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Itália az ipari forradalom idején: a XIX. századi olasz 

kereskedelmi jogi kodifikáció gazdasági-társadalmi 

háttere 

 

1. Bevezetés 

 

A XIX. század Itália1 számára – Európa több államához hasonlóan – az 

egységes nemzetállam kialakulásának századát jelentette, amelynek egyik 

eszköze az egységes jogrendszer és közigazgatási rendszer kialakulása 

volt. A nagy jogalkotási hullám kezdetét a napóleoni háborúk 

következtében Itáliában is bevezetésre kerülő napóleoni kodifikáció 

jelentette: I. Napóleon kifejezett törekvése volt, hogy a jogalkotáson 

keresztül egységesítse a különálló itáliai államokat és ennek 

következtében elősegítse az itáliai nép társadalmi, gazdasági 

megújulását2. Ezt követte I. Napóleon bukása után az egyes itáliai 

királyságokban és hercegségekben végbement magánjogi és közjogi 

jogalkotási tevékenység. 

A jog és a társadalmi-gazdasági környezet kölcsönhatása régóta 

foglalkoztatja a jogkutatókat: a jog – jogági, jogintézményi tagoltságánál 

fogva – alkalmas a gazdasági jelenségek finomítására, szabályozására, és 

a magatartásminták nyújtása mellett korrigálja a gazdasági élet 

devianciáit.3 Ugyanakkor a jog szükségképpen és mindig csak második az 

üzleti élet mögött, abban a nem feltétlenül időbeli értelemben, hogy a 

kereskedelmi jog intézményei csupán a gazdasági rendszer – vagy a 

politikailag kialakítani kívánt gazdasági rendszer – elemeit es működését 

öntötték formába.4 

A jelen dolgozat célja azoknak a gazdasági-társadalmi jelenségeknek a 

bemutatása, amelyek a XIX. folyamán megindították a napóleoni 

korszakot követően5 létrejött itáliai királyságokban és hercegségekben azt 

                                   
1 Figyelemmel arra, hogy az 1861-ig nem beszélhetünk egységes olasz államról, az esetleges félreértések 

elkerülése végett jelen dolgozatban az egység előtti országot Itáliának nevezzük. 
2  PETRUCCI 2000 
3 SÁRKÖZY Tamás: A jog szerepe a gazdaságban, Magyar Tudomány, 2011/5/4. 
4 METZINGER Péter: A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban. Doktori 

értekezés 2008, Pécsi Tudományegyetem, 11.  
5 A Napóleon által Itáliában is elterjesztett Code civil és a Code de commerce teljes mértékben kiépíti a 
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a korszerű kereskedelmi jogi kodifikációs folyamatot6, amely az egységes 

olasz állam létrehozását követően (1861) az első egységes olasz polgári 

és kereskedelmi törvénykönyvek (1865, 1866) kodifikációjához vezetett. 

 

2. Az olasz kereskedelmi jog történetének rövid áttekintése a XIX. 

századig 

 

Az olasz kereskedelmi jog gyökerei közvetlenül a római jogig vezethetők 

vissza: az egyszerű árutermelés Rómában ezer év alatt kifejlesztett joga 

rendkívül alkalmas volt a szabadversenyes kapitalizmus szolgálatára7, 

azonban nem ismert olyan jogintézményeket, mint a társas vállalkozás, 

amelyek lehetővé tették volna a nagyobb kockázatvállalást, s így a 

nemzetközi kereskedelem kialakulását. A kereskedői tevékenységet 

ugyanis az ókori Rómában még a plebs számára is alacsonyrendű 

tevékenységnek minősítették. A kereskedelem ugyanis egyfajta külső 

tevékenységnek számított: a kereskedelmi kapcsolatok túlnyomó részt a 

peregrinusok és az idegenek között jöttek létre, így az ő jogviszonyukat a 

praetor peregrinus által alkalmazott ius gentium alapján szabályozták.8 

A kereskedelmi jogi intézmények legfőbb forrása, a lex mercatoria, a 

középkori megváltozott gazdasági és társadalmi igények nyomására jött 

létre9: a céhekben összegyűlt kerekedők maguk alkották meg a 

kereskedelmi tevékenység szabályait az üzleti életben rögzült szokások 

alapján. Ezek a szabályok aztán általános érvényt nyertek a piacokon, 

ahol a kereskedők időszakosan találkoztak és kereskedtek áruikkal. Az 

első földrajzi felfedezések idején a tengeri és szárazföldi közlekedés 

biztonságosabbá válásával a kereskedelmi tevékenységek is egyre 

elterjedtebbé váltak, és ennek következtében egyre finomodott a 

kereskedők joga: megjelentek az első kötelező erejű szerződések a piacon 

                                                                                                       
szabadversenyes kapitalizmus gazdasági jogát a törvény előtti egyenlőség, a tulajdon szentsége, a szerződési 
szabadság és vétkességi felelősség elveinek hirdetésével. 

6 Napóleon bukását követően, az olasz egység létrejöttét megelőzően négy magánjogi kódex került 
megalkotásra: a Szicíliai Kettős Királyságban a Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), Parma, Piacenza, 
Guastalla Nagyhercegségben a Pármai Kódex (1820), a Szárd Királyságban a Codice civile per gli Stati di S. M. 
il Re di Sardegna (1837), míg Modena és Reggio Emilia Hercegségében a Codice civile per gli Stati Estensi 
(1852) volt hatályban. Ezek a kódexek a XIX. századi modell alapján zárt, territoriális elvű szabályozást 
tartalmaztak, így nem voltak alkalmasak az adott királyság, illetve hercegség területén kívüli alkalmazásra. 
(FRANCESCHELLI, Vincenzo: Diritto privato, Va ed. Giuffré editore, 4. o.) 

7 SÁRKÖZY 2011 
8 FIALE 2009, 5.  
9 A modern értelemben vett kereskedelem egyik alapja a középkorban kialakuló bankok, a váltók, amelyek 

lehetővé tették és leegyszerűsítették a kereskedelmet és a nemzetközi áruforgalmat. A középkorban jöttek létre az 
első modern értelemben vett gazdasági társaságok is, amelyek lehetővé tették a kockázatvállalást az ügyletek 
tekintetében, valamint a kalandokat messzi országokban. 
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nem megjelenő áru tekintetében, valamint szabályozták az első 

követeléseket megtestesítő értékpapírokat, amelyek leegyszerűsítették az 

egymástól távollevő piacok közötti tranzakciókat.10 

1673-ban XIV. Lajos a szárazföldi (Ordonnance du commerce), 1681-

ben pedig a tengeri kereskedelmet szabályozó rendelete (Ordonnance de 

la marine) meghonosította az objektív értelemben vett kereskedelmi 

ügylet jogintézményét, amely a kereskedelmi jogi szabályozás alá esett 

függetlenül attól, hogy az ügylet jogalanya kereskedő volt-e vagy sem. A 

céhek rendszerére kedvezőtlenül hatott az 1789-es francia forradalom: 

tekintettel arra, hogy ezek a szerveződések sértették a szabadság és az 

egyenlőség elveit, Franciaországban 1791 után feloszlatták őket. Francia 

mintára Itáliában is megszűnt a céhek rendszere a XVIII. század végével, 

és a szubjektív kereskedelmi jog helyett az objektív kereskedelmi jog 

térnyerése figyelhető meg.11 

A XVII. századtól terjedő nemzetközi kereskedelem következtében a 

pénzpiacok kialakulása, az iparosodás, valamint ezek következményeként 

megjelenő új társadalmi rétegek (polgárság, munkásság) az addig 

hatályban lévő – döntően mezőgazdasági termelésen alapuló gazdasághoz 

igazodó – kereskedelmi jogi szabályozás felülvizsgálatát tették 

szükségessé. Külön mérföldkőnek tekinthető a XIX. század közepén 

bekövetkezett (első) ipari forradalom, amelynek során a polgári és 

kereskedelmi jognak alkalmazkodnia kellett az új gazdasági és társadalmi 

környezethez. 

 

3. Itália gazdasági-társadalmi helyzete a XVIII. században 

 

Itália gazdasági-társadalmi helyzetében a XVIII. század második felében 

jelentős változás tapasztalható: ennek okai szomszédos államokban a 

XVIII. század elején kezdődő kereskedelmi fejlődésben, valamint Itália 

sajátos belső történetében keresendők.12 Az országban a XVI. századtól 

kezdődően folyamatosan dúló háborúk13 – amelyek a XVIII. század elején 

a Nápolyi Királyság visszaszerzését, valamint a VI. Károly német-római 

császár halálát követően az Itália feletti hegemónia megszerzését célzó 

                                   
10 FIALE 2009, 5-6.  
11 FIALE 2009, 6.  
12 CARACCIOLO 1973, 516.  
13 Az ún. itáliai háborúk, főként Itália (a mai Olaszország) területén lezajlott konfliktus-sorozat volt, 

amelynek főszereplői francia Valois-k és a Német-római Császárság és az ekkoriban egyesülő Spanyolország 
trónját egyaránt birtokló Habsburgok voltak. E nagyhatalmakon kívül Nyugat-Európa és Itália szinte minden 
állama (köztük Anglia, Skócia, Svájc, a Pápai Állam, valamint a Velencei és a Genovai Köztársaság) és az 
Oszmán Birodalom is érintett volt a háborúkban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1jc
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_%C3%81llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Genovai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
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hadjáratokban csúcsosodtak ki – valamint az ezeket kísérő éhínség- és 

járvány-hullámok nem tették lehetővé, hogy Itáliában az 1740-es éveket 

megelőzően meginduljon a tényleges kereskedelmi fejlődés. Az osztrák 

örökösödési háborúkat lezáró aacheni szerződés (1748) Itália számára is a 

politikai egyensúly korszakát hozta el: az ország észak-keleti területeit, 

valamint Modena és Reggio Hercegséget visszacsatolták a Német-római 

Császárság területéhez, a Szárd Királyság kiterjesztette határait a Pó-

síkságig, és visszaszerezte Nizzát és Savoy-t. Parma, Piacenza és 

Guastalla Hercegsége, valamint a Szicíliai Kettős Királyság a spanyol 

eredetű Bourbon-ház fennhatósága alá került. 

A 1740-es évektől kezdődő stabil politikai helyzet kedvezően hatott 

Itália társadalmára: a vizsgált időszakban a népesség növekedése, ezzel 

párhuzamosan a halálozási arány csökkenése figyelhető meg. A növekvő 

népesség következtében az urbanizáció, azaz a városi központok 

népesedésének figyelhető meg. Carlo M. Cipolla olasz történész számításai 

szerint Itália korabeli területéhez (kb. 301.000 km2) viszonyítva az ország 

népessége a következő szerint alakult14: 

 

 1700 1770 1820 1840 

lakosság 13 millió fő 17 millió fő 20 millió fő 23,3 millió fő 

sűrűség 37 fő/ km2 43 fő/ km2 57 fő/ km2 68 fő/ km2 

 

A fejlődés üteme azonban nem egyenletes az egyes térségek területén: 

a fejlődési trendet jelentősen befolyásolta a régiók, a térségek típusa, 

valamint a meglévő gazdasági rendszer jellegzetességei. Karl Julius Beloch 

által alkalmazott felosztás15 alapján megállapítható, hogy a XVIII. század 

folyamán Észak-Itáliában a népesség 30%-kal nőtt, hasonlóan Közép-

Itáliához, míg Dél-Itáliában és a szigeteken a népesség 50%-kal nőtt 

egyetlen évszázad alatt.16 A népesség növekedése különösen azokban a 

körzetekben volt tapasztalható, ahol a mezőgazdasági termelés 

intenzitása fejlődött17, illetve a túlnyomórészt közigazgatási szerepet 

betöltő városokban (Nápoly, Palermo, Torino, Róma), a tengeri 

                                   
14 CIPOLLA 1965, 570-587. o. 
15 BELOCH, Karl-Julius: Bevölkerungsgeschichte Italiens, Berlin, 1937, 1938, 1961 (a felosztás tekintetében 

lásd különösen: III. kötet, 345-355. ) műve alapján CARACCIOLO 1973, 519.  
16 CARACCIOLO 1973, 519.  
17 Ez a jelenség figyelhető meg a Pó-síkságon, azzal a megjegyzéssel, hogy Milano, Bologna, Mantova, 

Vicenza, Modena és Ferrara városokban mérsékelt fejlődés volt tapasztalható, míg Pavia, Verona, Parma és 
Piacenza városokat a fejlődés nem érintette. (CARACCIOLO 1973, 520. ) 
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városokban és a szárazföldi tranzitközpontokban (Genova, Cagliari, 

Ancona, Livorno, Catania, Trieste).18 

A népesség növekedése önmagában nem kizárólag a XVIII. század 

jellegzetessége: hasonló demográfiai robbanások tapasztalhatók voltak a 

XVI. és a XVII. század végén is, amikor az itáliai lakosságot tizedelő 

háborúk, éhínségek és járványok átmeneti csillapodásával a népesség 

száma ismét a század eleji szintet közelítette meg. A XVIII. század 

újdonsága azonban, hogy a lakosság „ellenállóvá” vált a csapásokkal 

szemben: a jelenlegi kutatások alapján valószínűsíthető, hogy a népesség 

növekedését Itália alapvető gazdasági rendszerének, azaz a 

mezőgazdaságnak, a piacgazdaságnak és a nemzetközi kereskedelemnek 

az átalakulása jelentősen befolyásolta. Ez a demográfiai robbanás 

hozzájárult ahhoz, hogy az ország elinduljon a modern kereskedelmi 

fejlődés útján.19 

A gazdasági fejlődésnek, amely fokozatosan bontakozott ki a XVIII. 

század első évtizedeitől, nemcsak demográfiai okai voltak. A XVIII-XIX. 

században az egész itáliai gazdasági és társadalmi struktúra átalakulása 

figyelhető meg, amelynek célja a kevésbé zárt, kevésbé statikus és 

konzervatív, a piacra és piacgazdaságra épülő modell bevezetése volt. 

További befolyásoló tényezőként jelenik meg az infrastrukturális hálózat 

(utak, hágók, gázlók) felújításának igénye, amely a korszak jelentős 

hadműveleteire tekintettel politikai, katonai és közigazgatási nyomásra 

került előtérbe, és amely szintén hozzájárult a szárazföldi és vízi 

kereskedelem fellendüléséhez. Az infrastruktúra javulása 

természetszerűen a személyek, az áruk és a küldemények szállítási 

feltételeinek fejlődését vonta maga után. Létrejöttek az első 

futárszolgálatok, fuvarozó és szállító társaságok, amelyek az egész itáliai 

félsziget területén vállaltak a szolgáltatásokat. Ezeket a társaságokat 

kereskedők irányították, akik gyakran egymaguk bankárként és 

vállalkozóként is működtek.20 

Megállapítható tehát, hogy Itáliában a XVIII. században egyfajta 

„kereskedelmi forradalom” zajlott le, a protekcionista gazdasági rendszer 

helyébe liberális gazdasági elképzelés lépett a felvilágosult uralkodók és 

kormányok nyomására. A merkantilista-ellenes gazdasági hozzáállás 

legerősebben Toscanaban és Lombardiaban volt érezhető, az Alpokalja a 

kereskedelmi rendszer racionalizációját kívánta megvalósítani. A modern 

                                   
18 CARACCIOLO 1973, 520.  
19 CARACCIOLO 1973, 523.  
20 CARACCIOLO 1973, 524-525.  
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értelemben vett gazdasági fejlődés az 1740-1750-es évektől kezdődően 

érzékelhető. 

 

4. A „mezőgazdasági forradalom” Itáliában 

 

A XVIII. században megindult a mezőgazdasági termelés növekedése. A 

megnövekedett lakosság eltartásához szükséges terményeket ugyanis 

nem lehetett megtermelni az addig hozzáférhető termőföldeken, az 

élelmiszerek importja külföldről pedig nem lett volna fenntartható. Az 

itáliai mezőgazdaság jellegzetessége azonban, hogy a mezőgazdasági 

termelés fellendülését új területek termelésbe történő bevonásával érték 

el, és nem a már meglévő mezőgazdasági vállalkozások teljesítményének 

a javításával.21 Az egyes tartományok földrajzi adottságainak megfelelően 

megkezdődött XVII. századi recesszió során elhagyott földterületek 

regenerálása, az iszapos területek lecsapolása, csatornák építése; a 

hegyvidéki területeken az erdőirtás és a teraszos földművelés a jellemző. 

A mezőgazdasági termények árának növekedése a francia forradalom 

előtti időszakban a mezőgazdasági termelésre ösztönző erőként hatott. Ez 

a jelenség az itáliai félsziget, valamint a szigetek minden részén érezhető 

volt.22 

A XVIII. század második felétől Európa-szerte megfigyelhető a 

„feudalizmus privatizációjának” jelensége, amelyet jogilag a francia jog – 

valamint az ennek mintájára létrehozott királyságok, hercegségek 

magánjogi kodifikációja – a feudalizmus eltörlésével legitimált.23 A francia 

befolyás hatására a XVIII. század elején Itáliában is megkezdődött a 

termőföldek tulajdonviszonyainak átalakulása. A legnagyobb 

tulajdonváltás ebben az időszakban nem a magánszemélyek, hanem az 

egyház és a tartományok – azaz a livello24, colonía25 vagy enfiteusi 

(haszonbérlet) címén használatba adók – tulajdonában figyelhető meg. A 

termőföldek nemesi, régi feudális jogosítványokkal rendelkező családoktól 

az új tehetős rétegre ruházása hosszabb folyamat eredménye volt, ami 

már a XVIII. században megkezdődött, de ami 1814 után, a 

                                   
21 CARACCIOLO 1973, 537.  
22 CARACCIOLO 1973, 539.  
23 VILLANI 1962, 43.  
24 A livello középkori eredetű mezőgazdasági szerződéstípus, amelynek keretében egy földterület egy 

földmunkás (livellario) részére egy meghatározott összeg fejében engednek át. A hatályos olasz polgári jog már 
nem ismeri ezt a jogintézményt, szabályai a haszonbérletet jogintézményében élnek tovább. A livelloból 
származó jog általában átruházható volt, így halál esetén örökölhető volt. 

25 A colonía római kori eredetű mezőgazdasági szerződéstípus, amelynek keretében a földtulajdonos 
(locatario) átengedi a termőföldet, valamint a hozzá tartozó ingatlanokat a conduttore részére a föld személyes 
művelése fejében. 
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Restaurazione26 és a Risorgimento27 ideje alatt gyorsult fel, a forradalmi és 

a napóleoni események hatására. A szakemberek, a kereskedők és az 

iparosok, akik nemcsak megvásárolták a területeket, de képesek voltak 

gondoskodni is azok műveléséről, egyre inkább felfigyeltek a 

mezőgazdasági területekre. Romani kutatásai szerint a Restaurazione első 

húsz évében figyelhető meg a földterületek tulajdonának átruházása a 

kialakuló új társadalmi rétegre, a polgárságra (burzsoáziára). A folyamat 

során egyre több tulajdonos került ki a kereskedők, köztisztviselők, 

bankárok, boltosok, szakemberek köréből.28 A polgárság (burzsoázia) 

megjelenése az itáliai vidékeken olyan vállalkozói szellemet honosított 

meg, amely a nemesi tulajdon korában ismeretlen volt.29 A polgári osztály 

megjelenése hatással volt az észak-itáliai gazdaság általános fejlődésére, 

így nemcsak a mezőgazdaság területén. Először jelentkezett ugyanis egy, 

újító, rugalmas réteg, amely kapitalista vagy fél-kapitalista módon 

szervezett vállalkozásokat működtetett.30 

A dél-itáliai országrészekben, ahol még Bourbon Károly uralma alatt is 

jelentős súlyt képviselt a feudális rendszer, a XIX. század elején szintén 

megfigyelhető a földtulajdont érintő tulajdoni rend változása. Ez a 

tulajdonosváltás azonban merőben eltért az északon tapasztalt 

folyamatoktól: az eladott földek viszonylag kisszámú vevő kezében 

koncentrálódotak (az eladott területek 65%-a összesen 154 vevő 

tulajdonába került), és a vevők többnyire nemesi származásúak, vagy 

magas rangú hivatalnokok voltak; a kereskedelmi és ipari háttérrel 

rendelkező földtulajdonosok száma elenyésző volt.31 A Dél-Itáliára 

jellemző erőviszonyok, a feudális örökség súlya következtében a 

tartományokban és az egyházi tulajdonban bekövetkező változásokat nem 

kísérték olyan, a mezőgazdasági termelési rendszert átalakító folyamatok, 

amelyek jellemzőek voltak a többi európai országra, valamint Észak-

Itáliára, így ez megakadályozta a feltörekvő polgárság terjeszkedését.32 

Az itáliai mezőgazdasági rendszer átalakulását külső, az Európában 

tapasztalható körülmények is szükségessé tették: a háborúk, a Napóleon 

által elrendelt kontinentális zárlat, az infláció jelentős ösztönző erőként 

                                   
26 A Restaurazione politikai és történelmi szempontból az abszolút hatalmak egyensúlyának helyreállítását 

jelenti I. Napóleon bukását követően. 1814-ben, a korabeli nagyhatalmak (az Osztrák Császárság, az Orosz 
Birodalom, Poroszország és Nagy Britannia) által összehívott Bécsi Kongresszussal kezdődik, célja az európai 
határok újrarajzolása. 

27 A Risorgimento (magyarul „újjászerveződés”) a napóleoni háborúk lezárását célzó 1815-ös bécsi 
kongresszust követően kialakult nemzeti mozgalom volt, amely az ország Habsburg–Lotharingiai-ház és 
Bourbon-ház közötti felosztására adott válaszként Itália egyesítését tűzte ki céljául. 

28 ROMANI 1957, 72.  
29 ZANGHERI 1961, 136. ÉS 150.  
30 CAFAGNA 1959 
31 CARACCIOLO 1973, 561.  
32 VILLANI 1962 
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hatottak mezőgazdasági termények iránti keresletre és felértékelték 

azokat a kézműves termeléshez képest, amelyet megnyitottak a külföldi 

versenytársak előtt. Az 1814-től azonban már érezhető volt az ipari 

forradalom kialakulása Angliában, illetve Oroszország fejlődése: a 

technológiailag és szervezetileg gyorsan fejlődő országokból érkező 

mezőgazdasági és kézműves termékek – a piac szabaddá válásának 

következményeként – elárasztották az itáliai piacokat33, drasztikusan 

csökkentve a mezőgazdasági termények árát, és ezáltal mezőgazdasági 

válságot idézve elő.  

A XIX. század elején kialakuló mezőgazdasági válságra – a korábban 

már kifejtett mezőgazdasági hagyományok sokszínűsége következtében – 

az itáliai régiók különbözőképpen reagáltak. Modena és Reggio Hercegség, 

valamint Piemont területén a hagyományos mezzadria34 szerződéses 

művelés fokozatos háttérbe szorulása lehetővé tette a kereskedők, illetve 

vagyonos földművesek által alapított, fizetett földműveseket alkalmazó 

mezőgazdasági vállalkozások térnyerését. Itália középső tartományaiban, 

valamint Veneto tartományban, ahol továbbra is népszerű volt a 

mezzadria, illetve a colonía rendszerben történő mezőgazdasági termelés, 

nem történt változás sem a szerveződés, sem a termelés tekintetében. 

Dél-Itáliában, ahol a régi és az új földtulajdonosok egyetlen célja a 

bevételek folyamatos növelése volt a termelésbe bevont földterületek 

folyamatos növelése által (így pl. a peremterületek bevonásával, 

erdőirtással, már bevetett területek gyümölcs- illetve olajfával történő 

beültetésével), a kapitalista befektetések nem valósultak meg. A külföldről 

érkező termékek térnyerésével a túlnyomórészt a pangó mezőgazdaságra 

épülő Itália egyre inkább az Ancien Régime-t jellemző protekcionizmus 

felé orientálódott.35 

 

5. Az itáliai ipar fejlődése a XVIII-XIX. században 

 

Itália a XVIII. században erőteljesen tradicionalista ország volt. A 

mezőgazdaságon kívüli vállalkozásokat sokkal kevésbé érintette az ipari 

forradalom, mint a hasonló ágazatban működő angol, holland, francia 

vállalkozásokat. A XVIII. században – a francia forradalom vívmányainak 

hatására – megkezdődött a hagyományos céhrendszer felbomlása, s 

                                   
33 CARACCIOLO 1973, 563.  
34 A mezzadria egy mezőgazdasági szerződéstípus, amelynek keretében a termőföld tulajdonosa (concedente) 

és a földműves (mezzadro) általában fele-fele arányban vállalják elosztani a közreműködésükkel létrejövő 
mezőgazdasági vállalat (podere) tulajdonában lévő eszközöket és az ezekkel megtermelt terményeket. A podere 
irányítása a termőföld tulajdonosának a jogosultsága. 

35 CARACCIOLO 1973, 564-566.  
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ennek következtében egyszerűsödött a piacra való belépés, ami 

elősegítette a független piaci szereplők megjelenését.36 Az ipari fejlődés 

Itáliában különösen azokat az ágazatokat érintette, amelyek exportra 

termeltek, vagy amelyek már rendelkeztek megfelelő mértékű tőke és 

munkaerő koncentrációval, szakképzett munkaerővel, mesterekkel és 

fizetett munkásokkal: ilyennek minősültek a hajóipar, a fémipar, a 

textilipar (különösen a gyapjú- és a selyemipar), valamint az 

üvegművesség.37 

Különös jelenség a Restaurazione ideje alatt nagy számban Itáliába 

érkező külföldi szakemberek, akik ipari, pénzügyi vállalkozások alapítása 

céljából telepedtek le az országban. Az 1846-48-as válságot megelőző 

negyed században ugyanis Európában hirtelen gazdasági fellendülés 

figyelhető meg: a gőzgépek feltalálása és bevezetése, a nagyüzemi 

termelés megkezdése, a vasutak fejlődése, a bankok, részvénytársaságok 

számának növekedése, a nemzetközi kommunikáció felgyorsulása 

következtében egyes európai országok gazdasága újfajta, azaz a 

kapitalista-ipari irányba mozdult el, amelynek kísérő jelensége az egyes 

országok gazdaságának eddig ismeretlen összefonódása.38 

Itália a XIX. században nem tudta felvenni a versenyt az ipari 

forradalom következtében kiemelkedő hatalmi pozíciót szerző 

országokkal: Itáliában a mezőgazdaság már korábban kifejtett strukturális 

gyengeségei fékezték leginkább a kereskedelmi és ipari ágazatok stabil 

fejlődését. A különböző itáliai mezőgazdasági rendszerek az adott térség 

ipari fejlődését is meghatározták. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a 

főbb itáliai térségek ipar fejlődésének jellemzőit. 

 

a) Szicíliai Kettős Királyság ipari fejlődése 

 

Az 1820-as években a dél-itáliai Szicíliai Kettős Királyság (Regno delle Due 

Sicilie) területén megfigyelhető az ipari ágazat fejlődése, amely részben a 

külföldi szakemberek megjelenésével, részben pedig a Királyság politikai 

helyzetével indokolható. Anglia ipari fejlődése a XIX. században függőségi 

helyzetbe kényszerítette a Királyságot, tekintettel arra, hogy a 

mezőgazdasági ágazatban, valamint a társadalomban tapasztalható – a 4. 

fejezetben korábban már kifejtett – hiányosságok nem tették lehetővé a 

tartós ipari fejlődést.  

                                   
36 CARACCIOLO 1973, 533.  
37 LUZZATTO 1962, IV. FEJEZET 
38 CARACCIOLO 1973, 569.  
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A szakirodalom szerint az iparosodást két lehetséges folyamat 

segíthette volna elő a Szicíliai Kettős Királyságban: egyrészt a textilipar 

kiterjesztése, figyelemmel a nagy mennyiségű nyersselyem, gyapjú és 

pamut termékekre; másrészt a gépészeti ágazat fejlesztése, a 

mezőgazdasági termeléshez szükséges eszközök, valamint a közlekedés 

és az ipari létesítmények által igényelt gépek előállítása érdekében. 

Bármely folyamat önmagában lehetővé tette volna a másik ágazat 

fejlődését is. A Szicíliai Kettős Királyságban azonban a textilipar és a 

gépészet reformját egyszerre kísérelték megvalósítani: a mesterséges, 

össze nem hangolt reformok egymás fejlődését akadályozták, és nem 

figyelhető meg az ipari fejlődés fellendülése.39 

További akadályát jelentette az ipari fejlődésnek a dél-itáliai gazdasági 

struktúra jellegzetessége: a textilipart legfőképpen a családi vállalkozások 

jellemezték, amelyeket csupán kis számban egészítettek ki nagyobb 

vállalkozások. A külföldi vállalkozók, ‒ akik Itáliában alapítottak 

vállalkozásokat, gyárakat ‒ ennek következtében továbbra is külföldről 

importálták a feldolgozáshoz szükséges gépezeteket, így nem ösztönözték 

a dél-itáliai gépipar fejlődését. A dél-itáliai területeken tehát, a vasutak és 

a hajóipar térhódítása ellenére nem alakult ki jelentős ipari ágazat: ennek 

okai abban keresendők, hogy a gépipari termékek iránti kereslet vagy 

nem terjedt ki a városokon túl azok vonzáskörzetében lévő vidéki 

településekre, vagy az igényeket külföldi, illetve állami tulajdonban lévő 

vállalkozások révén igyekeztek kielégíteni.40 

 

b) Lombardia ipari fejlődése 

 

Délről Észak felé haladva a következő jelenségek figyelhetők meg a XIX. 

századi itáliai gazdaságban: a Pápai Állam területén ‒ kedvező 

elhelyezkedése és a dinamikusabb mezőgazdasága, valamint gazdag 

érclelőhelyei miatt ‒ a kézművesség fejlődése figyelhető meg, különösen a 

gyapjú feldolgozás területén. Parma és Modena Hercegségeinek 

gazdaságát átlagos fejlettségű elsődleges és másodlagos selyemipar, 

valamint igen szerény élelmiszer- és textilipar, valamint papírgyártás és 

nyomdai tevékenység jellemezte. Veneto tartományban – a hajózáshoz 

kapcsolódó tevékenységeken túlmenően – elsődlegesen a 

gyapjúfeldolgozás, valamint a selyemkészítés térhódítása figyelhető meg, 

bár ez utóbbi egyre inkább csak a nyersselyem exportjára korlátozódott. 

                                   
39 CARACCIOLO 1973, 572.  
40 CARACCIOLO 1973, 572-577.  
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Lombardia tartomány iparhoz való hozzáállása jelentősen eltért a többi 

Itáliai tartományétól, figyelemmel arra, hogy az Osztrák Császárság 

fennhatósága alatt lévő területként szoros kapcsolatban állt az országon 

kívüli piacokkal. Bár a Restaurazione kezdeti időszakában még a 

mezőgazdaságot részesítették előnyben, az 1840-es évektől kezdődően 

egyértelmű az ipar fellendülése: a „Jaquard” típusú szövőszékek, a francia 

tekercselőgépek, valamint más külföldi eredetű, vagy külföldi minta 

alapján másolt gépek elterjedése figyelhető meg. A protekcionista 

gazdaság Itáliába csábította a külföldi szakembereket, akik a kézi 

szövőket gőzgépekkel helyettesítették és modern típusú gyártást 

honosítottak meg.41  

A modern, külföldi tőkétől független ipar létrehozásában jelentős 

szerepet játszott a pamutipar fejlődése Lombardiában: az iparág 

fellendülése öntudatra ébresztette az addig kevés befolyással rendelkező 

polgári osztályt, hozzájárult a szakképzett munkaerő létrehozásához, és 

fellendítette a térség gépiparát is a pamut feldolgozáshoz szükséges 

gépek iránti kereslet növelésével. Lombardia gépipara, a dél-itáliai 

viszonyokkal ellentétben, független volt az állami beavatkozásoktól, 

azonban hiányoztak azok az állandó és jelentős megrendelések, amelyek 

Piemontban a hadiiparból származtak. 

 

c) Piemont 

 

A piemonti gazdaságot a Savoyai-házhoz kötöttség, a francia 

abszolutisztikus centralizáltság jellemezte, szemben a lombardiai 

felvilágosult igazgatással. Kezdetben a legjelentősebb iparág a gyapjú 

feldolgozáshoz kapcsolódott: a gyapjúipar – az erős protekcionizmusnak, 

valamint a kereskedők irányításának köszönhetően – néhány évtizeden 

belül új társadalmi osztály születéséhez járult hozzá. Az 1820-40-es 

években a „fonó Jenny” és „Jacquard” típusú fonógépek elterjedése 

figyelhető meg.42 1840-ben a vámrendszeri változások következtében 

olyan vállalkozások jelentek meg a piacon, amelyek képesek voltak a 

technikai-termelési feltételek gyors megújítására, a tőke felhalmozására 

és jelentős számú munkaerő foglalkoztatására. A piemonti gépipar 

fejlődése a fellendülő textilipar által igényelt gépek iránti kereslet 

növekedésére indult be. Ez később kiterjedt a mezőgazdaság és a 

                                   
41 CARACCIOLO 1973, 578-579.  
42 A piemonti gyapjúiparral kapcsolatban ld. QUAZZA, Guido: L’industria laniera e cotoniera in Piemonte dal 

1831 al 1861, Torino, 1961, valamint CASTRONOVO, Valerio: Formazione e sviluppo del ceto imprenditoriale 
laniero e cotoniero piemontese, in „Rivista storica italiana”, 1966, 773-849.  
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közművesítés gépesítésére, másrészt a hadsereg és a flotta is jelentős 

felvevő piacot képezett. 

A korabeli gazdasági viszonyokat vizsgáló szakirodalomból (Quazza, 

Castronovo) megállapítható, hogy piemonti ipar teljes szerkezete néhány 

évtized alatt alakult át. A modern gazdaság alapját képező gyárak immár 

nem kézművesek vagy közhivatalnokok, hanem szakképzett 

magánszemélyek, kereskedők irányítása alatt működtek. A piacon 

megfigyelhető ösztönző erők következtében Piemont képessé vált arra, 

hogy a fejlett külföldi versenytársakkal felvegye a versenyt, és ne csak 

elsődleges termékeket exportáljon. 

 

6. A pénzügyi piacok Itáliában a XVIII-XIX. században 

 

A XVIII. századot és különösen az 1770-es éveket követő időszakot az 

erősödő infláció, az árak emelkedése, az árfolyamok csökkenése, valamint 

a pénz elértéktelenedése jellemezte. 

Ez a jelenség ösztönző erőként hatott a gazdaság rugalmasabb 

ágazataiban, valamint a mobilisabb társadalmi rétegekre. Raymond de 

Roover megállapításai szerint43 ebben az időszakban különültek el a 

kereskedelmi bankok a „beruházási bankoktól”: a hagyományos állami 

bankok csak a pénzváltó és a betételhelyezési tevékenységet végezték, de 

nem foglalkoztak értékpapírok (váltók, bankbetétek) elszámolásával, 

leértékelésével. A század végén jöttek létre olyan bankok, amelyek 

kifejezetten vállalták a kamat biztosítását. A bankműveletek számának 

növekedésével, valamint a váltók és a tengeri fuvarlevelek elterjedésével 

az egyéni biztosító személyek helyébe biztosító társaságok léptek, 

elsőként Velencében és Genovában, majd ezt követően Nápolyban (1751), 

Anconaban (1761) és Triesztben (1764).44 

Az 1848-49-es eseményeket követően egész Európában megfigyelhető 

a pénzintézetek és a pénzügyi eszközök térnyerése. Újdonságot jelentett a 

korábbi korszakokhoz képest a Casse di risparmio (takarékpénztárak) 

megjelenése, amelynek legnagyobb központjai a Pápai Államban voltak. A 

takarékpénztárak eltérően működtek az egyes itáliai államokban: míg a 

Pármai Hercegségben és a Modenai Hercegségben a takarékpénztárokat a 

városi önkormányzatok alapították és működtették, a Toscanai 

Nagyhercegségben főleg a közszolgáltatások finanszírozására hozták létre, 

így kevéssé befolyásolták a magánszemélyek tevékenységét. Dél-

                                   
43 DE ROOVER 1953 
44 CARACCIOLO 1973, 530-532.  
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Itáliában, ahol az állami beavatkozás túlsúlya volt megfigyelhető, a hét 

legnagyobb bankot 1794-ben egységesítették, és az egységes bank volt 

jogosult pénzt kibocsátani, kölcsönt és hitelt nyújtani magánszemélyek 

vagy más kisebb entitások részére. Összességében azonban elmondható, 

hogy a takarékpénztárak voltak a születendő ipar, így különösen a vas- és 

acélipar legnagyobb támogatói.  

A közép-itáliai államoktól eltérően Lombardiában a külföldi tőke túlsúlya 

volt jellemző: nagy befolyással rendelkezett a Bécsi Bank, valamint más, 

osztrák székhelyű és tulajdonú bank és biztosító; az osztrák nemzeti 

bankok monopóliuma megakadályozta, hogy helyi bankok jöjjenek létre. A 

„banki nagyhatalom” Itáliában ebben a korszakban Piemont volt: a 

pénzügyi piacok legfőbb szereplői a torinói zsidó kereskedők voltak, míg a 

bankok Genovában virágoztak. Az első „nemzeti bankot” (Banca 

nazionale) is Genovában hozták létre 1844-ben részvénytársaság 

formájában. Tevékenységi körébe tartozott a pénzkibocsátás, előleg 

nyújtása arany és ezüst ellenében, váltók leszámítolása, itáliai és külföldi 

kötvények felvásárlása.45 

Összességében elmondható, hogy a XVIII-XIX. századi Itáliában az 

értékpapír piac korlátozott volt, mivel a gazdasági környezet fejletlensége 

a tőzsdei műveletek iránti bizalmatlanságot vonta maga után. Abban a 

korban a vagyon túlnyomó részét az ingatlanok képezték, ami korlátozta a 

kézműves és a kereskedelmi tevékenységeket. A modern gazdaság 

fellendítése érdekében azonban egyre inkább szükségessé vált a pénzügyi 

ágazat újraszervezése, részvénytársaságok és más gazdasági társaságok 

bevonásával. A pénzügyi piacok fejlődése, valamint a különböző társasági 

formák térnyerése szükségessé tették a megfelelő kereskedelmi jogi 

szabályozás bevezetését. 

 

7. Összegzés 

 

I. Napóleon bukását követően az európai gazdasági-politikai viszonyok 

annyira viharosak voltak, hogy majdnem egy évtizedig elbátortalanítottak 

minden mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenységet, megakadályozva 

a gazdaság fellendülését. A gazdálkodó világ mintha megdermedt volna 

egyrészt az éhínség legyőzése és a mezőgazdasági termények árának 

inflálódása, másrészt a rezsimváltást követő jogi, közigazgatási, 

infrastrukturális bizonytalanság miatt. Csak fokozatosan, a gazdaság 

nemzetközi szintű stabilizálódását követően tudtak az európai országok – 

                                   
45 CARACCIOLO 1973, 574-577.  
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a belső egyensúly visszanyerését követően – elindulni a gazdasági 

fejlődés útján. 

A húszéves napóleoni időszak során bekövetkezett változások 

túlmutatnak a dolgozatban bemutatott mezőgazdasági és ipari 

termelésen: olyan új technikák, jogszabályok, szokások és világnézetek 

honosodtak meg, amelyet egyetlen politikai vagy jogi rendszer sem tudott 

ezt követően teljes mértékben kitörölni. Kialakult továbbá egy új 

társadalmi réteg, a polgárság (burzsoázia), amely a gazdaságban elért 

sikereit követően a kormányzati élet aktív szereplőjévé kívánt válni. A 

modern kereskedői rend szerveződése merőben eltért a korábban ismert 

céhek rendszerétől: a modern kereskedői réteg már nem csupán 

mesteremberekből, a szakmájukat művelő szakemberekből állt, hanem 

intellektuális, szociális és politikai ambíciókkal rendelkező polgárok 

alkották. 

Itália gazdasági-társadalmi viszonyait tekintve megállapítható, hogy az 

ipari forradalom túl hamar érte el az országot, mivel a gazdaság és a 

társadalom a XVIII. század végén, a XIX. század elején még nem állt 

készen az ipari forradalommal járó újítások átvételére. Európai 

viszonylatban azonban túl későn érte jutott el ide, mivel az 1840-es 

évekre a korszak nagyhatalmai (Anglia, Franciaország) már olyan szinten 

meghódították az európai piacokat, hogy lehetetlenné vált az ipari 

forradalom kibontakozása Itáliában a külföldi tőkére és termékekre való 

támaszkodás nélkül.46  

A XIX. század eleji Itáliáéhoz hasonló, azaz a legtöbb ágazatban 

stagnáló, hagyományos struktúrájukat megtartó, a környező országokban 

végbe menő gazdasági változásoktól visszarettenő gazdaságok ösztönző 

tényezői leggyakrabban külső események, valamint politikai változások 

voltak. Camillo Cavour olasz politikus is megállapította, hogy „egy ország 

politikai fellendülése sosem független a gazdasági fellendüléstől. [...] E két 

fejlődés feltételei megegyeznek.”47 Az itáliai gazdasági fellendülést 

alátámasztó politikai és jogi eszközök a jakobinus és napóleoni korszakok 

jogalkotásában és politikai felfogásában gyökereznek. Az 1830-as évektől 

kezdődően az egységes jogalkotástól, közigazgatástól és adórendszertől 

várták a gazdasági fellendülés ösztönzését: az Ancien Régime 

monarchiáit, hercegségeit jellemző jogi és statusbeli pluralitás helyett 

megjelent az egységes modern állam iránti igény. Ez a jogbiztonság és 

hatékonyság iránti igény adta meg a lökést a XIX. században Itáliában 

megfigyelhető polgári jogi és kereskedelmi jogi kodifikációs hullámnak, 
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amely végül az egységes olasz állam létrehozását követően (1861) az első 

egységes olasz polgári és kereskedelmi törvénykönyvek (1865, 1866) 

kodifikációjához vezetett. 
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