatás, és „megmarad a kétmillió 

mezítlábas Fölfnélküli János, akkor az iparos, a munkás, a vállalkozó, az orvos, az ügyvég itt 

megélni nem tud. És persze adót sem tud fizetni. Ebből következik, hogy az államháztartás 

deficitje sem tüntethető el”. Cikke végén Mónus Illés hangsúlyozta, hogy a problémát 

alapjaiban kellene orvosolni, ez pedig nem más mint a „nagybirtokrendszer megszüntetése” e 

nélkül a radiális változtatás nélkül „minden kísérlet hiábavaló. A válságból nincs más 

kivezető út”!
15

    

 

Az ipar válsága 

 

A válság az ipar egyes ágazataira különbözőképpen hatottak. A termelés bizonyos százalékos 

visszaesése is, azt jelentette, hogy voltak olyan iparágak, amelyek jól működtek, de ezzel egy 

időben gyárak tucatjai mentek tönkre és újak is alakultak, néha sikeresen is működtek. Az 

iparon belül tehát nagyon differenciált a kép.  

 Az egyes iparágak helyzetének bemutatására az egyik legjobb adatsor a 

munkáslétszám alakulása lehet. A nehéziparban és könnyűipar néhány ágazatában a 

(bányászat, kohászat, gyáripar, kézműipar) válság mélypontja 1932-1933, amikor a 

munkanélküliek száma 240 000 volt. A válság velejárója volt a munkanélküliek számának 

változása, ha a válság éveit nézzük, akkor nem volt olyan ipari munkás, akit a válság 

közvetlenül vagy közvetve nem érintett volna.  

 A válság a legsúlyosabban az építőipart sújtotta, a téglagyárak nagy észe leállt, egy 

részüket bezárták. Katasztrofálisan visszaesett a mezőgazdasági gépgyártás – ami a 

mezőgazdaság válságából egyenesen következett. Míg az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 

Rt. 1929-ben 1160 db cséplőgépet értékesített, addig 1932-ben 12 db.-ot.  Vagy a Hoffer –

gyár forgalma 1929-ben 20 millió pengő volt, ez 1932-re 2 millió pengőre csökkent. A 

budapesti malmok termelése 1929-ben 3 millió mázsa volt, addig 1932-ben 1,3 millió mázsa 

lett.  
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 A sikeresek közé tartozott Weiss Manfréd gyáróriása. A gyárban ebben az időben 

kezdődött az elektromos termékek, zománcozott edények gyártása. Jentős üzleti sikereik 

voltak a budapesti gépgyáraknak, erőműveket, új rendszerű robbanómotorokat, 

motorvonatokat, folyami hajókat állítottak elő. A Ganz – gyár motorvonatait exportálták Dél- 

Amerikába, Egyiptomba, Dél-Afrikába, Indiába. Fejlődött a rádiókészülékek és alkatrészek 

gyártása valamint az izzólámpagyártás. Az Orion, az Egyesült Izzó Rt., a Standard, a Phillips 

a válság alatt is tudta tartani a pozícióit, és jelentős bevételekre tett szert. Ugyancsak 

eredményesen működött a Magyar Optikai Művek és a Gamma Rt. is.  

A válság ellenére a villamosítási program folytatódott, a villamosenergia felhasználása 

évről évre nőtt. A válság éveiben épült a – nagyrészt külföldi kölcsönből – a bánhidai erőmű, 

és felvetődött a Mátravidéki Erőmű terve, a Gyöngyös környéki szénbánya hasznosítására.  

Különösen azok az iparágaz fejlődtek a válság ellenére, amelyeket korábban szinte 

kizárólag importból fedeztek. Ilyen volt a gumiipar, vegyipar. A Cinoin, a Soroksári úti 

olajfinomító, az Óbudai gázgyár, a Kén utcai vegyigyár növelni tudta termelést. A 

villamosenergia –termelésben  nem volt jelentős a foglalkoztatottak száma, nem határozta 

meg jelentősen a munkaerőpiacot.    

 Kimagasló fejlődést ért el a papíripar. A rotációs papír (minimális fatartalommal) az 

1929-es termelést 100 %-nak véve 1933-bana hazai termelés 1075, 1934-ben pedig a 10 275 – 

négy év alatt több mint százszorosára nőtt a termelés. A rotációs papír gyártása ekkor indult 

Magyarországon. Az iparág viszonylag kevés munkást foglalkoztatott, a gépek nagyon drágák 

voltak, az iparág felfutása nem gyakorolt döntő hatást a munkaerőpiacra. A nagy nyomdák az 

állami megrendeléseknek köszönhetően csekély veszteséggel át tudták vészelni a válságot, a 

kicsik azonban tönkrementek.  

A textilipar szintén jelentős fejlődésen ment át. Ennek az a magyarázata, hogy az 

Osztrák- Magyar Monarchia idején a textilszükséglet majdnem teljes egészében 

Magyarországról származott.  

Az élelmiszeripari termékeknél erősen visszaesett pl. a cukorka, kakaó, 

csokoládégyártás. Nem változott a dohányipar.  

A fogyasztás visszaesésével, a kisipar sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe került. A 

lakosság jelentős része nem vette igénybe a nem a létfenntartáshoz kötődő szolgáltatásokat pl. 

cipész, szabó, fodrász, vendéglők, cukrász, asztalos, ács, kőműves stb. A kisiparosok és 
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alkalmazottaik óriási számban vidéken mentek tönkre, a munkanélküliség sújtotta őket, hiszen 

nem volt munkalehetőség számukra.
16

   

A Budapesti Hírlap 1931. szeptember 13-án megjelenő száma közölte a napilapok és 

folyóiratok terjedelmének korlátozásáról szóló rendeletét és annak magyarázatát. Az ország 

területén rotációs vagy íves nyomópapíron megjelenő „napilapok heti oldalterjedelme, 

illetőleg egyéb időszaki lapok oldalterjedelme […] egyelőre nem haladhatja meg az 1931. év 

augusztus 31. napjával kezdődött héten, illetőleg az augusztus hóban megjelent számainak 

összesített oldalterjedelmének 66 százalékát”.  

A meghatározott terjedelmi kereteken belül a „szöveg, hirdetés, valamint a 

rendelkezésre álló oldalterjedelem beosztása tekintetében a kiadók szabad elhatározása 

érvényesül”.  

A rendelet szabályozta az időszaki kiadványok megjelenését is. Azokra az időszaki 

kiadványokra, amelyek hetenként vagy annál ritkábban jelentek meg és számonként 

„legfeljebb négy” oldalon, terjedelemben, ezekre a rendelet nem vonatkozott.  Azzal a 

kitétellel, hogy terjedelmük továbbra is az 1931. évi augusztusi oldalszámot nem haladhatja 

meg. 

A rendelet hivatalos magyarázatában a gazdasági válság hatása áll. A Kormány 

fontosnak tartja, hogy az „általános takarékosság elvét minden téren” keresztülvigye. A 

magyar sajtó „nehéz időkben is mindig hazafisággal szolgálta a nemzet érdekeit bizonyára 

teljes mértékben át fogja érezni, hogy ilyen rendeletnek kiadása […] nemcsak 

nemzetgazdasági, hanem szociális szempontból is mellőzhetetlen volt”.
17

      

Az üzemek helyzetéről számolt be egyebek mellett Az Est 1931. október 30-án 

megjelent száma. A hatos bizottság átalakította az államháztartás és az egyes üzemek 1932-

32. évi költségvetését. A bizottság jelentése tételesen tartalmazta az állami vállatok feleslegét 

és várható hiányát. A posta, távírda és távbeszélő várható feleslege 8 691 000 pengő. Az 

államvasutaknál a várható hiány 8 200 000 pengő. Az állami vas-, acél és gépgyáraknál 4 

millió pengő a hiányra lehet számítani. Az erdőgazdasági birtokoknál 669 ezer pengő, a 

selyemhernyó tenyésztésnél 590 ezer hiány jelentkezik. A kőszénbányászatnál 116 000 pengő 

a várható hiány. Az állami mezőgazdasági birtokokon a várható felesleg 584 000 pengő. A 

postatakarékpénztárnál 434 000 pengő a felesleg. Az összes üzem hiánya 3 806 000 millió 

pengő.  
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A hiány további növekedésével kell számolni, ha a forgalom visszaesése folytatódik. 

A hatos bizottság azt hangsúlyozta, hogy törekedni kell az állami üzemeknek arra, hogy a 

„beruházásokkal együtt saját magukat tartsák el” ezért „minden eszközzel a kiadások további 

apasztásra kell törekedni”.  

A hatos bizottság jelentésben arra is felhívat a figyelmet, hogy különösen a posta, 

távírda , a távbeszélő és a MÁV esetében, hogy a „díjtételek további emelése nemcsak az 

ország gazdasági érdekeit érintené nagyon súlyosan és drágítaná a megélhetést, de 

pénzügyileg is káros hatású lehetne most, amikor a forgalom csökkenése máris arra mutat, 

hogy díjtételek elérték a gazdasági teljesítőképesség határát”. Ezért a bizottság kimondja, 

hogy a szolgáltatások díjainak emeléséhez „csak végszükség esetén szabad folyamodni, ha az 

üzemek kezelésének egyensúlya másképp nem biztosítható”.  

A bizottság a MÁV esetében szervezeti átalakításokat, üzemvezetőségek és műhelyek 

megszüntetését és összevonását javasolja. Tovább lehet növelni a megtakarítást az igazgatás 

egyszerűsítésével, anyagbeszerzés racionalizálásával, takarékos gazdálkodással. 

A hatos bizottság jelentése a továbbiakban kitért arra, hogy fuzionáltatni kell az állami 

gépgyárakat. Az acél-, vas- és gépgyárak függő adósságai „súlyosan terhelik az 

államháztartást”. Az üzemek kedvezőtlen pénzügyi helyzetének az lepet az alapvető oka – 

olvasható a jelentésben -, hogy az egyes műhelyek nem „teljesítőképességét nem használták 

ki gazdaságosan”. Ezért a legjobb megoldás az „állami vas-, acél-és gépműveket egyesítsék a 

hasonló szakmájú magánvállatokkal, vagy legalább is olyan részvénytársasággá alakítsák, 

amelyeknek részvényei az államon kívül magánkézben is lennének”. A bizottság úgy vélte, 

hogy a legtöbb állami üzem hiányának fedezése megoldható, „legfeljebb a selyemhernyó 

tenyésztő telep hiányát nem lehet teljesen kiküszöbölni”.  

A bizottság jelentése tartalmazta az államkincstár függő adósságait, amelyek 394,7 

millió pengőt tesznek ki. Az állami kiadások 1926, 1927-től – 1931-ig 154 millió pengővel 

szaporodtak. Ebből 112, 4 millió a személyi kiadás, 9,7 millió beruházás, 31,9 millió a dologi 

kiadás. Az állami tisztviselők létszáma 1926/27-től – 1931-ig 79, 119-ről 77.452 főre 

csökkent, ez 1667 fő elbocsátását jelentette.  

A hatos bizottság jelentésben közölte az 1931/32. évi költségvetés módosítását. Az 

államháztartás személyi kiadásai, a dologi kiadások és a beruházások összege 878 251 000 

pengő. A személyi kiadásokból az államadósság csökkentésére 129 352 800, a karhatalmi 

kiadásokra 139 200 350, a tanügyre 91 37 230, a bírósági és ügyészségi kiadások 29 384 486, 

a dohány és sójövedék 1 639 140, a megyék és községek lelkészi hozzájárulása 16 286 700, 

egyéb közigazgatási és személyi kiadásokra marad 78 467 238 pengő.  
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A dologi kiadásokból államadóság csökkentésére 129 915 337, a karhatalmi 

46 147 070, a tanügyi 19 091 965, a bírósági ügyészségi 4 264 072, a dohány –és só jövedék 

73 946 850, a közigazgatás egyéb ágaira 95 19? 780 pengő.  

A fennmaradó 95 millió pengő dologi kiadásból 10 millió személyi kiadás, 18 millió 

betegápolás, 7,3 gyermekvédelem, 4,5 társadalombiztosító illetékhez való állami hozzájárulás, 

3,2 egyházak támogatására, 2,7 állami színházak, 4,28 állami közutak fenntartására, 1, 5 

MFTR (Magyar [Királyi] Folyam- és Tengerhajózási Rt.)  támogatására, 1,18 az állami 

nyomda, 1,1 külügyi szolgálat távirat és telefonköltségekre, lótenyésztés támogatására 

1 403 000 pengőt fordítanak.
18

   

A Budapesti Hírlap 1931. november 12-én megjelent száma az országgyűlésben 

tárgyalt néhány fontos témáról számolt be. Az egyik interpelláció az ipar nyersanyag 

ellátására vonatkozott, a lap Kenéz Béla kereskedelmi miniszter válaszát közölte. A miniszter 

megállapította, hogy az „ipari nyersanyagellátás olyan probléma, amely nemcsak fontos, 

hanem valósággal sorsdöntő. Trianon óta a magyar ipar a nyersanyagot külföldről kénytelen 

behozni”. A textilipar, a papíripar, az ásványolaj alapanyagainak 100%-át külföldről kell 

behozni. Ezek étéke mintegy 230 millió pengő. A válság bekövetkeztéig ezeknek az 

alapanyagoknak a beszerzése nem jelentett problémát. A „devizaforgalom korlátozása most 

megnehezíti a beszerzést. Az ipari munka fennakadása egyéb szempontokon felül, szociális 

vonatkozásban is katasztrófális volna.” A gyáripari termelés 2 és félmilliárd pengő, ez 

mintegy félmillió munkásnak ad munkalehetőséget, megélhetést. Ennek fenntartása érdekében 

a tárca legfontosabb feladata a nyersanyag beszerzése. Ugyancsak ennek érdekében történt a 

külföldi szén behozatalának korlátozását célzó intézkedés. A Nemzeti Bank hozzájárulásával 

és a meglévő ipari exportból származó bevételek lehetővé tették a szükséges valuta 

megteremtését, így sikerült elhárítani a nyersanyaghiányt és az abból adódó esetleges 

munkanélküliség kialakulását. Ez nem jelent végső megoldást. A tárca vezetésének feladata, 

hogy újabb tárgyalásokat kezdeményezzen a nyersanyagellátás zavartalansága érdekében. A 

miniszter beszámolt arról, hogy tárgyalások folynak Észak- és Dél-Amerikával, 

Egyiptommal, Franciaországgal, Németországgal a nyersanyag behozatal ügyében. 

Ugyancsak tárgyalásokat kezdeményezett a minisztérium az árucsere forgalom érdekében, 

„csak olyan áruk jöhetnek figyelembe, mint importcikkek, melyeket mi valutával nem tudunk 

kifizetni”- mondta a miniszter.
19
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A Budapesti Hírlap 1932. június 12-én megjelent száma a behozatali tilalom alá került 

nyersanyagokról és késztermékekről közölt írást. A kormányrendelet jelentősen bővítette 

azoknak az áruknak a körét, amelyek „behozatalához külön engedélyre van szükség”. A 

kormány szabályozni kénytelen a „nélkülözhető” cikkek behozatali körét.  

A rendelet a textiláruk szinte teljes körére, a kész bőrárukat, egyes kaucsuk árukat vas 

és fém félgyártmányokat és azokból készült készárukat, egyes gépfajtákat, fényűzési, 

luxuscikkek (virágok, datolya, ananász, likőrök, pezsgő, kaviár, művirágok, díszműáruk, 

gramofonok) érinti.
20

        

Ugyancsak a lap június 12-én közölt rövid cikket az ipari áruk származási helyének 

kötelező megjelöléséről. Az új iparfejlesztési törvény lehetőséget ad a Kereskedelmi 

Minisztériumnak arra, hogy elrendelje az iparcikkek helyének megjelölését. „Ennek az a 

célja, hogy garancia legyen arra, hogy a magyar áruként eladott áru, valóban a belföldi 

termelés produktuma.” Az erre vonatkozó rendelet kidolgozás a minisztérium feladata. A 

magyaráru minősítéshez fel kell térképezni azokat a gazdálkodókat, kereskedőket, iparosokat, 

akik termékeiket ezzel a védjeggyel kívánják ellátni, nekik viszont igazolni kell azok 

származási helyét.  

A kidolgozandó jogszabály azt is magyar árunak tekinti, amelynek alapanyaga nem 

hazai, de a feldolgozás Magyarországon történt. A termékekről hamis igazolást kiállítókat,  a 

jogszabály „kihágásként” kívánja megtorolni.
21

   

 

 

Akiket a gazdasági válság a leginkább sújtott  

 

A válság a mezőgazdaságot sújtotta a legkomolyabban, ebből következik, hogy a 

mezőgazdaságban dolgozók, az abból élők voltak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Az 

adóságok felhalmozódása és az árkar rohamos esése a mezőgazdaság terheit 1932-1933-ban 

közel négyszeresére, a törlesztések terhe közel háromszorosára emelkedett a válság előttihez 

képest. Megfizethetetlen adósságterhek sújtották a parasztságot, különösen kilátástalan 

helyzetbe kerültek a szegélyparasztok, napszámosok, mezőgazdasági cselédek. Az utóbbiakat 

a munkanélküliség sújtotta a leginkább.  

 Az adósságteher a legnagyobb részben a dolgozó parasztságra nehezedett. 1932-ben az 

összes adósságok fele, ami több mint 1 milliárd pengő volt, a 20 holdon aluli birtokokat 
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terhelte, holott ezek a gazdaságok az ország földterületének csak 31% -át tették ki. A 

földreform során kapott föld árának törlesztése, a termelésre fordított bankkölcsönök, a 

felhalmozódó kamatok, amelyeket a késedelmes törlesztések költsége is növelt, az adó volt a 

forrása az adóságnak. Mindennek a következménye a fizetésképtelenség, a kisparaszti birtok 

elvesztése. 1925 és 1928 között átlag 1990 birtokot árvereztek el, 1929-1933 között már 

6716-ot, 1934-1937 között pedig 7487-et. Kimutatható az is, hogy míg a nagybirtokok 

területének csak 37%-át terhelte bankadósság, addig a szegényparasztság földjeinek a 60%-át.  

 A válság idején az adók is jelentősen emelkedtek, amelyek tovább mélyítették a 

folyamatot, hiszen nagymértékben csökkent a lakosság fogyasztóképessége. A parasztság 

esetében az elmaradott technika következtében a termelési költségek nem fedezték a 

megtermelt áruk piaci értéke. Ezért az alacsony árak és a magas adóterhek miatt a 

mezőgazdasági árutermelés nem volt rentábilis a parasztság számára. Az adók sok esetben a 

jövedelmük jelentős részét is felemésztette.             

 A szegényparasztságot elsősorban az óriási munkanélküliség sújtotta. A válság 

éveiben számuk elérte a 600 ezer főt. A mezőgazdaságban fokozta a munkanélküliséget a 

városban korábban munkát vállaló paraszttömegek visszaköltözése a falvakba. Tovább 

növelte a munkanélküliséget az, hogy a nagybirtokosok és a gazdagparasztok kevesebb 

munkaerőt alkalmaztak. A középparasztok pedig nem vettek fel munkaerőt, hanem maguk és 

családtagjaik próbálták elvégezni a mezőgazdasági munkákat.  

 A válság idején a megélhetést biztosító mezőgazdasági munkabérek még az ipari 

béreknél is nagyobb  arányban csökkentek. A cselédek készpénzt szinte egyáltalán nem 

kaptak, kifizetésük teljes egészében terményben történt. A napszámosok bére 1928-1933 

között 50-60%-al csökkent. A óriási tömegek küzdöttek napi megélhetési gondokkal.  

 A termelés visszaesése egyes iparágakban is tömeges munkanélküliséget okozott. A 

válság nem rövid kiesést jelentett az ipari munkások foglalkozatásában. Az ismétlődő 

részleges leállások a termelésben, növelték a részleges munkanélküliséget. A 

foglalkoztatottak száma 1928-ról 1923-re 30%-kal csökkent.  

 A teljes vagy részleges munkanélküliség a létfenntartást veszélyeztette. Egy öt tagú 

család esetében a megélhetéshez szükséges kiadásokat a normál keresetek 1929-ben 90%- ig, 

1933-ban 60% -ig fedezték. A munkáscsaládok az alap élelmiszerek beszerzését is 

korlátozták, rosszabb minőségű élelmiszert fogyasztottak, de sokan nélkülöztek, éheztek is. A 

főváros lakosságának egynegyede alacsony összegű és rendszertelen segélyekből, 

adományokból, ingyenebédekből élte mindennapjait. A munkások kilátástalan helyzetét az 
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öngyilkosok számának emelkedése is jelezte. Az elkeseredettség megmutatkozott a 

tömegtüntetések gyakoriságában, amelyek a munkásmozgalom erősödését is mutatták.      

 A válságot jelentősen megérezték a középrétegek, elsősorban a kisiparosok, a 

kiskereskedők. Az adóterhek folyamatos emelkedése miatt a 46%-uk jövedelme nem haladta 

meg az adómentes létminimumot.  

 A tisztviselők és az értelmiség keresete jelentősen csökkent és őket is a 

munkanélküliség sújtotta a leginkább. Különösen a fiatal diplomások voltak nehéz 

helyzetben, gyakran alkalmi munkákból, adományokból, szociális segélyekből éltek.
22

  

  

 

A gazdasági válság  pénzügyi válsággal párosult 

 

A válság különösen elmélyült 1931 nyarát követően, amikor a nemzetközi pénzügyi és 

hitelrendszer összeomlása elérte Magyarországot. Az európai bankok minden hitelt 

felmondtak. 1931. május 1-je és július 13-a között a Magyar Nemzeti Bank mintegy 200 

millió pengő értékben aranyat és devizát fizetett ki. Következésképpen az ország érc-és 

devizakészlete kimerült. A fizetésképtelenség és az ismétlődő államcsőd elkerülése érdekében 

1931. július 13- án Bethlen – kormány háromnapos bankzárlatot rendelt el. Ez azt jelentette, 

hogy korlátozták a betétek kifizetését, bevezették a kötött devizagazdálkodást. Zárolták az 

arany és devizakészletet, és a pengő átváltását a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez 

kötötték. 1931. december 22-én újabb jelentős intézkedést foganatosított a kormány. 

Elrendelte a teljes transzfermoratóriumot, amelynek értelmében a külföldre szóló fizetést 

megtiltotta. A válságot követően ezen enyhítettek, de a szabad devizagazdálkodást a 

korszakban sohasem állították vissza. Ebből következett, hogy a magyar gazdaság nem jutott 

a továbbiakban külföldi hitelekhez; a finanszírozást tehát kizárólag a belső 

tőkefelhalmozásból kellett megoldani. Az államnak és a magánvállalatoknak a külfölddel 

fennálló hiteltartozást sikerült törleszteni, ezt a Magyar Nemzeti Bank központilag oldotta 

meg.
23
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Kísérlet a válság megoldására és a kivezető út   

 

Bethlen István lemondását követően a kormányzó 1931. augusztus 24-én Károlyi Gyula 

grófot nevezte ki miniszterelnöknek. A kormány intézkedései minden esetben valamelyik 

politikai oldal tiltakozását váltotta ki. Csökkentették a közalkalmazottak fizetését, felemelték 

az adókat. A munkanélküli segélyeket az MSZDP és a szakszervezetek követelésére a 

szakszervezetek osztották szét. Ezt a polgári és liberális körök tiltakozásának hatására 

betiltották.  

 A kormány és a szociáldemokrata párt viszony soha nem látott mélypontra zuhant. A 

párt a parlamentben és azon kívül tiltakozó akciók sorát indította el. A kormány 

válságkezelésének eredménytelensége miatt az egész országra kiterjedő tüntetéseket, 

felvonulásokat, sztrájkokat szervezett. A párt követelései között szerepel a munkalehetőség 

megteremtése, az életviszonyok radikális javítása, a választójog kiszélesítése. A kormány 

komoly ellenlépésekkel válaszolt, erre az alapot az 1931. szeptember 13-i biatorbágyi 

merénylet szolgáltatta. A felelős egyértelműen Matuska Szilveszter volt, de a kialakult 

hisztérikus légkört kihasználva a kormány a kommunistákat tette felelőssé a történtekért. 

Statáriumot hirdetett ki és hadjáratot indított a kommunisták ellen, ez a szociáldemokrata 

mozgalom tevékenységét is gyengítette.  

 A pártok folyamatosan támadták a kormány gazdaságpolitikáját is. Az agráriusok 

például 1932 tavaszán a boletta-rendszer kiszélesítését, kedvezőbb bankhiteleket, az ipari 

beruházások árak leszállítását követelték.   

  A Károlyi – kormány időszaka világossá tette, Magyarországon is – mint a tőkés 

világban mindenhol -, hogy a gazdasági válság politikai válságot is generál. Magyarországon 

nemcsak a hatalom és az ellenzék ellentétét mélyítette el, hanem a hatalom birtokosait is 

megosztotta. Ezért alakulhatott ki az a „helyzet, hogy a rendszer fenntartása érdekében azok 

is, akik konzervatív, hagyományos kormányzati módszerek hívei voltak, 1932 őszén készek 

lettek elfogadni olyan kormányt, amely bármi árán és eszközzel, de kivezeti a rendszert a 

válságból”.
24

   

 A válságból való kivezető utat az 1932. október 1-jén hivatalba lépő Gömbös Gyula 

vezette kormány intézkedései alapozták meg. A válság nemzetközi szereplői számára is 

világos volt, hogy a megoldás új külgazdasági feltételek megteremtése, a mezőgazdasági 

termékek árgongjainak, valamint a hitelek, és kölcsönök problémáinak újragondolása lehet. 
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Az utóbbi esetében kedvező körülmények alakultak az ország számára, mert 1932-ben 

nemzetközi megállapodás keretében törölték az összes jóvátételi fizetést. 1933-ban 

mérsékelték az adós országok kamatfizetési és tőketörlesztési összegeit.  

 A devizagazdálkodás új alapokra való helyezésénél a magyar mezőgazdaság 

termékeinek sikerült új piacokat találni Németországban, Olaszországban és Ausztriában. A 

kormány az 1931-ben kötött német-magyar kereskedelmi szerződéssel majd (1933. július 22. 

és 1934. február 21.) pótegyezménnyel új fejezetet nyitott a magyar német gazdasági 

kapcsolatok történetében. 1934-től fellendült a magyar mezőgazdasági termékek kivitele 

Németországba, Olaszországba és Ausztriába. Ez a változás és a hitelválság enyhülése 

kimozdította a mezőgazdaságot a mintegy fél évtizedes mélypontról. 

 Az ipar, ezen belüli is a nehézipar fellendülést eredményezte az 1938 májusában 

elfogadott győri program, amely öt évre tervezett fejlesztés keretében 1 milliárd pengőt kívánt 

fegyverkezésre és ország infrastruktúrájának korszerűsítésére fordítani. 
25

 

  Az ország külkereskedelme és a gazdaság egésze javuló tendenciát mutatott. A 

parasztság helyzetének javítása érdekében a kormány mérsékelte a mezőgazdasági termények 

szállítási díját, 1933-1935 –ben rendelettel könnyítette az adósságok visszafizetését, a 

kisbirtokosok esetében a tartozás egy részének terhét az állam teljes egészében magára 

vállalta.  

A Gömbös – kormány az ipari munkásságot érintő szociális intézkedéseket is hozott. 

1935-től bevezették a 48 órás munkahetet, rendeletet hoztak a minimális bérekről, 1936 

nyarától a tanoncokat évente kétheti fizetett szabadság illette meg. Gömbös ezeket az 

intézkedéseket a későbbi korporatív rendszer kiépítésének bevezetőjeként hozta. 
26

    

A világválság hosszú távú megoldása egy újabb háború veszélyét hordozta magában.  

                                                 
25

 Romsics Ignác: Magyarország …i.m. 168-171.   
26

 L. Nagy Zsuzsa: Magyarország… i.m. 72-74.   


