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I. Bevezetés 

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia jelentős közép-európai birodalom, amelynek az 1890-es 

évekre megközelítőleg 42 000 000 lakosa volt. A Monarchia honpolgárait az uralkodójukon 

kívül a pénzük is összekötötte, ugyanis egyfajta fizetőeszközt használtak, először az osztrák 

értékű forintot, majd az aranykoronát. „Ha az első világháború előtti időket, melyekben 

felnőttem, tömör képletbe foglalnám, bízom benne, a legtalálóbban ezt mondhatom: a 

biztonság aranykora volt az. Csaknem ezeréves Osztrák Monarchiánkban mintha minden örök 

életűnek készült volna, s az állam maga volt a maradandóság legfelsőbb szavatolója. A 

jogokat, melyeket polgárainak biztosított, a parlament védte, a nép szabadon választott 

képviselete, és minden kötelességének is pontos keretet szabott. Pénznemünk, az osztrák 

korona színaranyként forgott, jelképezvén a romolhatatlanságot. Mindenki tudta, mennyije 

van, mi illeti meg, mit szabad, mi tilos. Mindennek normája volt, meghatározott súlya és 

mértéke. Aki vagyonnal bírt, kiszámíthatta, évente mekkora lesz a kamat, a hivatalnok, a tiszt 

ugyancsak bízhatott a naptárban, melyből kipereg majd az év, amikor ő előlép, amikor 

nyugdíjba megy. Minden családnak megvolt egy bizonyos költségvetése, tudták, mennyi megy 

el kosztra és lakásra, nyaralásokra és reprezentációra, s egy kis pénzt természetesen félre is 

tettek: váratlan eseményekre, betegségre, orvosra.”
1
 Ezek a sorok Stefan Zweigtől (1881-

1942) származtak, aki a náci fenyegetés miatt el kellett, hogy hagyja hazáját, Ausztriát. Erős 

romantikával tekintett vissza szülőföldjére. Az ő megközelítéséből igaza volt, hiszen olyannak 

élte meg Ausztriát, amilyennek lefestette azt. A nagyközönség és e sorok szerzője is valahogy 

így viszonyulunk a Monarchiához, persze mindazzal együtt, hogy a nemzetiségi kérdést nem 

tudta megoldani és sokan a „népek börtönének” nevezték. Mégis Európa közepén egy önálló 

kis szigetet képezett sajátos berendezkedéssel és katonai, gazdasági erővel. Manapság is úgy 

emlékezünk erre a korszakra, mint a „boldog békeidők” időszakára. Sok történész kiemeli a 

Monarchia önálló, belső piacának jól prosperáló gazdaságát, amely azonban gyenge 

valutájával nehezen tudott versenyezni a fejlett nyugat európai országokkal. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjának története néhány historikust 

megihletett már, akik igyekeztek bemutatni annak legfontosabb mozzanatait. Dolgozatomban 

a reform előtörténete, a valutatörvények megszületése és a nagyszabású konverziók 

bemutatására vállalkoztam. A feldolgozás és az interpretáció során az 1880-as évek végétől 

eljutottam 1893 januárjáig. Azért szerepel a címben 1889 – annak ellenére, hogy jóval 

                                                 
1
 Zweig, Stefan: A tegnap világa. Egy európai emlékezései. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2008. 15. 
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korábbi időpontok is felbukkannak a dolgozatban – mivel az osztrák-magyar kabinetek ekkor 

kezdik meg a reformmal kapcsolatos előkészítő munkát. 1889 februárja az első olyan 

levélváltás időpontja, amely a nyitányát képezi – a korábbi szakirodalomban szereplő adathoz 

képest új – a pénzügyi megújító munkálatoknak. Miért az 1893. esztendő a munka végpontja? 

Mert a téma kifejtése közben rávilágítottam arra, hogy a Monarchiának nem volt elegendő 

anyagi fedezete, hogy aranyat vásároljon, sőt a meglévő ezüstállományát sem tudta pénzzé 

tenni, így konverzió útján szerzett be aranyércet. 1893. esztendő januárja az időpont, amikor a 

két kormány külön-külön megállapodást írt alá a Rothschild csoporttal az államkötvények 

átvételére. 

Dolgozatom műfaji meghatározása nem könnyű feladat, azonban inkább a 

valutareformról szól, mint Wekerle Sándor életrajzáról, illetve életpályájáról. Úgy gondolom, 

hogy a valutaszabályozás történetét nem lehet felvázolni Wekerle Sándor életének egyes 

aspektusainak megvilágítása nélkül. Wekerle a kiegyezés feltétlen híve volt, sőt emellett a 

tiszta aranyvalutáé is. Maga a cím is azt hivatott kifejezni, hogy a két dolgot nem lehet 

szétválasztani a maga kontextusából, hiszen Wekerle ezzel a művével alapozta meg magának 

hosszan tartó politikai pályáját, valamint adott pénzügyi alapot a Monarchiának. 

Dolgozatomat igyekeztem nemzetközi összefüggésbe helyezni, bemutatni a 19. század 

második felének valutatörténeti eseményeit, különösen a Porosz Királyság és a Német 

Birodalom szegmensein keresztül. Kiemeltem a nemzetközi érmeügyi konferenciák 

fontosságát, ahol többségében az ezüstérc szerepéről vitáztak a résztvevők. 

A hazai levéltárakban folytatott kutatásokon túl – Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Magyar Tudományos Akadémia 

Kézirattára és az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára – dolgozatomat sikerült külföldi 

forrásokkal kiegészíteni. Kutatásokat folytattam külföldi levéltárakban, így a német főváros 

levéltáraiban: das Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, das Geheime Staatsarchiv 

Preußischer Kulturbesitz Berlin Dahlem, Bundesarchiv – Berlin-Lichterfelde és 

Staatsbibliothek zu Berlin. Az osztrák fővárosban pedig a következő levéltárakban: 

Österreichische Staatsarchiv, Haus- Hof und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek, 

Das Bankhistorische Archiv der Oesterreichischen Nationalbank és az Archiv der Universität 

Wien. 

Munkám során az osztrák-magyar pénzügyminiszterek, valamint a jegybank 

kormányzóival, illetve magával az Osztrák–Magyar Bankkal folytatott levelezésre helyeztem 

a hangsúlyt. Kutatásaimat az eddig publikálatlan, feltáratlan és feldolgozatlan hivatalos, 

félhivatalos és magánlevelekre alapoztam, mely leveleket vizsgálataim során zömében 
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felleltem. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának anyagában a 

pénzügyminisztérium elnöki osztályát, a pénzügyminisztérium rezervált anyagát, a 

minisztertanácsi jegyzőkönyveket, valamint a miniszterelnökök félhivatalos levelezését 

tekintettem át. A magyar pénzügyminisztérium anyagában az iktatókönyvek és a 

mutatókönyvek elégtek az 1956. évi események következtében, így az 1960–70-es években az 

irategyüttest tételekre bontották szét a kutathatóság végett. Az aktákat, rendeleteket, leveleket 

és egyéb iratokat csomókban tárolják. A 8. tétel jelentette a valuta és a valutaszabályozással 

kapcsolatos iratokat. Gondot okozott, hogy az osztrák pénzügyminiszterek levelei gyakran 

nem képezték részét az állománynak. Meg kell jegyeznem, hogy az Österreichische 

Staatsarchiv császári és királyi pénzügyminisztérium anyagában őrzött levelek és 

fogalmazványok, illetve az előadóívekbe felvezetett levélpiszkozatok óriási segítséget 

nyújtottak a hivatalos levelezések generálta események felvázolásában, ezáltal a 

valutaszabályozás háttéreseményeinek a megvilágításában. Ezen levelek nélkül nem kaptam 

volna koherens képet a kormányok valutaszabályozásával kapcsolatos tevékenységéről. Sok 

esetben olyan mozzanatokra derült fény, amely az eddig megjelent szakirodalomban még 

említés szintjén sem szerepelt. Úgy gondolom, hogy e levelek mondandói képezték az 

események velejét, valamint azok írásos lenyomatait. Így közvetlenül a miniszterektől 

tájékozódhattam az események háttereiről, kulisszatitkairól, amelyek nem jelentek meg a 

sajtóban, az országgyűlésben, de még a minisztertanácsi üléseken sem. 

Amellett döntöttem, hogy a reformmal kapcsolatos hírlapírói tevékenységet, valamint 

képviselőházi viták ismertetését mellőzöm. Természetesen érintőlegesen megemlítem azokat. 

Munkám során azt tapasztaltam meg, hogy a napi szintű levelezés információ, 

megállapodások a pénzügyminiszterek, valamint a jegybank munkatársai között nem kerültek 

a sajtónyilvánosság elé. Az újságírók gyakran tájékozott személyek voltak, azonban a 

pénzügypolitikához oly kevesen értettek és részletkérdésekben – amelyeket a dolgozatban 

tárgyalok – nem tudtak állást foglalni, illetve nem is tudtak volna határozott véleményt 

képviselni, ugyanis a valutaszabályozás részletei a nagyközönség előtt rejtve voltak. 

Hasonlatos mondható el a képviselőházi beszédekről. Az országgyűlésben elenyésző volt 

azon személyek száma, akik alapos tudással, jártasággal rendelkeztek a pénzügypolitikában. 

Az országgyűlési viták során érdemben nem változtattak a pénzügyminiszter által 

előterjesztett valutaügyi javaslatokon. A valuta szempontjából érdekes és szokatlan egyetértés 

alakult ki a kormánypárt és az ellenzék között, ugyanis valamennyi képviselő érdekében állt a 

valuta új alapra helyezése. 
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Bécsi levéltári kutatásaim során betekintettem a közös pénzügyminisztérium 

anyagába, azonban azt tapasztaltam, hogy a közös pénzügyminiszter nem aktivizálta magát a 

reformban. Kállay Béni (1839–1903) inkább passzív szemlélője volt a valutaszabályozás 

műveletének, mint segítője. 

 

Nagyon hiányzott Wekerle Sándor pénzügyminisztériumi pályaképének 

megrajzolásához Szapáry Gyula gróf (1832–1905) életrajza, azonban ez a hiánypótló munka 

még várat magára. Az a benyomásom, hogy Szapáry sokkal jobb pénzügyminiszter volt, mint 

ahogyan arról a kortársak, vagy a szakirodalom vélekedik. Több munkát végzett el, mint arról 

általános információval rendelkezünk. 

A rendezetlenül hagyott valuta számos pénzügyi és tőzsdei spekulációnak adott 

táptalajt, azonban munkámban ezeket a folyamatokat nem tárgyalom, ugyanis ez nagyon 

messze vitte volna az események folyamát az eredeti témától. 

Sokkal jobban érdekelt az, hogy milyen a reformot, vagy a bankot érintő titkos 

megbeszélésekre került sor a színfalak mögött, valamint az, hogy milyen titkos levelezést 

folytatott a két miniszter, vagy adott esetben a külügyminiszter a valutaszabályozással 

kapcsolatban. Említést érdemel, hogy akadtak olyan események, amelyeknek nem maradtak 

írásos nyomai a levéltárakban sem, viszont a szakirodalom tárgyalta, így azokban az 

esetekben az érintett kiadványokat természetesen felhasználtam munkám során. Így az új 

külföldi források bevonásával és az események – esetenkénti – csoportosításával új 

eredményeket érhettem el. 

További fontos eleme volt az értekezésnek a bécsi német nagykövetek és budapesti 

német főkonzulok jelentései az 1887 és 1893 közötti időszakkal kapcsolatban. Ezek a 

jelentések kiváltképpen hasznosak voltak, hiszen bizonyos esetekben olyan eseményekre 

hívták fel a figyelmemet, pl.: Hansemann és Bleichröder berlini bankárok budapesti 

látogatása 1892 májusának elején, amelyeknek nem volt nyoma a hazai levéltárak anyagában. 

Azért is érdekesek ezek a jelentések, mert egy külföldi szemével készültek, aki diplomáciai 

szolgálatot látott el, de mégis a korban külföldiként, idegenként szemlélte az eseményeket, 

így elfogulatlanul ábrázolhatta a Monarchia egyes eseményeit. 

Munkám során 11 levéltárban folytattam kutatásokat. Az anyagok nagy része német 

nyelven született, így dolgozatom elkészítéséhez közel 75 %-ban német nyelvű forrásokat 

használtam fel. 

A dualizmus korában Magyarországon és a Monarchia területén jelentős méreteket 

öltött az ércbányászat. Meghatározó mennyiséget nyertek ki aranyból és még többet ezüstből, 
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azonban a kitermelt arany mennyisége nem volt elegendő ahhoz, hogy a pénzrendszer alapját 

biztosítani tudja. A Monarchia kormányainak és jegybankjának külföldről kellett beszereznie 

aranyat, a szinte értéktelen ezüsttől pedig szabadulni kívánt. Ezért kötött szerződést külföldi 

bankokkal, hogy a gyenge ezüstöt eladja, a drága aranyat pedig beszerezze. A munkámban az 

aranybányászati adatok feldolgozásával nem foglalkoztam. 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam a Monarchia csatlakozásának történetét a 

nemzetközi aranystandard rendszerhez, valamint valutareformjának kezdeti lépéseit mind 

osztrák és mind magyar tekintetben, ehhez szorosan és szervesen kapcsolódva Wekerle 

Sándor tevékenységét a valutaszabályozással kapcsolatosan. Az előkészületek momentumait 

igyekeztem feltárni és ábrázolni. A porosz-osztrák vámszövetségből megmaradt közös érmék, 

az osztrák veretű egyesületi tallérok kivonásának és a német Birodalmi Bankból való 

átvételének történetét is feltártam és beillesztettem a valutaszabályozás folyamatába. A két 

pénzügyminisztérium és a jegybank személyi változásait is nyomon követtem a reformmal 

összefüggésben. Ezt a képet segített árnyalni Kautz Gyulának a Magyar Tudományos 

Akadémia Kézirattárában őrzött hagyatéka. Ebben a szellemi örökségben a hajdani 

főkormányzó privát feljegyzései szerepeltek, amelyek gyakran a szubjektív véleményét 

tükrözték a szabályozás tekintetében. Említést érdemel még Thallóczy Lajos naplója, 

amelynek bizonyos bejegyzéseiből, valamint a bécsi szóbeszédekből háttér-információkat 

tudhattunk meg az eseményekkel kapcsolatban. 

Wekerle Sándor dédunokájával, Dr. Patay Gézával jó kapcsolatom alakul ki, így a 

család birtokában lévő hagyaték egy részét felhasználhattam munkám során. 

 

Dolgozatomban a következő kérdésekre kerestem a válaszokat: 

Hogyan került Wekerle Sándor a Pénzügyminisztériumba? Milyen megoldás kínálkozott az 

1887-re óriási összeget elérő államháztartási hiány kezelésére? Milyen új adók kerültek 

bevezetésre? Ezen adók kiaknázásában milyen szerepe volt Wekerlének, Tisza Kálmán 

bizalmi emberének? A hiány felszámolása során elért siker milyen hatást gyakorolt 

karrierjére? Mikor indult meg a valutaszabályozással kapcsolatos előkészítő munka? 

Milyen típusú előkészületeket tett nagy műve – az aranyalapú valuta – bevezetése érdekében? 

Milyen kapcsolatot alakított ki az osztrák pénzügyminiszterekkel? Mekkora volt politikai 

súlya a Szapáry-kabinetben? Wekerlének, mint pénzügyminiszternek milyen intézkedései 

hatottak a jegybankra a valutaszabályozással kapcsolatban? Milyen szerepe volt Julian 

Dunajewski (1880–1891), Emil Steinbach (1891–1893) osztrák pénzügyminisztereknek a 

reform keresztülvitelében? Milyen konkrét intézkedések maradtak fent a bank közgyűlési 
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jegyzőkönyveiben a reformmal kapcsolatban? Volt-e a banknak hivatalos nemesérc 

politikája? A valutareform szereplői mit kívántak tenni a közel 300 milliós ezüstvagyonnal? 

Milyen úton szerzett be aranyat a jegybank, hogyan oldották meg a pénzügyminiszterek az 

osztrák veretű egyesületi tallérok ügyét? Voltak-e titkos megállapodásai a kormányoknak és a 

jegybanknak? Milyen szerepe volt a banknak a hinkende Goldwährung – limping Standard, 

vagyis a sántító aranyvaluta kialakításában? 

 

Dolgozatom bevezetőjében köszönetet szeretnék mondani a szüleimnek és a 

testvéremnek a fáradhatatlan munkáért és segítségért. Ők ugyanis mindig szorgalommal 

olvasták és javították újra és újra az értekezést. Doktori tanulmányaim alatt, valamint 

ösztöndíjaim előkészítésében nagy segítséget nyújtott témavezetőm Erdődy Gábor tanár úr, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, akinek ezért köszönettel tartozom. 

Külön hálámat szeretném kifejezni egyetemi témavezetőmnek Mózes Mihály tanár 

úrnak, az Eszterházy Károly Főiskola professzorának, akinek köszönhetően rátaláltam 

disszertációm témájára. Külön köszönet illeti Kozári Monikát, akivel doktori tanulmányaim 

alatt kerültem tanár diák kapcsolatba, annak ellére, hogy nem tanított, mégis mentoromnak 

tekintettem. Hasznos tanácsait, javaslatait mindig igyekeztem megfogadni. 

A dolgozatban maradt hibákért, pontatlanságokért a felelősség csakis kizárólag engem 

terhel.



11 

II. Historiográfiai áttekintés 

2. 1. A külföldi kutatások bemutatása 

2. 1. 1. Berlini kutatásaim 

 

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program doktoranduszaként 

tanulmányaim kezdetén tervbe vettem, hogy a Monarchia valutarendezését összehasonlítsam 

a Német Császárság valutareformjával. Az Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb – 

elsősorban katonai, valamint diplomáciai – szövetségese a Német Császárság volt, mindezen 

túl meglehetősen szoros gazdasági szövetség fűzte még feszesebbé a militáns kapcsolatot. A 

hazai szakirodalomban nem szólnak a porosz pénzügyi reformokról, így előzetesen csak a 

német szakirodalomból tájékozódhattam, azonban az igazi kihívást az írott német szöveg 

olvasásának elsajátítása jelentette. Ehhez nagy segítséget nyújtottak Dr. Géra Eleonóra 

tanárnő kurzusai az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékén. 

2009 őszétől kapcsolatban álltam Dr. Guido Thiemeyer úrral a kasseli egyetem 

tanárával, aki szívesen vállalta volna, hogy témavezetőm lesz németországi kutatásaim során, 

ellenben a kutatásokhoz szükséges anyagot a berlini közgyűjteményekben őrzik. Ennek 

tükrében Thiemeyer úr segítségével új témavezetőt kerestem és meg is találtam Prof. Dr. 

Alexander Nützenadel személyében, aki a Humboldt Universität zu Berlin Philosophische 

Fakultät I. Institut für Geschichtswissenschaften, Lehrstuhl für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte vezetője. Nützenadel úr készséggel vállalta, hogy a félév során, melyet 

a tanszék vendégeként szándékoztam Berlinben eltölteni, felügyeli munkámat. Így 2010 

novemberében sikerrel pályáztam meg a Deutscher Akademischer Austauschdienst, (DAAD) 

Kutatói ösztöndíját doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (Forschungsstipendien für 

Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler). 

A legtöbb időt a Bundesarchiv Berlin-Lichterfeldében (BA) töltöttem el, amely a 

legnagyobb közgyűjtemény, ugyanis itt őrzik a kormányszervek iratanyagát. Sajnálatosan a 

császárkori pénzügyminisztérium anyaga a második világháború során megsemmisült. Némi 

töredék iratot mégis őriznek, melyeket mikrofilmen kutathatóvá tettek. Ezek az akták azonban 

nem alkotnak koherens, szerves egészet, csak a véletlennek köszönhető, hogy megmaradtak 

az utókor számára. 

Kutatásaimmal kapcsolatban nagy szerencsém volt, ugyanis a birodalmi kancellária 

(Reichskanzleramt, R 1401) anyagában már az egységet megelőző időkből, majd az 1866-ban 

létrejött Északnémet Szövetség (Norddeutscher Bund) időszakától kezdve szisztematikusan 

gyűjtötték a valutapolitikával kapcsolatos iratokat egészen a császárkor végéig. Ez az anyag 
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meglehetősen értékes és gazdag iratanyagot őriz Bismarck és Rudolf Delbrück a kancelláriai 

hivatal elnökének levelein, a londoni bankok kimutatásain keresztül arról, hogyan 

gazdálkodtak a németek az 1871. évi francia jóvátétel egy részével. 

Kutatásom másik meghatározó állományát a Bundesarchiv R 901-es fondjának 

dokumentációja képezte. Eredetileg ez az állag a Politischen Archiv des Auswärtigen Amts 

anyagát alkotta. Pontosabban a külügyminisztérium II. osztályának, a kereskedelmi 

osztálynak a részét képezi. Helyhiány következtében azonban a II. világháborút követően a 

Bundesarchivban nyert végleges elhelyezést és mind a mai napig itt őrzik és áll a kutatók 

rendelkezésére ez a méreteiben is óriási irategyüttes. A Porosz Királyság, valamint később a 

Német Császárság részt vett valamennyi nemzetközi érmeügyi konferencián (1867, 1878, 

1881, 1889 és 1892), amelyekről a közreműködő küldöttek jelentésben számoltak be. A 

kancellárt a konferencia helyszínéül szolgáló államokban diplomáciai szolgálatot teljesítő 

nagykövetek, követek valamint konzulok informálták a valutaügyekről. A fond anyagát 

képezik még a különböző államok valutapolitikájáról szóló jelentések és elemzések, amelyet 

értekezésem készítése során hasznosíthattam. 

A Bundesarchivban nagyon gazdag hagyatéki anyagot is őriznek különböző 

személyektől, főképpen a 18. század végétől egészen napjainkig. Kutatásom szempontjából a 

legfontosabbakat Ludwig Bamberger (1823–1899) bankár (N 2008), nemzetgazda és 

képviselő, valamint Eduard Lasker (1829–1884) képviselő (N 2167) hagyatékai alkották. 

 

Kutatásaim másik meghatározó helyszíne a das Geheime Staatsarchiv Preußischer 

Kulturbesitz (GStAPK) volt. Az iratokhoz helyben használható repertóriumokon, vagy eredeti 

mutató- illetve iktatókönyveken keresztül lehet eljutni. A Staatsarchivban a 

pénzügyminisztérium egyes aktái is megtalálhatók. Nagy öröm volt számomra, amikor 

rátaláltam az osztrák-porosz együttműködés aktáira, ugyanis Ausztria a vámszövetséghez 

történő csatlakozásával (Zollverien, 1853) a kereskedelmi elszámolás megkönnyítésére egy 

új, közös érme a Vereinsthaler veretésében állapodtak meg. Az úgynevezett bécsi 

érmekonvenció (Wiener Münzkonvention) jegyzőkönyvei itt és a bécsi levéltárban is 

megtalálhatóak. A közös érméket 1867-ig verte Ausztria–Magyarország, azonban a 

valutarendezés előtt a Monarchiának áron felül vissza kellett vásárolni azokat a Német 

Császárságtól. Erről az osztrák és magyar pénzügyminisztérium képviselői megállapodást 

kötöttek Berlinben 1891 novemberében és decemberében, ugyanis a kettős szövetség 

küszöbön álló megújítása a visszavásárlás elmaradása esetén akár meg is hiúsulhatott volna. 

Az anyagban fellelhető a tárgyalásokról készült jegyzőkönyvek és a tallérokkal kapcsolatos 
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német levelezés. Ezek segítségével összhangba hozhattam a magyar és az osztrák levéltári 

forrásokat. A pénzügyminisztérium aktáin túl az igazságügyi (Justizministerium) és a 

kereskedelemi, ipar és közmunkaügyi minisztérium (Ministerium für Handel, Gewerbe und 

öffentliche Arbeiten) valutapolitikát érintő anyagát is áttekintettem a német valutareformmal 

kapcsolatban. A minisztériumi állagokon túl egyes személyek hagyatékát is 

tanulmányozhattam, úgy mint: August Freiherr von der Heydt (1801–1874) porosz bankár, 

majd kereskedelmi- és pénzügyminiszter, Adolf Scholz (1833–1924) a Bismarck-éra utolsó 

pénzügyminisztere (1882–1890), valamint Rudolf Meinecke (1817–1905) 

pénzügyminisztériumi titkos tanácsos, majd államtitkár hagyatékát, amelyekből meglepő 

adatok kerültek elő a porosz valutapolitikával kapcsolatban. 

 

Berlini kutatásaim harmadik legfontosabb színtere a Das Politische Archiv des 

Auswärtigen Amts (PAAA) volt. A Német Császárság valutareformjával kapcsolatosan ebben 

a levéltárban nem őriznek anyagot, de többek között itt kerültek elhelyezésre a 

nagykövetségek és a konzulátusok iratai. A Külügyminisztérium Politikai Levéltára 

állományában elsősorban a bécsi német nagykövetségnek és a budapesti német 

főkonzulátusnak jelentéseit tanulmányoztam, hiszen ezek hordozták számomra a nóvumot 

magyar részről a Tisza-, Szapáry- és a Wekerle-kormányokkal, valamint osztrák részről a 

Taaffe-érával kapcsolatosan. Ezeket a jelentéseket természetesen helyén kell kezelni, azonban 

számos olyan eseményt világítottak meg, vagy mutattak be, amelyeknek nem volt nyoma a 

hazai levéltárakban. Továbbá őriznek anyagot a Monarchia berlini nagykövetségének 

iratállományából is. Ezek közül számomra legfontosabbak Széchényi Imre (1825–1898) és ifj. 

Szőgyény-Marich László (1840–1916) nagykövetek működésével kapcsolatos iratok. 

Példának okáért az osztrák veretű egyesületi tallérok forgalmon kívül helyezéséről szóló 

fejezetben ezen akták között kaptam választ bizonyos kérdéseimre. 

Egyes porosz diplomatáknak van itt is hagyatéka, amelyet bárki szabadon 

megtekinthet, ehhez nagy segítséget jelent az 1871-től 1990-ig összeállított diplomáciai 

szolgálatot ellátott személyek lexikona. Ki kell emelnem Heinrich VII. Prinz Reuss zu 

Köstritz (1825–1906) bécsi porosz nagykövetet (1878–1894) és Anton Graf von Monts de 

Mazin (1852–1930) budapesti főkonzult (1890–1894), akiknek hagyatékai jelentették 

számomra az érdekességet. Meg kell jegyeznem, hogy Reuss levelezése csak fénymásolatban 

lelhető fel, ugyanis az anyag korábban Sziléziába került, majd 1957-ben a Varsói Állami 

Levéltárba, ahol 1970-ben már nem bukkantak a nyomára. 
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A levéltárakon túl a berlini könyvtárak állományát is használtam. A méreteiben is 

legnagyobb könyvtár a Staatsbibliothek zu Berlin. A könyvtárnak van kézirattára is, ahol 

tudósok, politikusok és művészek hagyatékét őrzik. A kézirattárban szintén Ludwig 

Bamberger hagyatéka érdekelt. Bamberger széles körű levelezést folytatott, melyek zöme a 

valutapolitikáról szólt. A hagyaték rendkívül értékes és jelentékeny információval járul hozzá 

a német valutapolitika megértéséhez. 

 

2. 1. 2. Első bécsi kutatásom 

 

Az első bécsi kutatásomat 2012 márciusában pályáztam meg az Osztrák-Magyar Akció 

Alapítványnál. Témavezetőnek Prof. Dr. Friedrich Edelmayert kértem fel, aki a Bécsi 

Egyetem Újkori Tanszékének vezetője (Universität Wien Historisch-Kulturwissenschaftliche 

Fakultät Institut für Geschichte, Geschichte der Neuzeit). Pályázatomban a hangsúlyt Wekerle 

Sándor pénzügyminiszteri államtitkári (1887–1889) és pénzügyminiszteri (1889–1895) 

működése alatt keletkezett hivatalos, félhivatalos és magánleveleinek a felkutatására 

helyeztem. Ugyanis Budapestről a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumból az osztrák 

pénzügyminisztériumba érkező levelek Bécsben maradtak és az ottani levéltárban kerültek 

elhelyezésre, a Bécsből Budapestre küldött osztrák pénzügyminiszteri levelek viszont 

Budapesten kerültek elhelyezésre. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 

folytatott kutatásaim során a hivatalban lévő osztrák pénzügyminiszterek Julian Dunajewski 

(1821–1907) (1880–1891), Emil Steinbach (1846–1907) (1891–1893) valamint Ernst von 

Plener (1840–1923) (1893–1895) leveleit megtaláltam. Az osztrák levéltár idevágó anyagához 

képest, a magyar levéltárban elenyészően kevés levél volt fellelhető. 

 

Kutatásaimat 2012 szeptemberében kezdtem meg, az Österreichische Staatsarchivban 

(ÖStA). A császári és királyi pénzügyminisztériumban keletkezésükkor az iratokat 

regisztratúrába sorolták. A valutapolitikával, pénzveréssel, a külföldi államok pénzügyeivel 

kapcsolatos iratokat a 6-os, az Osztrák–Magyar Bankkal kapcsolatos iratokat pedig a 7-es 

regisztratúrába iktatták. Megőrizve az eredeti irattári rendet a Staatsarchiv állományába is így 

kerültek az iratok elhelyezésre. A valutareformmal kapcsolatos dokumentumokat az 1875–

1905 időhatár közötti regisztratúrában helyezték el. Az anyagot a Pénz és Udvari Kamara 

Levéltárában (Finanz und Hofkammerarchiv) őrzik, a magyar pénzügyminiszterekkel 

folytatott levelezés az elnökség (Präsidium) iratai között található. 
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Wekerle hivatalos, félhivatalos, illetve magánleveleire itt találtam rá. A kutatás 

célkitűzését sikerült elérnem. Érdekesség, hogy egy-egy, az akkori minisztériumban dolgozó 

személy leveleit is felleltem. A levelek képezik értekezésem alapját, ugyanis ezeket korábban 

még nem használták fel. A levelezésből eddig feltáratlan eseményekre derült fény. Óriási 

segítséget jelentett számomra, hogy azok az eredeti levelek, amelyek nem maradtak meg a 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának anyagában, a Staatasarchivban az 

előadóívekbe felvezetett piszkozatokban megmaradtak, így módomban állt az események első 

kézből való rekonstrukciójára. 

Itt kell megjegyeznem, hogy az Österreichisches Staatsarchiv pénzügyminisztériumi 

elnöki anyagában Dr. Herbert Hutterer és Christine Krettek 2012. szeptemberi közlése alapján 

az 1892. 1-2600 iktatószámokon rögzített iratokat kiselejtezték és nem képezik az 1892. évi 

anyag részét. Így a 6.1 számra és Münzwesen névre iktatott iratok, amelyek 1892 januárjától 

áprilisáig ölelték fel az anyagot, vagyis az ankéttal, az osztrák veretű tallérokkal, valamint a 

jegybank főkormányzójának kinevezésével kapcsolatos levelezés és egyéb dokumentumok az 

enyészetté váltak. Dr. Fazekas István levéltári delegátus segítségével 2013 októberében a 

segédkönyvekben utánanéztünk az iratoknak és ezekben a könyvekben is jelezték, hogy a 

dokumentumok nem részei az állagnak. 

 

Kutattam a Minoritenplatzon található Haus- Hof- und Staatsarchivban (ÖStA 

HHStA) is. Számomra itt a Kabinetiroda (Kabinetskanzlei) aktái jelentették a legfontosabb 

anyagot. Ezekben az előterjesztésekben megtaláltam minden fontos ügy írásbeli lenyomatát, 

példának okáért: a kinevezéseket, törvényjavaslatokat, szerződéseket, kitüntetéseket. Ezeket 

az aktákat össze tudtam kapcsolni az osztrák és magyar pénzügyminisztérium valamint a 

jegybank ügyirataival. A kabinetirodai előterjesztéseken túl Ernst von Plener hagyatéka 

jelentette a legérdekesebb anyagot. Plener kiterjedt levelezést folytatott jó néhány személlyel, 

többek között a fentebb említett Monts budapesti főkonzullal, vagy a híres osztrák 

geológussal Eduard Suessel (1831–1914) is. 

Ösztöndíjam kezdetén beiratkoztam az Österreichische Nationalbibliothekba. Itt 

számomra legfontosabb részleget a kézirattár jelentette (Sammlung von Handschriften und 

alten Drucken). Olyan személyek hagyatékét tekintettem át, mint például Julian Dunajewski, 

Emil Steinbach és Ernst von Plener osztrák pénzügyminiszterek, Eduard von Taaffe (1832–

1895) osztrák miniszterelnök, Szapáry Gyula gróf, vagy éppen Wekerle Sándor egy-egy 

levelét. 
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2. 1. 3. Második bécsi kutatásom 

 

Az Osztrák Császárságnak 1816 óta volt jegybankja, amit az 1867. évi kiegyezéstől számítva 

11 évvel később, 1878-ban szabadalmaztatott az Osztrák–Magyar Bank, a Monarchia közös 

jegybankja. A banknak egyéb kötelezettségein túl bankjegykibocsátó szerepe is volt. A 

kiegyezésbe törvényileg belefoglalták az aranyvalutára való áttérést, azonban ennek 

megvalósítására csaknem 25 évet kellett várni. Alois Moser (1818–1892) bankkormányzó 

(1878–1892) nem támogatta a kormányok törekvését az aranykorona bevezetésére. Ellenben a 

reform legfontosabb esztendejében – 1892 márciusában – első alkalommal egy magyar 

származású kormányzót nevezett ki az uralkodó a jegybank élére Kautz Gyula (1829–1909) 

személyében (1892–1900), aki köztudottan az aranyvaluta híve volt. Ez világosan kitűnik 

Kautz hagyatékából, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őriznek. Így a 

jegybanki politika megértéséhez újabb ösztöndíjra volt szükségem ugyancsak Bécsbe. 

 

2. 1. 4. Szakmai tevékenységem bemutatása 

 

A Campus Hungary rövid tanulmányút ösztöndíját, 2013 márciusában pályáztam meg. 

Témavezetőmnek a jegybanki levéltár levéltárosát Walter Antonowiczot kértem fel. Azért 

választottam az Osztrák Nemzeti Bank (Oesterreichische Nationalbank) levéltárát 

fogadóintézményemnek, mert a bank levéltárában őrzik az egykori Osztrák–Magyar Bank 

anyagát, melyben disszertációm minél alaposabb kidolgozásához nélkülözhetetlen kutatásokat 

végezhettem. A bank állományát 8 nagyobb fondban helyezték el. Számomra egyik 

legfontosabb, illetve leginkább kutatni kívánt anyagot a közgyűlési jegyzőkönyvek 

(Generalversammlung I/3) kötetei képezték. Ebből az állagból összesen nyolc kötetet 

használtam fel 1887-től 1895-ig. A bank közgyűlésein az igazgatóság tagjai vettek részt 

általában a főkormányzó, vagy az alkormányzó elnökletével. A közgyűléseken egyébiránt az 

osztrák és magyar pénzügyminisztérium egy-egy delegáltja is részt vett, akik beszámolási 

kötelezettséggel bírtak az osztrák és a magyar pénzügyminiszterek felé. Ezeket a jelentéseket 

a Staatsarchivban, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában már korábban 

megtaláltam. A közgyűléseken a bank felső vezetőihez intézett leveleket és egyéb, a 

pénzügypolitikával kapcsolatos intézkedéseket vitatták meg, illetve ennek nyomán 

válaszolták meg a beérkező leveleket. 

Az aktákat dobozokban helyezték el, átlagosan 3 darab dobozban évente, ellenben 

egyes aktákat az idők során már kiselejteztek. Ennek az állagnak a jelzete: II/2c 
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Oesterreichisch-ungarische Bank 1878−1922. Az aktákból kerültek elő mind osztrák, mind 

magyar részről a két pénzügyminiszter eredeti levelei, illetve az azokra adott válaszlevelek 

fogalmazványai, melyek sok esetben az osztrák és magyar pénzügyminisztérium levéltári 

anyagában már nem voltak meg. Érdekes volt számomra, hogy bár a német volt a hivatalos 

levelezés nyelve, ennek ellenére az 1892. évi főkormányzó váltás után Kautz Gyula és 

Wekerle Sándor magyar nyelven leveleztek egymással. 

Átnéztem továbbá a banki mérlegek (Billanzen IV/1) 1887–1895 közötti évek anyagát 

is. Ebben heti jelentések voltak a jegybank érckészletével kapcsolatban, melyből világosan 

kitűnik, hogy mikor kezdett hozzá a Monarchia az aranyérc szisztematikus gyűjtéséhez. 

Betekintést nyertem a bank szabadalmának megújításáról (Bank-Privilegiums-Erneuerungen 

VI/1) szóló állományba is. Az 1887. és 1897. évi szabadalom megújítását fontos előzetes 

tárgyalások készítették elő. Az 1892. évi valutareform tekintetében is szükség volt a bank 

szabadalmának megújítására. Ebben az állagban ezeket a dokumentumokat leltem fel. 

Az egyik legérdekesebb állag a VII. fondfőcsoport volt, a képtár (Bildarchiv), melyben 

a bank tisztviselőinek portréit tanulmányozhattam (VII/1 Bilder: Personen (Gouverneure, 

Präsidenten, Direktoren usw. der priv.oest.NB, der OeUB und der OeNB 1816−). Továbbá 

képeket kereshettem a jegybank épületéről (VII/3 Bilder: Bankgebäude (Bank- und 

Wohngebäude in Wien, sowie die Filialen / Zweiganstalten der priv.oest.NB, der OeUB und 

der OeNB) 1816−). Egyébként ez az épület ma Bécsben a Bankgasse-én áll. A személyekről 

készült portrékat és a bank egykori főépületéről készült másolatokat megkaptam Antonowicz 

úrtól. 

 

2. 1. 5. Egyéb 

 

A bank levéltárán kívül két alkalommal kutatásokat végeztem az Osztrák Nemzeti Könyvtár 

Kézirattárában, ahol osztrák politikusok hagyatékában kerestem magánleveleket. 

Disszertációmban nagy hangsúlyt kívánok fektetni arra, hogy a kutatott időszakban a 

tárcát vállalt pénzügyminiszterek mindegyike jogi végzettséget szerzett. Így kerültem a Bécsi 

Egyetem Levéltárába (Archiv der Universität Wien, UAW), ahol az egyetem jogi karának 

dokumentumait őrzik. A témámhoz kapcsolódóan áttekintettem az érintett három osztrák 

pénzügyminiszterre vonatkozó tanulmányi dokumentációt, mivel Julian Dunajewski, Emil 

Steinbach és Ernst von Plener jogi tanulmányokat folytattak a bécsi egyetemen. Julian 

Dunajewski, aki származását tekintve lengyel, a mai szóval „kvázi Erasmus diák” volt 

Bécsben, ugyanis a beiratkozás jegyzőkönyvei szerint az 1839/1840-es tanév őszi félévében 
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hallgatott jogot, vagyis csak egy szemeszteren keresztül tanult a császárvárosban. 

Steinbachhal és Plenerrel kapcsolatban sok forrást találtam, Steinbachról kiderült, hogy 

szorgalmas és jó tanuló volt, azonban ugyanez Plenerről már nem mondható el. Az egyetemi 

levéltárban a jogi kar szigorlati jegyzőkönyveit és a szemeszteri beiratkozó íveit tekintettem 

át. 

 

2. 1. 6. Harmadik bécsi kutatásom 

 

Ezt az ösztöndíjat ugyancsak 2013 márciusában pályáztam meg szintén az Osztrák-Magyar 

Akció Alapítványnál, mint Ernst Mach ösztöndíjat (Ernst Mach-Stipendium der AÖU) egy 

hónapra. Témavezetőnek újra Prof. Dr. Friedrich Edelmayer urat kértem fel. Pályázatomban a 

közös külügyminisztérium (das Ministerium des kaiserlichen und königlichen Hauses und des 

Äußern) anyagában szerettem volna kutatni a berlini nagykövetek (Széchényi Imre és ifj. 

Szőgyény-Marich László) jelentéseiben, illetve a két pénzügyminiszter leveleiben a 

Vereinsthaler kivonásának tárgyában. 

Ebben a témában már folytattam kutatásokat Berlinben, amelyeket összhangba 

kívántam hozni az osztrák-magyar kutatásokkal. Kálnoky Gusztáv vagy Hugo von Glanz 

hivatalos levelei a tallér ügyben egyébként Budapesten és Bécsben is számos alkalommal 

előbukkantak. Természetesen az ügy kezdeteire is kíváncsi voltam, így nem szalasztottam el 

az alkalmat kutatni a Német Szövetség (Deutscher Bund) anyagában is. 

A kutatást 2013. október elején kezdtem meg aHaus-, Hof- und Staatsarchivban. A 

külügyi anyagon belül külön regisztratúrában (Administrative Registratur des Ministerium 

des Äußern. F 34 rub.) őrizték a berlini osztrák-magyar és a bécsi német nagykövet jelentéseit 

a tallérokkal kapcsolatban. Az 1857. évi szerződés szerint vert érmék a kereskedelem számára 

voltak forgalomban, melyeket 1867-ig vertek, ugyanis Ausztria az 1866. évi veresége 

következtében kiszorult a Német Szövetségből, így azokat nem verhette tovább, az 1867. évi 

berlini egyezmény a tallérok sorsának kérdését nyitva hagyta. Ezek az érmék a német 

valutareformot követően a Német Birodalomba vándoroltak, ugyanis 1 tallér 3 márkával volt 

egyenértékű. Ha a Monarchia úgy megy át az aranyvalutára, hogy a németeknél rekedt volna 

ez a nagy mennyiségű tallér, akkor jelentős veszteség érte volna a német államot. Ezt 

nyilvánvalóan el kívánták kerülni. A Monarchiának az aranyalapú valutára való áttérés 

előestéjén nem igazán volt szüksége ilyen nagy mennyiségű ezüstércre, ugyanis abból bőven 

volt az Osztrák–Magyar Banknak is. Sikerült kiegyezésre jutni, mert Kálnoky Berlinbe küldte 

a két pénzügyminiszterrel egyetértésben magyar részről Láng Lajos (1849-1918) 
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pénzügyminisztériumi államtitkárt és Friedrich von Winterstein báró osztrák miniszteri 

tanácsost (1846-1923), akik a német partnerekkel megegyeztek a tallérok kivonásáról és 

forgalmon kívül helyezéséről. 

Kutatásokat végeztem a Német Szövetség (Deutscher Bund) anyagában is. Itt 

elsősorban Ausztria vámszövetségbe (Zollverein) történt belépésével kapcsolatban és a Bécsi 

Érmeegyezmény tárgyalásaival összefüggésben kerestem adatokat. A berlini Geheimes 

Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitzhez hasonlatosan a bécsi Haus-, Hof- und 

Staatsarchivban is fellelhetők az érmeszerződés jegyzőkönyvei, követi jelentései és a 

tárgyalásokkal kapcsolatos levelezések. Érdekesség volt, hogy Ausztria 1938. évi német 

megszállása után a náci korszakban oldották fel a titkos akták kutatási korlátozását. 

Az 1857. évi érmeegyezménnyel összefüggésben az Osztrák Nemzeti Bank 

levéltárában is újra eltöltöttem két napot a jegyzőkönyvek tanulmányozásával. Egyes aktákat 

megtekinthettem az Osztrák Állami Levéltár pénzügyminisztériumi elnöki anyagában is. 

Ezzel az ösztöndíjjal, a kutatás végére értem, így minden azon levéltári helyszínre eljutottam, 

ahol lényeges és kurrens dokumentumokat őriznek az Osztrák–Magyar Monarchia 

valutaszabályozásával kapcsolatban. 

 

2. 2. Hazai kutatásaim 

 

Értekezésem gerincét a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának (MNL OL) 

anyagában fellelhető dokumentáció képezi. A legfontosabb fond a K 255 

Pénzügyminisztérium elnöki osztálya volt – hiszen az Osztrák Állami Levéltár császári és 

királyi Pénzügyminisztérium Elnökségi anyagában megőrzött magyar pénzügyminiszteri 

levelekhez hasonlatosan – ebben az állagban őrzik az osztrák pénzügyminiszterek leveleit. 

Mint azt korábban említettem gyakran nem képezték részét a levelek a fondnak, így csak az 

osztrák levéltárban őrzött fogalmazványokból volt rekonstruálható az ügyek menete és a 

levelezés. Egyébiránt a K 255 fondban őrzik az Osztrák–Magyar Bank kormánybiztosainak 

jelentéseit és minden olyan fontos iratot, amely a valutaszabályozás kapcsán fönnmaradt. 

Mint ahogy arról a bevezetőben már szóltam, minden esetben a 8. tételbe tartoztak a valuta és 

a valutaszabályozással kapcsolatos iratok. 

A következő fond a K 256 Elnöki reservált iratok gyűjteménye volt. Ennek az 

irategyüttesnek a segítségével az osztrák veretű egyesületi tallérokkal kapcsolatos ügymenet 

volt feldolgozható. Az itt őrzött iratok kiváltképpen értékes és eddig fel nem használt 
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információkat tartalmaznak. A mikrofilmen kutatható akták között őrzik Steinbach, Kálnoky, 

Glanz, Széchényi és Schiessl leveleit a tallérok forgalmon kívül helyezéséről. 

Szintén a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzik a K 467 számú A 

miniszterelnök félhivatalos levelezése című fondban Tisza Kálmán, Szapáry Gyula és 

Wekerle Sándor miniszterelnökök levelezését. Számos esetben találtam olyan leveleket, 

amelyek a valutaszabályozással kapcsolatban íródtak. Wekerle kormányfővé történt 

kinevezésének nyomán is számottevően hasznos forrásokra bukkantam. 

Ausztriában külön a jegybanknak is van levéltára, itthon a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában őrzik az Osztrák–Magyar Bank Budapesti Főintézetének anyagát 

1878–1921 közötti évkörrel. Itt Wekerlével és Madarassy Pál alkormányzóval összefüggésben 

leltem információkra. 

A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában (MTAKK) számtalan neves tudós 

hagyatékét őrzik, így többek között Kautz Gyuláét is. Az Osztrák–Magyar Bank 

főkormányzójának tevékenységével kapcsolatban jó néhány dobozban őriznek iratokat. Ezek 

többsége feljegyzés, levelezés, lapkivágatok magyar, német és francia nyelven. A 

jegybankkal, Wekerlével, Steinbachhal vagy Niebauerrel összefüggésben lejegyzett 

gondolatait, tapasztalatait felhasználhattam dolgozatom színesítésére, árnyalására. Ezt az 

óriási hagyatékot még nem hasznosították más munkák készítése során. 

Kutatásokat végeztem az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában (OSZKK) is 

Wekerle gimnazista korával kapcsolatos feljegyzésekben, vagy Falk Miksa levelezésében, aki 

kapcsolatban állt a valutaüggyel összefüggésben Wekerlével, Steinbachal és Szapáryval. Ki 

kell emelnem a források közül Thallóczy Lajos naplóját, amelynek bizonyos bejegyzéseiből, 

számos háttér információt tudhattam meg a politikai és hétköznapi eseményekkel 

kapcsolatban. 

Munkám során eljutottam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárába (ELTE 

Levéltár) is, ahol többek között Wekerle Sándor egyetemi tanulmányairól szóló iratokat őrzik. 

Az itt talált anyagok Wekerlével kapcsolatban töredékesek ugyan, például nem őrzik a 

disszertációját (inkább szakdolgozatát), de számos más dokumentum fellelhető az egyetemi 

levéltárban, amelynek segítségével rekonstruálhattam Wekerle felsőoktatásban eltöltött éveit. 

A források feldolgozása során eljutottam Dr. Patay Gézához, Wekerle Sándor dédunokájához, 

aki a hajdani miniszterelnök hagyatékát őrzi. Ez az iratcsoport nincs feltárva és nem is áll a 

kutatók rendelkezésére. Wekerle írásos örökségében számos olyan levelet felleltem, melyeket 

munkám során hasznosíthattam. 
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2. 3. Wekerle Sándor alakja a historiográfiában 

 

Wekerle Sándor a magyar történelem dualista korszakában egyedülálló módon három 

alkalommal töltötte be a miniszterelnöki pozíciót, annak ellenére, hogy polgári származású 

volt. Összesített hivatali ideje a magyar parlamentarizmus történetében valamivel több, mint 

nyolc esztendő, az ötödik leghosszabb Tisza Kálmán, Lázár György, Bethlen István és Orbán 

Viktor után. Wekerlét többen elfelejtett politikusként tartják számon, aki nem tett szert olyan 

népszerűségre, mint Tisza Kálmán, Tisza István vagy Kossuth Lajos. Az érdeklődés iránta 

különösen a dualizmus korában, majd a Horthy-korszakban is meglehetősen kiterjedt, de azt 

követően személye elkerülte a kutatók figyelmét. Biográfiája 1993-ban jelent meg egy bajor 

történész tollából német nyelven. A könyv kiadása kapcsán a magyar történészek 

érdeklődésének is középpontjába került a hajdani politikus, és sorra jelentek meg a 

tudományos igényű cikkek neves történelmi folyóiratokban: a Múltunkban, a Rubiconban és a 

Históriában. Ezt követően személye ismét „kikerült a rivaldafényből”. 

Wekerle neve az évek során elhalványult, tettei megfakultak a történelem sodrában. 

Az a politikus volt, aki feltétlenül hitt az 1867-es kiegyezésben, és aki a Monarchia 

szolgálatába állította munkásságát és életét. Pénzügyi szakemberként nevéhez nem kisebb 

politikai teljesítmény kapcsolódik, mint az államháztartás egyensúlyának a megteremtése, az 

aranyvaluta, a korona bevezetése, az egyházpolitikai törvények megszületése és az állami 

munkástelep létrehozása. Szabó Dániel egyenesen „válságmenedzsernek” nevezi a 

Rubiconban megjelent cikkében.
2
 Mindezek mellett nemcsak politikus volt, hanem egyetemi 

tanár, szabadkőműves, a Közigazgatási Bíróság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 

igazgatótanácsának és 1918-tól annak tiszteletbeli tagja. 

2008-ban két centenáriumra is sor került, mivel 160 éve 1848-ban született Wekerle 

Sándor és 100 éves volt a Wekerle-telep. Ha a politikusról nem is, de a Wekerle-telepről 

megemlékeztek. Ráday Mihály ismert művészettörténész, operatőr és városvédő háromrészes 

műsora 2008 nyarán az MTV 1 csatornáján volt látható. 2011-ben halálának 90. évfordulója 

alkalmából könyvet adott ki a Helikon Kiadó, Budapesten emlékszobát rendeztek be, 

valamint szülővárosában Móron szobrot avattak a tiszteletére. 

Ha Wekerle Sándorról esik szó, minden szerző kiemeli zsenialitását, elismeri 

kvalitásait. Ebben a tekintetben a szerzők véleménye azonos. A rendelkezésre álló bírálatok 

többnyire elnagyoltan és távirati stílusban szólnak a politikus és gazdasági szakember 

                                                 
2
 Szabó Dániel: Wekerle Sándor a válságmenedzser. In Rubicon. 7. évf. (1996). 10. sz. 8–11. 
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érdemeiről, tetteiről. A viszonylag rövid összefoglaló munkákból nem ismerhető meg igazán 

a politikus alakja. 

Gratz Gusztáv (1875–1946) szerint két fajta politikus létezik
3
: Az egyik reprezentánsa, 

aki rendkívüli szónoki vagy egyéb tulajdonságával népszerűségre tesz szert ugyan, 

produktivitását tekintve azonban igencsak elmarasztalandó. A másik típusba tartozó a 

cselekvő, teremtő, produktív politikusi karakter, aki nem él az agyonbeszélés és a késleltetés, 

a hátráltatás eszközeivel, hanem mellőzi a meddő vitát az égető politikai helyzetben, a 

kompromisszumra törekszik és nem annak hátráltatásán ügyeskedik. Reálpolitikus, aki képes 

a konstruktív alkotó munkára, s az építő reformok segítségével hazája szolgálatába áll. 

Wekerle Sándor az utóbbi típushoz tartozott. 

Ismeretes, hogy Szapáry Gyula gróf lemondását követően vita alakult ki az új 

miniszterelnök személyéről. Wekerle pénzügyminiszterként nagy önállóságot szerzett a 

kabinetben és a parlamentben egyaránt, az államháztartás egyensúlyának megteremtése és a 

valutareform kapcsán. Elkötelezettségének súlya volt a politikában. Csáky Albin oldalán állt 

és egyike volt azoknak a befolyásos személyiségeknek, akik végül megbuktatták Szapáryt. 

Szakmai sikerei alapján jó eséllyel pályázhatott a miniszterelnöki posztra, mivel korábban 

miniszterként nem volt közvetlenül érintett az egyházpolitikában, viszont a 

pénzügypolitikájával nagy befolyásra tett szert, s ezzel Bécsben megbecsülést nyert el. Ebből 

kifolyólag komoly népszerűségnek örvendett és a sajtóban kiemelték, hogy ambiciózus 

öntudatát saját előnyére volt képes bevetni. A legmagasabb állami hivatali pozíció betöltésére 

mindenki számára elfogadható személy volt. Wekerle kinevezését a politikai elit többsége a 

demokrácia érvényesülésének tekintette, mivel egy olyan férfi kapott lehetőséget az 

uralkodótól, aki a hivatali ranglétrát következetesen végigjárva, tehetségének és szorgalmának 

köszönhetően emelkedett az államtitkári székből a miniszteri pozíción keresztül egészen a 

miniszterelnöki tisztségig. 

Az uralkodó döntésével 1892 novemberében komoly társadalompolitikai gesztust 

gyakorolt, mivel Wekerle személyében egy polgári sarjat nevezett ki miniszterelnöknek. Ezt a 

magas pozíciót korábban csak befolyásos és a politikai életben úgymond avatott nemesi és 

arisztokrata családok fiai számára tartották fenn. A konzervatív köröknek azonban nem nyerte 

el tetszését a döntés, legalábbis ezt látszik alátámasztani az a röplap, amely a Wekerle-kabinet 

bukása után 1896-ban került nyilvánosságra és a Szabadelvű Párt végét jósolta. A röplapban 

„a grófok intézőjének a fiáról” írnak, aki nem volt más, mint maga Wekerle, s amiből jól 

                                                 
3
 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. I. kötet. Budapest, Magyar Szemle 

Társaság, 1934. (Reprint 1992) 285. (a továbbiakban Gratz I. 1992.) 
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érződik, hogy a konzervatív körök bizonyos tagjai számára nem számított evidenciának a 

politikum „elpolgáriasodása”. 

Wekerle kinevezését a kormánypárt nagy többsége támogatta, sőt az uralkodóhoz 

közel álló bizalmi emberek is egyöntetűen őt ajánlották. Ferenc József ebben az esetben nem 

tehetett mást, minthogy kinevezte az akkor 44 esztendős „polgárfiút” miniszterelnökké. 

Wekerle kinevezésében további újdonságnak számított a király és a miniszterelnök 

között létrejött párbeszéd. Korábban az udvar a hivatalos írásokban, levelekben minden 

méltósága felsorolásával szólította meg a miniszterelnököket és a minisztereket. Wekerle 

hivatalba lépését követően azonban ezt már nem vették figyelembe, a rang után csak a 

„Tekintetes” vagy a „Nagyságos” jelzőket használták. Wekerlének, aki „Valódi belső Titkos 

Tanácsos” volt, miniszterelnökként az „Őexcellenciája” címzés dukált, de Ferenc József, a 

polgári származása miatt, a hivatalos leveleiben minden cím és rang nélkül csupán „Kedves 

Wekerle”, esetenként „Kedves Dr. Wekerle” megszólításokat használta. 

Wekerle kinevezését kitűnő pénzügyi, politikai sikerének köszönhette. Tapasztalata, 

sikeressége és rátermettsége megfelelőnek bizonyult. Életvitelét teljesen a politikai vezető 

réteghez igazította, így nem különböztették meg kollégáitól. 1891 óta viselte a „Valódi belső 

Titkos Tanácsos” címet, amelynek a Monarchia politikai és társadalmi vezetői rétegében 

különösen fontos jelentőséget tulajdonítottak. Már csak az előkelő nemesi cím hiányzott 

ahhoz, hogy gond nélkül beilleszkedjen elődei sorába. Ferenc József többször kínált neki 

nemesi címet, amit ő mindig visszautasított, úgy gondolta, csak saját képességei által, polgári 

származásúként az arisztokraták társaságában akként őrizheti meg hitelességét és maradhatott 

meg kivételes embernek. Magyarország vezető államférfijának lenni óriási feladat, kihívás 

volt, amelyre Wekerle maga sosem törekedett. Neki, aki a pénzügyek világában élt, le kellett 

szállnia a politikai csatározások színtereire, a napi politika vitázó konfliktusaiba. Amint 

ismertté vált kinevezése, Wekerlét elárasztották a pozitív elvárások. A polgári és liberális 

nyilvánosság egyetértett a soraikból kiemelkedő személlyel, kinevezését komoly sikernek 

könyvelték el. Maga az aktus, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, a feltörekvő polgárság 

számára jelentős dátummá vált. Büszke volt arra, hogy karrierje elvégeztetett, amely az 

általános korviszonyokban rendkívülinek és szenzációsnak számított, a magyar államiság és a 

polgári fejlődés egy jelentős mérföldköve lett. 

A hazai történetírásnak nagy hiányossága, hogy Wekerléről ez idáig nem született 

magyar nyelvű életrajz. A historiográfiai áttekintésben szeretnék összefoglaló képet adni 

Wekerle Sándor alakjáról. Az összeállításban utalok elsősorban a Horthy-korszakban 

keletkezett megemlékezésekre, serlegbeszédekre, amelyek természetesen szerves részei a 
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Wekerle historiográfiának annak ellenére, hogy ezek az írások általában csupán rövid, 

kivonatos életrajzi közlések.
4
 Munkámban nem csak a magyar historiográfiáról szólok, mivel 

Géza Andreas von Geyr vagy Moritz Csáky német nyelven alkotott, sőt akadnak más szerzők, 

akik szintén idegen nyelven méltatták Wekerlét. 

 

2. 3. 1. A dualizmus kora 

 

Az áttekintés első fontos állomása Graf Julius Szapáry an der Spitze Ungarns. Ein Lebens- 

und Charakterbild című dolgozat, melynek nincs szerzője és a regnáló miniszterelnök 

életpályáját festette meg az 1891. esztendőig. Ebben a munkában többek között Wekerlét is 

méltatta az ismeretlen szerző, ugyanis Szapáry a pénzügyminisztériumban a jobb kezének 

tartotta.
5
 Wekerlétől az adók és a valuta rendezését várták el. 

A következő stáció György Endrének (1848–1927) a Szapáry-kormány működésével 

kapcsolatos politikai tanulmánya, amely közvetlenül az 1892. évi választásokat követően 

született.
6
 A 107 oldalas dolgozat első felében a szerző összegezte a kormány addigi 

tevékenységét és eredményeit, majd a kabinet tagjairól rajzolt vázlatos képet. Szapáry Gyula 

grófról elmarasztalóan szólt a szerző, a Wekerle Sándornak szentelt hat és fél oldal viszont 

kedvező színben tűntette fel a fiatal politikust. Kiváló képességű embernek és 

pénzügyminiszternek tartotta, illetve hiteles képet festett karrierjéről. Szólt arról, hogy a 

politikai ranglétrát következetesen végigjárta, így a pénzügyi kezelés minden apró 

mozzanatával megismerkedett. György említést tett arról, hogy Wekerlének köszönhetően az 

államháztartás egyensúlya helyreállt, amely azelőtt komoly deficitet mutatott évtizedeken 

keresztül. Wekerle egyik nagy műve, a Monarchiának a nemzetközi aranystandard 

rendszerhez való csatlakozása, azaz a valutaszabályozás művelete a tanulmány 

megjelenésekor még nem iktatták törvénybe, így abban csupán utalásként olvashatunk arról, 

hogy a folyamat a vége felé közelített. 

1892-ben jelent meg egy másik ugyancsak Wekerléről szóló munka, illetve az első 

Wekerle-kormány tagjairól, amelynek címe: Wekerle Sándor és kabinetje. Politikai 

                                                 
4
 Némethy Károly – Berzeviczy Albert – Wass József [beszédei]: Az Országos Közművelődési Tanácsnak Széll 

Kálmán és Wekerle Sándor emlékezetére 1928. október 14-én tartott XX. közgyűlése. Budapest, 1928; Fabinyi 

Tihamér: Wekerle Sándor emlékezete. Budapest, 1941; Kállay Tibor: Wekerle Sándor serlegbeszéd. Budapest, 

1942; Balás Károly: Ünnepi beszéd Wekerle Sándor emlékére. Budapest, 1943; Baranyai Lipót: Wekerle – 

serleg emlékbeszéde. Budapest, 1944. 
5
 Graf Julius Szapáry an der Spitze Ungarns. Ein Lebens- und Charakterbild. Leipzig, Verlag Duncker & 

Humblot, 1891. (a továbbiakban Graf Julius Szapáry an der Spitze Ungarns 1891.) 
6
 György Endre [Spoudkios]: A helyzet és a Szapáry-kormány. Budapest, Athenaeum, 1892. (a továbbiakban 

György [Spoudkios] 892.) 
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jellemrajzok.
7
 A mű pozitív képet fest azokról a miniszterekről is, akiket Wekerle átvett 

elődjétől. A „politikai brossurában” a miniszterek rövid életrajzaiban elrejtett megjegyzések is 

sugallták, hogy a kormánytól legfőképpen az egyházpolitikai törvények megalkotását várták a 

szerzők. 

Wekerle első miniszterelnökségét követően Búsbach Péter (1827–1905) szabadelvű 

képviselőtárs tollából politikai visszaemlékezés született: Az utolsó öt év (Tisza-Szapáry-

Wekerle). Parlamenti visszaemlékezések címmel 1895-ben.
8
 Terjedelmét tekintve rövid, 

mindössze 62 oldal, olvasmányos, elsősorban tényeket és általánosságokat tartalmazó mű. A 

feldolgozás méltatta a miniszterelnökök munkásságát, általában elismerően nyilatkozott meg s 

csak alkalmanként fedezhetők fel benne kritikai megjegyzések. Említést érdemel, hogy a 

Tisza-érában elterjedt mamelukok megjelölést Búsbach előszeretettel használja. A Generálist 

követő miniszterelnököket egyértelműen a Tiszára jellemző eszmeiség kontinuitásának 

tekintette. 

1903-ban a Széll-kabinet körüli viharban a kormánypárt különböző irányultságú 

csoportjai feszültek egymásnak. Ebben a miliőben jelent meg a Wekerle és Bánffy. Az új 

liberális párt. Írta egy Tiszamaradék című politikai pamflet, amely egy új liberális párt 

megteremtését szorgalmazta.
9
 Ebben a dolgozatban a regnáló miniszterelnököt, Széll Kálmánt 

II. Ulászló magyar királyhoz hasonlította. Arra buzdították Wekerlét és Bánffyt, hogy 

alakítsanak egy új pártot, amely felvehetné a versenyt a régivel. Végül Bánffy meg is 

alakította az Új Párt formációját, amelynek színeiben az 1905. évi választásokon elindult. 

A fenti pamfletre replikaként látott napvilágot szintén 1903-ban a Se Bánffy, se 

Wekerle. Nem kell új liberális párt! Felelet „egy Tiszamaradék”-nak írta egy Dobzse-Párti 

című röpirat, amely nem ismeri el a politikus addigi tevékenységét.
10

 Éles hangvételű kritikát 

fogalmaz meg Wekerlével szemben a személyét és munkásságát illetően. Az alapvető 

politikai hibákra (az államháztartás problémái, a valutareform befejezetlensége) rámutató 

szerző a névtelenség homályába burkolózva a jó ízlés határain túlmutató, az egyén méltóságát 

sértő megjegyzéseivel és rágalmaival a politikai lejáratás eszközeiben nem válogató ellenzék 

módszereivel dolgozott. 

                                                 
7
 Wekerle Sándor és kabinetje. Politikai jellemrajzok. Kiadja a Nemzet Szerkesztősége. 2. kiadás, Budapest, 

Athenaeum, 1892. 
8
 Búsbach Péter: Az utolsó öt év (Tisza-Szapáry-Wekerle). Parlamenti visszaemlékezések. Budapest, 

Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája Rt., 1895. (a továbbiakban Búsbach 1895.) 
9
 Wekerle és Bánffy. Az új liberális párt. Írta egy Tiszamaradék. Budapest, Grünbaum Ármin 

Könyvkereskedése, é. n. [1903.] 
10

 Se Bánffy, se Wekerle. Nem kell új liberális párt! Felelet egy „Tiszamaradék”-nak. Írta egy Dobzse-Párti. 

Budapest, Nyomtatott Légrády Testvéreknél, 1903. 



26 

Wekerle második miniszterelnökségének időszakára esik Habár Mihály A Wekerle-

Kossuth-kormány panamái. Adatok a koalíciós kormány erkölcsrajzához című dolgozatának 

megjelenése.
11

 A szerző, aki a Friss Újság szerkesztője a koalíciós kormány valamennyi 

tagját, többek között a miniszterelnököt is megtámadta vádjaival. Az újságíró elsősorban a 

korabeli lapokban keringő pletykákat gyűjtötte össze a gyanús állami pályáztatásokról és 

megrendelésekről, kenőpénzekről, valamint a kormánypolitikusok vagyoni gyarapodásáról. 

A dualizmus korában született a valutaszabályozással kapcsolatos monográfia Fellner 

Frigyes tollából 1911-ben.
12

 A precíz, steril közgazdasági munka teljes mértékben mentes a 

politikai felhangoktól. Fellner Frigyes közgazdász és egyetemi tanár leíró jellegű elméleti 

életműve óriási hagyatékot örökített át az utókor számára. A monográfia 287 oldal, amelyhez 

három nagyméretű táblázat kapcsolódik, ami kiegészíti a leírtakat. Az MTA felkérésére 

készített kötet két nagyobb részre különül el. A munka első fele az 1892 előtti időszakot 

tárgyalja, a második rész a reformot követő pénzügyi-, banki és hiteléleti szegmenseket 

mutatja be. Hasonló alapossággal megírt tudományos szintézis a mai napig nem született a 

témában. 

1918-ban Wekerle harmadik miniszterelnöksége alatt, 70 éves korában jelent meg Dr. 

Wekerle Sándor beszédei, Wlassics Gyula báró előszavával.
13

 Az összeállítás az első kötetet 

jelentette, amely alapján feltételezhető, hogy többet terveztek, vagy egy sorozatot kívántak 

útjára indítani, a soron következő kötet azonban már nem látott napvilágot. A megjelent 

munkában 1887-től 1892-ig nyomon követhetők Wekerle Sándor választási, valamint 

képviselőházi beszédei: 1887-től pénzügyi államtitkárként, majd 1889 áprilisától 

pénzügyminiszterként, amely tárcát 1890 márciusától a Szapáry kabinetben is megtartott. A 

kötetben megtalálhatóak Wekerle választókerületben tartott beszédei, amelyek alapján 

megismerhető a képviselői és államtitkári programja. 
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 Habár Mihály: A Wekerle-Kossuth-kormány panamái. Adatok a koalíciós kormány erkölcsrajzához. Budapest, 

1909. 
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 Fellner Frigyes: A valuta rendezése Magyarországon. Különös tekintettel a készfizetések megkezdésére. 

Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalat, 1911. 
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 Dr. Wekerle Sándor beszédei. 1887-1892. I. kötet. Dr. Wlassics Gyula báró előszavával. h. n. [Budapest], 

Magyarország Középeurópai Közgazdasági Egyesülete, é. n. [1918.] (a továbbiakban Dr. Wekerle Sándor 
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2. 3. 2. A két világháború közötti korszak 

 

A következő fejezetben a két világháború között született munkákat vettem sorra. A 

forradalmak, pontosabban a tanácskormány működése alatt Wekerle házi őrizetben, majd 

szanatóriumban töltött egy rövid időszakot, ezt követően a nemzetgyűlési választásokon is 

részt vett, végül súlyos betegség után 1921. augusztus 26-án elhunyt. Már életében jelentek 

meg róla cikkek, méltatások, különböző kötetek. Életének historiográfiájáról azonban csupán 

halála után, 1921-et követően beszélhetünk. Halálának másnapján Feleky Géza írt nekrológot 

a Világ című lap hasábjain.
14

 

1922-ben Matlekovits Sándor (1842–1925) a kolléga és barát mondott emlékbeszédet 

a Magyar Tudományos Akadémián.
15

 A nyomtatott formában is kiadott 52 oldal terjedelmű 

beszéd röviden felvázolja a miniszterelnök életpályáját és méltatja annak eredményeit. Alapos 

és rövid összefoglaló, jól sikerült szintézis, amelyben érezhető a részrehajlás a hajdani 

politikus iránt. 

Balla Antal szerkesztésében jelent meg A Magyar Országgyűlés története 1867-1927 

című munka, amelyben Wekerle Sándor több fejezetben is szerepel.
16

 Legautentikusabb a 

Szterényi József báró miniszter- és képviselőtárs által írt anekdotikus és valós elemeket 

vegyítő fejezet, amely közelebb hozza az olvasóhoz Wekerlét, hitelessége azonban nehezen 

ellenőrizhető. 

1934-ben látott napvilágot a Josef Schenk tollából a Dr. Julian Ritter von Dunajewski. 

Ein österreichischer Finanzminister 1821–1907 című kismonográfia.
17

 Schenk igyekezett 

méltó emléket állítani a közel tizenegy évig hivatalát betöltő lengyel származású 

pénzügyminiszternek. Dunajewski 1880 és 1891 között töltötte be hivatalát Ausztriában, így 

Wekerlével munkatársak voltak. Dunajewski legendás volt arról, hogy nem kedvelte 

Wekerlét, valamint a valutareformot sem támogatta, azonban az osztrák adóreformokon 

keresztül az államháztartást mégis sikerült helyreállítania. Schenk munkáján keresztül 

Dunajewski politikusi tevékenységét méltatta alaposabban, mint gazdasági jelentőségét. 

A dualizmusról szóló alapmunkának számító A dualizmus kora. Magyarország 

története 1867-1918, illetve a Forradalmak kora a munkatárs Gratz Gusztáv tollából született 
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1934- illetve 1935-ben.
18

 Gratz Gusztáv, aki pénzügyminiszter volt a harmadik Wekerle-

kabinet előtt az Esterházy-kormányban, nem történész minőségében készítette munkáit. A 

Magyar Tudományos Akadémia reprint formában mindkét köztörténetre összpontosító 

könyvet újra kiadta 1992-ben, ezek segítségével rekonstruálható Wekerle három 

miniszterelnökségének három különböző politikai környezete. 

Külön kötetben Salacz Gábor írta meg elsőként A magyar kultúrharc története 1890-

1895 című monográfiáját, amely 1938-ban jelent meg.
19

 A munkában sok szempontból 

szerepelt Wekerle és nem csak miniszterelnöki és vallástörténeti minőségében, hanem 

pénzügyminiszterként is. Salacz némiképp elfogult a katolikus egyház irányában, azonban új 

forrásokat kiemelve alaposabb szintézis alá vonhatta elemzésének tárgyát. 

Jirkovsky Sándor a második világháború alatt jelentette meg remek stílusú 

tanulmányát az 1892. évi valutaankétról.
20

 A dolgozat tagolt és megfelelően terjedelmes. 

Alapos bevezetője a magyar valutareformot megelőző nemzetközi pénzügyi helyzetet elemzi, 

s a valutaankétot is bemutatja, különös hangsúllyal Wekerle személyére. Sajnálatos, hogy 

hiányoznak belőle a lábjegyzetek, a felhasznált források és szakirodalmi utalások. Ugyancsak 

Jirkovsy tollából jelent meg Az Osztrák-Magyar Monarchia jegybankjának története című 

munka.
21

 A szerző két részben, az elsőben az Osztrák Nemzeti Bank, majd az Osztrák–

Magyar Bank privilégium története szerint tárgyalja az eseményeket. A szerző konklúziói 

között Wekerle is szerepelt. Az első tudományos igényű feldolgozás a Monarchia központi 

bankjának történetéről 

 

2. 3. 3. Az 1945 utáni időszak 

 

A második világháborút követően a Wekerle Sándorra vonatkozó interpretációkban kettősség 

figyelhető meg. Két álláspont létezett a miniszterelnök megítélésében. Az egyik nézőpont 

kiemelkedő képviselője Hanák Péter volt, aki újszerű megközelítésben több fórumon méltatta 

Wekerle életművét. A másik szemléletmódot az ideologikus közlésmód határozta meg, amely 

kiemelte Wekerle polgári származását és ennek hatására akceptálta azt a magatartásformát, 
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miszerint a tőkéseknek kedvezve „szolgalelkűként” emelkedhetett egyre magasabbra a 

politikai életben. 

Hanák Péter 1959-ben, az akkor frissen induló Történelmi Szemle hasábjain közölt 

tanulmányt Iratok az 1894-95. évi magyar kormányválság történetéhez címmel.
22

 Valamivel 

több, mint tíz oldalas bevezetőt írt a kormányválság történetéhez, majd Wekerle első 

miniszterelnökségének utolsó hónapjaiban kibontakozó válságidőszaka alatt keletkezett 

iratokat, dokumentumokat közölte dolgozata végén. Pölöskei Ferenc A koalíciós kormány 

felbomlása és a Nemzeti Munkapárt megalakulása 1909-1910 címmel jelentetett meg könyvet 

1963-ban.
23

 A monográfiában a második Wekerle-kormány működésének utolsó szakaszába 

kaphatunk alapos betekintést. A szerző nagy hangsúlyt fektet Wekerle szerepére és kiemeli 

működésének fontosabb momentumait. Specifikusan a miniszterelnöki pozíció kerül előtérbe 

a magán vonatkozású elemek vizsgálata elmarad. 

Moritz Csáky Der Kulturkampf in Ungarn című munkája 1967-ben jelent meg.
24

 A 

Salacz megközelítésétől merőben különböző monográfia szerzője a Csáky-család levéltári 

anyagát használta fel, amelynek köszönhetően újszerű megközelítésben tudta interpretálni a 

magyar kultúrharcot. Szemléletmódjával új megvilágításba helyezte a hazai egyházpolitikai 

küzdelmeket, így elkerülte, hogy a katolikus klérus nyomást gyakorolhasson rá. Moritz Csáky 

kiemeli a Csáky-Wekerle-Szilágyi hármas politikai manőverezéseit. 

Az 1970-es években több fórumon is találkozhatunk Wekerle alakjával. Sarlós Béla a 

Történelmi Szemle 1974. évi 1-2. számában közölt tanulmányt Az 1909. évi adóreform és a 

világháborús adótörvények címmel.
25

 Ebben a munkában a második miniszterelnökség 

adópolitikai tevékenységét ismerhetjük meg. Az évtized végén a tíz kötetes Magyarország 

történetében Hanák Péter Társadalmi és politikai küzdelmek az 1890-es évek első felében 

1978-ban foglalkozott Wekerle Sándorral.
26

 Az általa írt fejezet első szakaszában másfél 

oldalas rövid életrajzot közölt a pénzügyi szakemberről, majd első miniszterelnökségéről, 

bővebben pedig az egyházpolitikai küzdelmekről szólt. Nemeskürty István irodalomtörténész 
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A kőszívű ember unokái. A kiegyezés utáni első nemzedék 1867-1896 című munkája azzal a 

nemzedékkel foglalkozott, amelynek meghatározó alakja volt Wekerle Sándor is.
27

 A könyve 

1987-ben jelent meg és Wekerle polgári származását hangsúlyozza az arisztokráciával 

szemben. Nemeskürty rávilágított Wekerle produktivitására és Apponyi Albert gróffal (1846–

1933) vetette össze működését, alkotóerejét. Összehasonlította Apponyi több éves 

ellenzékiségével, amely utóbbi közel sem hozott annyi eredményt, mint Wekerle 

tevékenysége. 

A fiatal német történész, Géza Andreas von Geyr 1989-ben jelentette meg Die 

Wekerlesiedlung in Budapest. Staatliche Arbeitersiedlung und Gartenstadt című 

tanulmányát.
28

 A müncheni kiadású Ungarn-Jahrbuch-ban megjelenő írás bemutatja az 

ötletgazdát, s magát a kivitelezést, rengeteg illusztrációval színesítve, gazdagítva 

mondanivalóját. 

 

2. 3. 4. A rendszerváltozást követő időszak 

 

Szabó Dániel 1989-ben, egy salgótarjáni konferencián tartott előadása betekintést nyújt a 

Wekerle második miniszterelnöksége alatt lejátszódott esemény hátterébe. Tanulmányának a 

címe Párbaj a dualizmus korában, avagy a haza a vívóteremben.
29

 

Wekerle Sándor egyetlen tudományos igényességgel bíró politikai életrajza, Géza 

Andreas von Geyr tollából jelent meg német nyelven 1993-ban az Oldenbourg Verlag 

gondozásában.
30

 A magyar felmenőkkel is rendelkező szerző szerteágazó kutatómunkát 

végzett, aminek eredményeképpen meglehetősen vaskos, 529 oldalas nagymonográfiát 

jelentetett meg. A téma Geyr doktori disszertációja volt. Az alaposan felépített, több fejezetre 

és alfejezetre osztott biográfiában rendkívül gazdag levéltári anyagot dolgozott fel a szerző. 

Kutatásokat végzett a magyar közgyűjteményeken túl Bécsben, Bonnban, Münchenben, 

Eszéken és Velencében is. Kuriózumnak tekinthető, hogy a szerző betekintést nyerhetett a 

Wekerle-család levéltárába is, s így a politikus levelezését felhasználhatta munkája során. A 

szerző a Magyarországra érkezett sváb ősöktől vezeti le Wekerle családfáját. Olvashatunk 
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arról, hogy milyen volt az ifjú Wekerle és hogyan élte meg utolsó napjait nagybetegen. A 

könyv képanyaga gazdag és jól illusztrálja a mondanivalóját. 

Geyr biográfiájával azonos esztendőben jelent meg Erényi Tibor tanulmánya a 

Múltunkban Liberalizmus és kormánypolitika – Wekerle Sándor három miniszterelnöksége 

címmel.
31

 A Wekerle életpályájának kivonatos értékelését tartalmazó, valamivel több, mint 30 

oldal terjedelmű tanulmány méltatja a hajdani politikus kvalitásait és elért eredményeit, de 

Wekerlét a nagytőke kiszolgálójaként láttatja. Véleménye szerint a miniszterelnök egész 

életpályáján keresztül megalkuvó volt és politikai törekvéseiben az arisztokrácia érdekeit 

tartotta szem előtt. A második világháborút követően ez volt az első munka, amely Wekerle 

alakját valamely fórumon méltatta. 

A Magyar Nemzeti Bank történetének első kötete 1993-ban látott napvilágot Bácskai 

Tamás szerkesztésében. Wekerlét, mint pénzügyi szakembert érintő, illetve alkotó éveihez 

kapcsolódó fejezetet Kövér György írta, amely pénzügyminiszteri tevékenységének 

kihagyhatatlan részét képezi.
32

 A banktörténettel szoros összefüggésben áll a valutapolitika és 

a pénzverés. Kövér György bemutatja a bank és pénztörténet szimbiózisát, amelyben 

Wekerle, mint pénzügyminiszter, illetve mint miniszterelnök kapott szerepet. 

Hanák Péternek a História Volt egyszer egy Monarchia… emlékszámában Kossuth 

temetése és a Wekerle kormány címmel jelent meg cikke.
33

 A szerző bemutatja az 

egyházpolitikai törvények tárgyalása közepette elhunyt Kossuth kálváriáját, Wekerle Sándor 

miniszterelnök „manőverét”, amelynek köszönhetően méltó módon vettek búcsút a „torinói 

remetétől”. Nagy Gergely Kertvárosunk, a Wekerle című monográfiája kapcsolatba hozható 

Wekerle második miniszterelnökségével.
34

 A munkában csak a bevezető tanulmányban 

szerepel Wekerle Sándor, mint miniszterelnök és az építkezés kezdeményezője. 

A Rubicon 1996-os miniszterelnökökkel foglalkozó tematikus számában Szabó Dániel 

írt Wekerle Sándorról.
35

 A cikk rövid, kivonatos értékelése Wekerle három 

miniszterelnökségének. Szabó arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt a három alkalmat másképp 

kell értékelni az eltérő politikai környezet következtében. 
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Lakos János szerkesztésében a Magyar Országos Levéltár által elindított 

minisztertanácsi jegyzőkönyvek sorozat egyik, vagy inkább egyetlen elemeként a Szapáry- és 

a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16. – 1895. január 13. két 

kötetes forrásdokumentum 1999-ben látott napvilágot.
36

 Lakos János hatalmas munkát végzett 

a forráskötet összeállításakor. A két kabinet széles körű minisztériumi ügyköreiről alapos és 

precíz jegyzeteket készített. A munkában a tájékozódást a bevezető tanulmány segíti. A 

kötetek minden kutatónak, hallgatónak vagy a téma iránt érdeklődőnek hatalmas segítséget 

nyújtanak. 

Wekerle államtitkári működésébe (1887–1889) kaphatunk bepillantást Kozári Monika 

Tisza Kálmán és kormányzati rendszere című munkájából, amely 2003-ben jelent meg.
37

 

Kozári csak Tisza Kálmán (1830–1902) kapcsán szólt Wekerléről, hiszen 1887-ben a Tisza-

kabinet pénzügyminiszter nélkül maradt és ennek következtében maga Tisza látta el a tárcánál 

megüresedett posztot. Kozári kihangsúlyozta, hogy a tényleges munkát a háttérben az 

államtitkár végezte. Tisza bizalmába fogadta a fiatal politikust, aki a karrierje szempontjából 

élt ezzel a kihagyhatatlan lehetőséggel. 

Az osztrák történetírás érdeklődést tanúsított a szintén polgári származású Emil 

Steinbach életműve iránt. Wekerle osztrák kollégájának az életrajzáról van szó, akivel 1891 

februárjától 1893 tavaszáig működhetett együtt a pénzügyek terén. Steinbach életrajza 2007-

ig nem készült el és ennek a hiátusnak a pótlására Wolfgang Fritz vállalkozott, aki 

Finanzminister Emil Steinbach – Der Sohn des Goldarbeiters című biográfiájával állt a 

szakma és az olvasóközönség elé.
38

 Emil Steinbach életrajza nélkülözhetetlen szakirodalom a 

Monarchia valutareformjával foglalkozók számára. Geyr csak két alkalommal említi 

Steinbach pénzügyminisztert a Wekerle életrajzban, Fritz viszont jóval többször teszi ezt 

Wekerlével Steinbach biográfiájában. Fritz egy egész fejezetet szentelt a valutareform 

témájának. Mint köztudott, az Osztrák–Magyar Monarchiát egész birodalomként értelmezik 

és a birodalomnak közös volt a pénzügye, a nemzeti valutája is. Egy nagy nemzetközi 

aranyvaluta-hullám utolsó előtti láncszemeként kapcsolódott a Monarchia az aranystandard 

rendszerhez. Két ember, Emil Steinbach és Wekerle Sándor együttműködése teremtette meg 

az aranyparitású korona feltételeit. 
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A következő esztendőben Steinbachról Fritz szerkesztésében jelent meg egy 

tanulmánykötet Glanz und Elend der altösterreichischen Bürokratie. Emil Steinbach in seiner 

Zeit címmel.
39

 A kötetben tíz hosszabb-rövidebb tanulmány szerepel, amelyből kiemelhatő 

Hildegard Hemetsberger-Koller professzorasszony dolgozata, ami az Emil Steinbach und die 

Valutareform címmel íródott és röviden bemutatja a nyugat-európai trendeket az 

aranypénzrendszerek tekintetében, valamint szólt arról az osztrák környezetről, amelyben 

Steinbach keresztülvitte a valutatörvényeket.
40

 

A História 2008-ban, a Wekerle-centenárium évében két számában is megemlékezett 

róla. A 2008/6-7. szám Sipos András cikkében feleleveníti a politikus és a hozzá fűződő telep 

emlékét.
41

 A szerző a bevezetőben általános életrajzi áttekintőt nyújt Wekerléről, majd az 

építkezés megvalósításának ötletétől kezdve a kivitelezésen át a mai napig röviden levezeti a 

„Wekerle” történetét. A História 2008/9. számában Szabó Dániel cikket közölt Wekerle 

Sándor utolsó miniszterelnökségéről.
42

 Szabó Dániel az agg kormányfő emberi oldalát 

állította írása középpontjába. Az első világháború közepette jelentkező problémákra IV. 

Károly az idős, de hatalmas politikai tapasztalattal rendelkező szakembertől várta a segítséget. 

A 70 éves miniszterelnök a végórában már nem tudta kezelni az aktuális problémákat, 

jellemzően még a birodalom utolsó napjaiban is egy kedvezőbb adómódozaton dolgozott. 

Talán akadt volna fiatalabb politikus a palettán, aki alkalmasabb lett volna, azonban 

személyében garanciát a Monarchia egyben tartására maga sem szavatolt volna. 

Pölöskei Ferenc A Szabadelvű Párt fényei és árnyai (1875–1906) című munkáját 

2010-ben adta közre.
43

 A dualizmus korának több mint 30 esztendőn át meghatározó politikai 

pártja a Szabadelvű Párt, melynek 1887-től Wekerle is országgyűlési képviselője volt. Az 

olvasó a párt működésén, „életén” keresztül kaphat betekintést nemcsak Wekerle Sándor, 

hanem sok más meghatározó politikus, miniszter és miniszterelnök munkásságába. 

A historiográfia egyik legújabb eleme 2011-ben jelent meg Görög Staub Károly – 

Patay Géza: Wekerle Sándor című kiadványa.
44

 A háromszoros miniszterelnökről ez idáig 

nem született magyar nyelvű biográfia. A magyar történetírás régóta adós és talán még adós is 
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maradt egy Wekerle életrajzzal. Viszont nem tudományos igényű feldolgozásról van szó, 

hanem egy évtizedekkel korábban keletkezett kézirat kiadásáról. A könyv nem hosszas 

kutatómunka és gondos gyűjtőmunka eredménye, hanem teljesen más indítatásból készült el 

„annak idején”. Ugyanis a kötetet Görög Staub Károly írta meg, akiről egyébként bővebben a 

monográfia végén tájékozódhat az olvasó, emléket állítva az apaként tisztelt Wekerlének. A 

szerkesztők azzal, hogy a kötet végén bemutatják a szerzőt, méltó emléket állítanak Staub 

Károlynak, aki Wekerle kisebbik fiának, Gézának a tanulótársa volt. Az eredeti mű az 1930-

as évektől egészen a 1960-as évekig készült, viszont a politikai rendszer jellegéből fakadóan 

nem jelenhetett meg. Így szélesebb közönség elé nem tárhatta művét a valódi szerző, csak a 

szorosabb értelemben a család, illetve az a kutató férhetett hozzá, aki az Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattárában őrzött eredetileg két kötetes kópiát forgatta. 

A historiográfia legutolsó és egyben legfrissebb darabja Szabó Kálmán tollából Mórtól 

a Kispesti Wekerletelepig - Wekerle Sándor öröksége címet viseli.
45

 Ez a kötet nagyban 

hasonlít a Görög Staub féle könyvre, ugyanis szerzője méltó emléket kívánt állítani Wekerle 

Sándor eszmeiségének és munkásságának. 

 

2. 3. 5. Összegzés 

 

Ha végigtekintünk a fejezetben elmondottakon, akkor kitűnik, hogy viszonylag kevés 

irodalom foglalkozik Wekerle Sándorral. A legnépszerűbb az első miniszterelnökségének 

korszaka, kevésbé populáris a koalíciós kormány időszaka, amely második 

miniszterelnökségére esik, és legkevesebb szól az utolsó, harmadik ciklusáról. Harmadik 

miniszterelnökségének hivatali ideje alatt bomlik fel a Monarchia. Jóval összetettebb, 

komplexebb feladat az 1917–1918-as világháborús évek vizsgálata. Politikai karrierjét első 

miniszterelnöksége alapozta meg, bizonyára nem véletlen, hogy az uralkodók (Ferenc József 

és IV. Károly) újabb két alkalommal adtak bizalmat számára. 

Két munkát lehet kiemelni a historiográfiai áttekintésből: Géza Andreas von Geyr 

biográfiáját és Erényi Tibor tanulmányát. Az 1993-ban született monográfia rendkívül alapos 

és sok tekintetben hiánypótló. Akadt Wekerle munkásságának olyan területe, amelyet a szerző 

érintőlegesen vizsgált, a biográfia nyújtotta keret azonban nem ad alkalmat bizonyos kérdések 

alaposabb tárgyalására. A hazai történetírás nagy hiányossága, hogy Wekerle Sándorról nem 

olvashatunk biográfiát magyar nyelven. A rendszerváltoztatást követő esztendőkben sorra 
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születtek a XIX-XX. század politikusairól az életrajzok.
46

 Wekerle azonban kimaradt a sorból. 

A Monarchia történetének prominens politikai karaktere Wekerle Sándor. Személye nem 

mellőzhető, politikai aktivitásának, produktivitásának számos bizonyítéka van. 

Munkásságának bőven akadnak olyan pontjai, amelyek további kutatásra várnak. E sorok 

szerzője Wekerle pénzügyi államtitkári és pénzügyminiszteri működését kívánja alaposabb 

elemzés alá vonni. A kutatásaim célja egy sztereotip felhangoktól mentes, egyben politikai 

piedesztálra emelését elkerülő Wekerle-pályakép megrajzolása a valutaszabályozás 1887 és 

1893 közötti eseményei tükrében. 
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III. Német diplomaták a Monarchiában 

 

3. 1. Bécs 

 

Dolgozatomban nagy hangsúlyt fektetek a porosz diplomaták jelentéseire. Elsősorban a bécsi 

nagykövetség és a budapesti főkonzulátus egyes beszámolóira gondolunk. Tekintsük tehát 

végig, hogy időszakunkban kik voltak azok a személyek, akik Bécsben, Pesten, majd 

Budapesten a nagyköveti, illetve a főkonzuli tisztséget betöltötték. 

A császárvárosban Heinrich VII. Prinz Reuss (1843–1906) német birodalmi nagykövet 

teljesített hosszú időn keresztül – 16 éven át – szolgálatot. I. Vilmos német császár 1878. 

június 12-én nevezte ki Reuss herceget bécsi nagykövetté.
47

 Hivatalát 1878. július 28-án 

foglalta el és megbízólevelét augusztus 1-jén adta át. Reuss pozíciójánál fogva kiemelkedő 

fontosságú szerepet játszott a Német Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia közötti 

viszony minden értelemben vett szélesítésében és mélyítésében. Reuss egyik fő tulajdonsága a 

rendkívüli tapintatossága volt, amely miatt vagy nagyon szerették, vagy nagyon utálták.
48

 

Ehhez társult még a hosszú szolgálati idő következtében kialakult tapasztalata és a 

szerteágazó kapcsolatrendszere, ugyanis sok európai udvarban szolgált. Reusst posztján 

Philipp von Eulenburg (1847–1921) váltotta. Eulenburgot 1894. március 15-én nevezte ki II. 

Vilmos császár nagykövetté, aki május 21-én vette át a hivatalt.
49

 A Német Császárság és az 

Osztrák–Magyar Monarchia közötti szoros kettős szövetségben közvetítő Eulenburgnak 

kulcsszerepe volt a kapcsolat fenntartásában, egyengetésében. II. Vilmos császár hosszú időn 

keresztül szoros politikai és személyes kapcsolatot ápolt Eulenburggal ezekben a meghatározó 

években (1894–1902).
50

 Több mint nyolc esztendeig tartó szolgálat után, 1902. június 6-án 

hagyta el a posztját. 
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3. 2. Budapest 

 

Az Északnémet Szövetség vette fel a kapcsolatot az Osztrák–Magyar Monarchiával és 

közvetítette ki első főkonzulját Pestre Ludwig Freiherr von Wäcker-Gotter (1833–1908) 

személyében. Wäcker-Gotter 1869-ben foglalta el hivatalát és egészen 1879-ig viselte azt. A 

következő diplomata Clemens August Busch (1834–1895) volt, akit a császár 1879. április 

30-án nevezett ki budapesti főkonzullá és hivatalát 1879. május 29-én vette át, melyet 1880. 

március 17-ig töltött be.
51

 Karrierjét a porosz külügyminisztérium hivatalában folytatta 

tovább. 

Florian von Thielau (1839–1886) volt a következő diplomata, aki 1881–1883 között 

teljesített szolgálatot Budapesten. Őt váltotta Maximilian Graf von Berchem (1841–1910), 

akit I. Vilmos császár 1883. május 23-án nevezett ki főkonzullá és hivatalát 1883. július 9-én 

vette át.
52

 1883. júliusi működésétől kezdődően egészen november 2-ig a bécsi 

nagykövetségen az ügyvivői funkciót is ellátta. A magyar fővárostól 1885. február 12-én 

búcsúzott el. Ekkor a császár egy igazi berlini férfit Viktor von Bojanowskit (1831–1892) 

nevezett ki a főkonzulátus élére 1885. április 3-án. Bojanowski hivatalát 1885. június 15-én 

vette át és 1888. január 15-ig töltötte be.
53

 

A következő főkonzult a rövid uralkodású III. Frigyes (1831–1888) császár nevezte ki 

Ludwig Mogens Graf von Plessen-Cronstern (1848–1929) személyében. Plessen 1888. április 

8-án kapta meg megbízását az uralkodótól, hivatalát azonban csak 1888. szeptember 1-jén 

foglalta el.
54

 Plessen báró 1890. augusztus 23-ig működött Budapesten. 

A soron lévő főkonzul Bojanowskihoz hasonlatosan egy berlini, porosz diplomata, 

Anton Graf von Monts de Mazin (1852–1930) volt. Plessent II. Vilmos 1890. július 29-én 

Darmstadtba helyezte, így a magyarországi főkonzulátus vezető nélkül maradt. A kancellár az 

uralkodó döntéséről, mely szerint Plessen helyét Monts veszi át, 1890 júliusában értesítette a 

diplomatát.
55

 Plessen 1890. augusztus 22-én tájékoztatta Caprivit, hogy darmstadti kinevezése 

miatt a budapesti hivatalát elhagyta és azt Jager titkár vette át.
56

 A császár 1890. október 29-

én nevezte ki Montst.
57

 Reuss megírta a kancellárnak, hogy 1890. november 5-én elbocsátotta 
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hivatalából első titkárát, aki a következő napokban átveszi a hivatalát Budapesten.
58

 Jelentette 

továbbá, hogy Szőgyény segített abban, hogy Monts konzuli működési engedélyét gyorsított 

formában megkaphassa. Monts megírta a kancellárnak, hogy hivatalát 1890. november 11-én 

foglalta el Budapesten.
59

 Magyarországgal kapcsolatban Monts már sok tapasztalatot szerzett, 

ugyanis ő is Berchemhez hasonlatosan több évig a bécsi nagykövetségen teljesített külügyi 

szolgálatot, mint első titkár, mielőtt budapesti főkonzuli kinevezését megkapta volna. Monts 

Bécsben kötött barátságot többek között Thallóczy Lajossal és Enrst von Plenerrel. 

Monts hivatalos formában értesítette Szapáry Gyulát, a magyar miniszterelnököt, mely 

küldeményében beszámolt arról, hogy elődjét II. Vilmos császár Darmstadtba helyezte, így ő 

budapesti hivatalos működését 1890. november 20-án megkezdte.
60

 Be kívánt mutatkozni és 

kérte, hogy adja meg az időpontot, amikor Szapáry fogadni tudja. Következő alkalommal 

1891 februárjában azért kereste fel Szapáryt, mert ahogy Plessen, így ő is, mint frissen 

kinevezett német főkonzul be kívánt mutatkozni Ferenc Józsefnek a budai várban tartott 

audiencián.
61

 Kérte Szapáryt, hogy ebben segítse őt. Minden esetre Monts azt írta 

visszaemlékezéseiben, hogy a császárral csak két alkalommal beszélgetett hosszabban.
62

 

Hivatalos kapcsolatán túl, mint magánember is igyekezett Szapáryval érintkezésben 

állni. Így alkalma nyílhatott arra, hogy a kormányfőtől híreket szerezhessen be. Szapáryt egy 

alkalommal Falk Miksa ebédre hívta meg, mely meghívásra Szapáry így felelt: „nagyon 

sajnálom, hogy szíves meghívásodnak nem felelhetek meg, de több nappal ezelőtt már 

elfogadtam Gr. Monts német consul meghívását ebédre ugyanazon napra”.
63

 Monts 

egyébként Szapáryt származása miatt tisztelte, viszont az őt a hivatalában követő Wekerlét 

ügyes szakembernek, de mindképpen felkapaszkodónak tartotta, mivel nem volt nemesi 

származású. Egyik jelentéséből tudjuk azt, hogy Monts a császári főkonzuli hivatalt és a 
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lakását 1891. május 1-jétől Budapesten az Andrássy út 98. szám alatt egyesítette. 
64

 Hivatalát 

egyébként 1894. június 1-jéig viselte.
65

 

Időszakunkban az utolsó diplomata, aki Budapesten teljesített szolgálatot, Maximilian 

Karl Wilhelm Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Prinz von Ratibor und Corvey (1856-

1924), aki szintén berlini születésű és aki Montshoz hasonlatosan ugyancsak Bécsben 

teljesített szolgálatot Reuss nagykövet mellett. Ratibort 1895. január 10-én nevezte ki az 

uralkodó és hivatalát 1895. február 6-án vette át, melyet 1897. október 25-ig töltött be.
66
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IV. Wekerle Sándor pályaképe. Politikai karrierjének kezdeti szakasza, az 

államtitkárságtól a pénzügyminiszterségig 

 

Manapság ismét nagy népszerűségnek örvend a történelmi életrajz. Az életrajzok közül is 

inkább a politikai biográfiák kapnak nagyobb hangsúlyt. Viszont „portrét” készíteni 

korántsem könnyű feladat. Nagy kihívás száz, vagy esetleg több száz évvel ezelőtt élt 

emberek életéről írni, ábrázolni a történelmi személyiséget életének különböző szakaszaiban 

források alapján és intuíció útján. Történészi attitűd, hogy a korábban élt egyénről 

feltételezzük történeti szerepét, amelyet vegyes módszerrel be is szeretnénk bizonyítani. Ilyen 

és hasonló nehézségre hívják fel a figyelmet Kövér György és Cieger András munkájukban.
67

 

Nagy hiányossága a hazai történetírásnak, hogy Wekerle Sándorról ez idáig nem született 

életrajz. Ennek hiányában Géza Andreas von Geyr Sándor Wekerle német nyelvű biográfiáját 

használhatja az érdeklődő, amely minden tekintetben alapos, precíz és kiváló munka.
68

 Geyr 

kötete sem tekinthető naprakésznek, mivel 1993-ban látott napvilágot. Ha Wekerle Sándorról 

esik szó, akkor neve kapcsán általánosságban az egyházpolitikai küzdelmek, az aranykorona 

és a Wekerle-telep juthat eszünkbe. Neve számos reform mellett szerepel, melyet részben 

maga kezdeményezett, részben más képviselőtársával együtt vitt véghez. 

Disszertációm eme fejezetében Wekerle hosszas pályájának kezdeti szakaszát 

szeretném górcső alá venni, felvázolni első miniszterelnökségét megelőző éveit, azt az utat, 

amelyet 1870 októberétől 1887 februárjáig bejárt a pénzügyi segédfogalmazói pozíciótól az 

államtitkári szék betöltéséig. Különös hangsúllyal azokra az eredményekre, melyeket 

reformjaival elért. A szakirodalomban viszonylag kevés szó esik Wekerlének azon 

életszakaszáról, amikor még pénzügyi államtitkárként és pénzügyminiszterként működött, 

holott politikai pályája alakulására jelentős hatást gyakoroltak ezek az évek. Valójában ez a 

periódus alapozta meg politikai karrierjét, amelynek csúcspontját az aranyalapú valuta, a 

korona bevezetése jelentette. 

Wekerlével kapcsolatban általános sztereotípia a származása és a politikai életben 

tanúsított megalkuvó magatartása. A legújabb szakirodalom szerint, Wekerle szerepét 

túldimenzionálják a valutareformmal kapcsolatban, miközben a visszaemlékezések és a 

korszakban keletkezett munkák, elismerően szólnak teljesítményéről. 
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Aetas, 2002. 2–3. szám 245–262.; Cieger 2008. 9–13. 
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Munkámban elsősorban ezeket a mozzanatokat szeretném előtérbe helyezni, rámutatni egyéni 

tulajdonságaira, amelyeknek köszönhetően fel tudott emelkedni polgári származásúként és be 

tudott kerülni a Monarchia politikáját, gazdaságát meghatározó személyiségek sorába. A 

forrásokból kitűnik Wekerle ambíciója, szorgalma, asszertivitása és a politikai életben 

rendkívül előnyös alkalmazkodó készsége. Wekerle személyiségét és politikai karakterét új 

szemszögből, a legújabb kutatási eredmények felhasználása mellett a mindeddig ki nem 

aknázott források bevonásával kívánom méltatni. 

 

4. 1. Wekerle Sándor életének kezdeti szakasza 

 

A Wekerle család Magyarországra a XIX. század közepén betelepült sváb família, akik már 

az asszimiláció útján magyarrá váltak. Wekerle Sándor egy német származású, római 

katolikus polgári család gyermekeként látta meg a napvilágot 1848. november 14-én Móron.
69

 

Apja Wekerle Sándor (1812–1890), édesanyja Szép Antónia (1818–1883). Édesapja Lamberg 

gróf gazdatisztjeként szolgált.
70

 Alsóbb iskoláit Móron a kapucinusoknál végezte. 

Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári ciszterci rendi katolikus főgimnáziumban kezdte 

meg 1859-ben. A jó tanulók közé tartozott, különösképpen matematikából jeleskedett.
71

 A 

gimnazista Wekerléről sok anekdota keringett, melyeket a két világháború között össze is 

gyűjtöttek az egykori iskolatársaktól. A korabeli Székesfehérvár Várkörútján, az úgynevezett 

kisparton lakott, albérlő volt, amit így fejeztek ki: „kosztban volt Fehérváron”.
72

 Megemlítik 

még, hogy nagyon kedvelte a citromot, amit akár az órák közötti szünetben cukor nélkül evett 

s diáktársai között ez elismerést váltott ki.
73

 Sok időt töltött együtt barátaival, jó kedélyű, 

higgadt, szellemes és élénk természetű volt.
74

 Felsőéves korában vasárnaponként 

iskolatársaival a „Rózsás kertbe” jártak táncolni, olykor még a katonák és cselédek közé is 

beállt.
75

 Ezekben az években az ifjú Wekerlére a püspök, liberális politikus és nem utolsó 

sorban történetíró Horváth Mihály (1809–1878) gondolatai hatottak leginkább. A gimnazista 

Wekerle orvosi pályára készült, valójában nem volt semmiféle előképzettsége. Vajda Ödön 

(1834–1911) – későbbi zirci főapát – Wekerle görög és latin szakos tanára, rábeszélte a 

szüleit, hogy fiukat érdemesebb a jogi pályán továbbtaníttatni, mert egy polgárfiú számára így 
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nagyobb az érvényesülés lehetősége. Egyébként a latin oktatás Vajda részéről olyan jól 

sikerült, hogy Wekerle a pénzügyminisztériumban latinul beszélt kollégájával, ha azt akarta, 

hogy mások ne értsék, miről diskurálnak. 

1867. július 6-án sikeres érettségi vizsgát tett, még azon a nyáron beiratkozott a pesti 

Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi karára.
76

 Könnyen tanult, jó 

előadó készsége volt, hamar megértette az összefüggéseket. Nem volt zseni, de korán rájött 

hogyan kamatoztathatja tehetségét. Az egyetemen olyan tanárai voltak, mint Kerkapoly 

Károly (1824–1891), akinek miniszteri hivatali ideje alatt került a pénzügyminisztériumba.
77

 

A legnagyobb jelentőséggel mégis Kautz Gyula professzor személye bírt, aki nagy hatást 

gyakorolt az ifjú Wekerlére. Egyetemi évei alatt sokat sportolt, ekkoriban nagy 

népszerűségnek örvendett az evezés, de ez a sportág szinte kizárólag az arisztokrácia 

kiváltsága volt. Az egyetem almanachja alapján az 1867/1868-as tanév mindkét 

szemeszterében a Jog- és Államtudományi kar hallgatója volt.
78

 A következő – az 1868/1869. 

tanévben – Wekerle folytatta tanulmányait, továbbra is az egyetem jogász hallgatói között 

tartották számon.
79

 Az 1869/1870-es tanév során az egyetemi életben is aktívan részt vett, 

mivel a Joghallgatókat segélyző egylet választmányának bizottmányi tagja lett.
80

 Az 1870-es 

év izgalmas lehetett Wekerle számára, ugyanis ekkor ismerkedett meg leendő feleségével, 

valamint állásra pályázott a minisztériumba. Elérkezett az utolsó tanév – 1870/1871-es – 

Wekerle hallgatói pályáján, ekkor már negyedéves volt.
81

 Wekerle korábbi egyetemi 

professzoránál Kerkápoly Károly pénzügyminiszternél pályázott pénzügyminiszteri 

fogalmazói állásra, melyre 1870. július 23-án adta be kérvényét. „Azon hajlam, melyet 

magamban a pénzügyi tudományok iránt érzek, azok gyakorlati terére utal s bátorít felkérnem 

nagyméltóságodat, hogy a m. kir. pénzügyminisztériumnál, mint fogalmazógyakornokot 
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alkalmazni kegyeskedjék”.
82

 1870-ben a pénzügyminisztériumban harminc fogalmazósegédi 

állás volt rendszeresítve, melyből csak huszonhét volt betöltve. Wekerle hivatalba lépésekor 

csak egyetlen fogalmazógyakornok, Tóth Nándor várta az előléptetését. Tóth 

segédfogalmazóvá válása kapcsán még mindig maradt két státusz a minisztériumban, így az 

egyikre Wekerlét vették fel. Érdekes tény az, hogy nem gyakornokként kezdte pályáját, 

hanem rögtön segédfogalmazóként. Valószínűsíthetően Kerkapoly Wekerléhez fűződő jó 

kapcsolata eredményezhette azt, hogy ebben a minisztériumban kezdhette el karrierjét. 1870. 

október 20-án értesítették arról, hogy fogalmazósegéddé nevezték ki. Évi kereste 450 forint 

volt, amihez járt évi egyszeri lakhatási támogatás is, 120 forint.
83

 

Az egyetemen ekkor fejezte be tanulmányait. Első szigorlatát 1871. december 22-én, a 

másodikat 1872. március 20-án, a harmadikat 1872. július 29-én teljesítette.
84

 Időközben 

Wekerle egyetlen testvére, Mór (1850–1872) 1872 januárjában elhunyt és Wekerle hat heti 

szabadságot kért a pénzügyminisztertől.
85

 Doktori értekezését „Az illetéki statisztika 

elméleteiről” címmel készítette.
86

 1872. október 11-én szerezte meg a doktori fokozatot, 

ekkor közel 24 éves.
87

 Nem példa nélküli, hogy egyes esetekben a hallgatók viszonylag 

fiatalon szereztek doktorátust. Erre bizonyíték Tisza István (1861–1918) esete, akit 1879-ben 

avattak doktorrá, 18 esztendős korában.
88

 Az egyetem befejezését követően a korszakban 

szokásos külföldi tanulmányút következett az ő életében is, néhány diáktársával, Schmidt 

Józseffel (1848–1928), Dóka Ernővel és Wetzel Gyulával (1846–1910) európai körútra 

indultak.
89

 Megfordultak Felső-Olaszországban és Svájcban. A fiatal Wekerle itt találkozott 

először az erős polgári társadalommal, mely nagy hatást gyakorolt rá. 

 

4. 2. Karrierje a pénzügyminisztériumban 

 

1870-ben került a pénzügyminisztérium hivatalába, mint gyakornok, segédfogalmazói 

státuszba. A minisztériumban a 13. ügyosztályon a Jog- és illetékosztályon kezdte meg 
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működését, majd a pénzügyminisztérium szinte minden osztályán dolgozott, innen eredt 

széleskörű tájékozottsága. 1874-ben miniszteri fogalmazóvá emelkedhetett. Eleinte nem 

akarták kinevezését, de később Jankovich Jánossal (1844–1934) egyetemben Ghyczy Kálmán 

(1808–1888) javaslatára 1874-ban előléptették: „én nem átallottam őt az ifjabb tisztviselők 

gyöngyének nevezni” – nyilatkozta Ghyczy Kálmán pénzügyminiszter.
90

 Ezekben az években 

a 12. osztályon, a bányászati ügyek részlegén tevékenykedett. Pozíciója annyira 

megerősödött, hogy egykori egyetemi csoporttársának és barátjának Darányi Ignácnak egyik 

protezsáltján kívánt segíteni és ötletekkel ellátni.
91

 1877. február 28-án Jankovich Jánossal 

egyetemben Széll Kálmán pénzügyminiszter felterjesztette miniszteri titkári címmel és 

jelleggel felruházott fogalmazói státuszra.
92

 Az év végén 1877. december 23-án tartott 

minisztertanácson hagyták jóvá kinevezését.
93

 Így 1878-tól ismét a 12. a bélyeg, illeték díjak 

ügyosztályon dolgozott. 1881. július 30-án megrendezett minisztertanácson Szapáry Gyula 

pénzügyminiszter Wekerlét felterjesztette, hogy miniszteri osztálytanácsosi címmel és 

jelleggel előléptessék.
94

 A minisztériumban erről 1881 augusztusának első napjaiban 

rendelkeztek.
95

 Szapáry ekkoriban a következő évi költségvetéssel foglalkozott, sőt ami azt 

illeti, pontosan a fogyasztási adóval. Ghyczy Kálmánnal folytatott levelezéséből kiderült, 

hogy egy tanácsossal kidolgoztatott egy módozatot az adó tekintetében – aki a 

minisztériumban a fogyasztási adókkal foglalkozott –, amelyet elküldött az ex 

pénzügyminiszternek.
96

 Ez a tanácsos valószínűleg Wekerle volt. Ennek tükrében egyre 

magasabb pozíciókba jutott, így 1881-től a minisztérium Elnöki osztályát vezette. Az 1882. 

április 11-ei minisztertanácson Szapáry előterjesztette, hogy Wekerlét címzetes 

osztálytanácsosi státuszából valóságos osztálytanácsossá nevezze ki az uralkodó.
97

 

Osztálytanácsosi jövedelméből belvárosi lakást tudott fenntartani. Ezt 1883-ból származó 

leveléből tudhatjuk meg, mely arról árulkodik, hogy a Nádor utca 34. számban lakott.
98

 Az 

1884. február 22-ei minisztertanácson Szapáry előterjesztése kapcsán a vaskoronarend 
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harmadik osztályával tüntették ki.
99

 Szinnyei József írta róla: „Abban a hírben állott, hogy a 

minisztériumnak úgy az elméleti kérdésekben, mint a folyó hivatalos ügyekben a 

legtájékozottabb hivatalnoka. Gyakran képviselte a minisztériumot pénzügyi és közgazdasági 

dolgokban, államhitel-, vasút- és költségvetési ügyekben, valamint bizalmas természetű fontos 

kiküldetésekben. Alig volt fontosabb törvényhozási vagy igazgatási vagy pénzügyi intézkedés, 

a melyben része ne lett volna.”
100

 

1885. január 1-jétől az uralkodó miniszteri tanácsossá nevezte ki és Tisza Kálmán 

Szapáry Gyula gróf közvetlen munkatársává tette.
101

 Az 1. pénz- és hitelügyi főosztály főnöke 

volt. Szapáry pénzügyminisztersége alatt Wekerlét a „jobb kezének” tartotta a 

minisztériumban.
102

 Wekerle ekkor szerezte első tapasztalatait a képviselőházban mint 

szónok, ugyanis miniszteri tanácsosi minőségében először 1885. március 12-én szólalt fel a 

Házban az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról szóló törvény tárgyalása 

során, második alkalommal 1886. január 25-én a körmöci aranyak tárgyában.
103

 Tehetségének 

a híre túljutott a pénzügyminisztérium berkein túl, mert ajánlatot kapott külföldi 

pénzcsoporttól bankalapításban való részvételre.
104

 Vezérigazgatónak szánták jelentős 

fizetésért, de nem fogadta el az állást. Ekkor került szorosabb kapcsolatba Baross Gáborral 

(1848–1892), aki államtitkárságot ajánlott neki a Közmunka- és közlekedésügyi 

minisztériumban.
105

 Wekerle ezt sem fogadta el, ami hatásköri kérdésen múlott. Wekerle 

feltétele az volt, hogy minden ügynek, ami a miniszter elé került, az államtitkáron kellett 

volna keresztül mennie. Ekkor Baross a Magyar Királyi Államvasutak általános igazgatási 

főosztályának igazgatói állását ajánlotta fel neki, sőt kinevezését a minisztertanács is 

jóváhagyta.
106

 Emellett a miniszteri tanácsosi címe és jellege is megmaradt. Szapáry 

lemondása után államtitkárként szolgált tovább a minisztériumban. Wekerle úgymond az „új 

kor” gyermeke volt, Nemeskürty István megállapítása alapján egy új politikai generációhoz 

tartozott, akik feladata volt: a megteremtett alapra, a kiegyezésre építkezni.
107
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4. 3. A magánember 

 

Tisztviselői tevékenységével egyidejűleg tudományos működést is folytatott. 1877. január 26-

án a Budapesti Tudomány-Egyetemen pénzügyi jogból magántanári képesítést nyert és a 

következő tanévtől kezdve hét éven át havi öt órás kollégiumban a „Magyar pénzügyi isme” 

című tárgyat tanította.
108

 Két alkalommal más előadást is tartott, az 1878/1879-es tanév 

második félévében, három órás kollégiumot „A magyar államkiadások és az államadóságok” 

címmel. Az 1879/1880-es tanév második félévében meghirdetett egy két órás kollégiumot „A 

magyar bélyeg– és jogi illetékszabályok” címen. Olyan fiatal volt, hogy vizsgáztatás 

alkalmával a folyósón a vizsgára várva egy hallgató megkérdezte tőle: „Kolléga úr is abban a 

marha bizottságban van?”. Amire Wekerle mosolyogva azt felelte – „Nem, én a másik 

marháknál vagyok”.
109

 Az 1884/1885-ös tanév első félévében hirdetett előadásait egyéb 

elfoglaltsága folytán már nem tartotta meg. 

Fiatal tisztviselőként már határozottan a mérsékelt haladásnak volt a híve, s ezen 

irányzat iránti lelkesedése vitte a szabadkőművesek közé. 1872. június 6-tól tagja volt a 

Könyves Kálmán páholynak.
110

 Tagságát 1886-ig fenntartotta. Wekerle részt vett a 1883-ban 

alakult Országos Kaszinó társaskör megszervezésében is, amelynek első elnökei Zichy Jenő 

(1837–1906), Reviczky Ambrus (1841–1910) és Wekerle Sándor voltak. A kaszinó egészen 

1943-ig működött. A Nemzeti Evezős egylet megalapításában is részt vett. Hatalmas termete, 

izmos testalkata alkalmassá tették őt a sportolásra. Rendkívül igényelte a mozgást, kedvenc 

sportjai voltak az evezés, úszás, vívás, lovaglás, vadászat.
111

 Ha nem volt másra alkalma, 

akkor sétált. Szeretett táncolni, ami már gimnazista korában köztudott volt róla: „tüzes 

kedvvel” táncolt majálisokon, elit bálokon. Daliás termete és közvetlen, megnyerő modora a 

szebbik nem körében erősen hódított. 1870-ben 22 éves korában ismerte meg parnói Molnár 

Gizellát (1856–1936)
112

, Molnár István Zemplén megyei főispán és nagybirtokos és Nyéky 

Leontin lányát.
113

 Gizella testvére Viktor, Wekerle csoporttársa volt az egyetemen, később 

Tisza-párti képviselő, hosszú időn át temesi főispán, utólag báróságra emelkedett. 

Megismerkedésük alkalmával Gizella 14 esztendős volt, ugyanis 1856. november 17-én 

született.
114

 Amikor Wekerle egzisztenciája megfelelőnek bizonyult a szigorú após számára, 
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1877. szeptember 17-én összeházasodtak.
115

 A házaspárnak 1878. június 26-án megszületett 

első gyermeke, ifj. Wekerle Sándor, második gyermekük Géza 1894-ben látta meg a 

napvilágot. 

 

4. 4. Wekerle Sándor politikai meggyőződése és habitusa 

 

A hajdani miniszterelnök politikai meggyőződésének tekintetében folyamatos fejlődésen, 

alakuláson ment keresztül, ahogyan azt számos politikustársainál is megfigyelhettük. A 

kezdetek kapcsán erőteljesen a nemzeti érzés volt nála meghatározó, azonban 1887. évi 

politikai karrierjének indulásakor némiképp megváltozott a helyzet és meggyőződéssel hitt az 

1867. évi kiegyezésben és a Monarchia dualista szerkezetében. 

Wekerle Sándor érdeklődése a politika iránt már gimnazista, de egyetemi évei alatt 

még inkább kimutatható volt, ugyanis a cisztereknél eltöltött években Horváth Mihály 

munkáit olvasta, például a „Huszonöt év Magyarország történetéből (1823-48)” címűt. A 

székesfehérvári diákévei alatt az önképző kör tagja volt, ahol gyakran szerepelt a témák 

között az úgynevezett magyar kérdés, és arról beszélgettek a résztvevők, vajon az Osztrák 

Császárság miként oldja meg a birodalomban Magyarország helyzetét. Felfogását tekintve a 

nemzeti gondolkodást képviselte. Ugyancsak ez mondható el róla később, amikor már Pestre 

költözött és jogot hallgatott. 

A képviselőház megnyitása után egyetemista korában pedig sűrűn látogatta annak 

üléseit. A karzatról figyelte Deák Ferenc és Andrássy Gyula szónoklatait. Nézeteikkel viszont 

nem tudott azonosulni, ellenben a Monarchia dualista szerkezetének kiépítése érdeklődéssel 

töltötte el. Az alakulóban lévő dualizmus kori államiság kezdetén az egyetemista Wekerle 

fogékony volt a politikai életre. A politikusokat tekintve sokkal közelebb állt hozzá Deák 

ellenfele, Tisza Kálmán – aki egyébként maga is liberális és a Balközép Párt egyik vezére volt 

– de mégis ellenzékben politizált.
116

 Tisza a Balközép Párttal 1868. április 2-án kiadták az 

úgynevezett „bihari pontokat”, amelyben nem támogatta a közös minisztériumok és 

delegációk rendszerét. El kívánták érni, hogy önálló magyar hadsereget, pénzügyi és 

kereskedelmi rendszert hozzanak létre. Ez imponált Wekerlének. 

Az 1868-as esztendő végére az ellenzéknek fel kellett adni Magyarország önállósági 

álláspontját a közösügyes rendszert illetően, ami egyébként az egyetemi hallgatóságot nagyon 

meglepte. Ebben a meggyőződésében került Wekerle 1870 októberében a 
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pénzügyminisztériumba, ahol felfogását nagymértékben megváltoztatta az, hogy a 

gyakorlatban tapasztalta meg a közösügyes rendszer előnyeit és hátrányait. A tapasztalatok és 

a haladó gondolkodás alakította, formálta nézeteit. 

Mint miniszterelnök Wekerle kísérletet tett a fúzióra az Apponyi Albert gróf vezette 

Nemzeti Párttal. Ugyanis Wekerle szimpatizált az Apponyi által képviselt eszmeiséggel, 

azonban a kormányfő törekvése – vagyis a Nemzeti Párt beolvasztása a Szabadelvű Pártba – 

nem járt sikerrel. Ez később Széll Kálmán miniszterelnöknek sikerült. 

 

A Monarchia politikai elitjében általános volt az idegen nyelven való jártasság. 

Példának okáért Wekerle – a latinon túl – kiválóan beszélt németül. A képviselőházi 

szónoklatairól elmondható, hogy nem sziporkáztak a szófordulatoktól, de tudatosan 

szerkesztettek, világos gondolatmenetet követtek és tárgyszerűek voltak. A kortársak 

kiemelték azt, hogy a képviselőházban – ahol nem is volt szabad papírból beszélni – a 

nagyobb számokat, adatokat is fejből adta elő. 

Wekerle jó kedélyű és remek humorú férfi hírében állt. Gyakran olvashatjuk a 

forrásokban és a vele kapcsolatos munkákban, hogy sok esetben azt mondta, amit a 

vitapartnerei hallani szerettek volna. Herczeg Ferenc (1863–1954) a következőképen írt erről: 

„Jóízű kicsinylése abban is megnyilatkozott, hogy mindent ráhagyott az emberekre, oda ígért 

nekik mindent, amit szemük-szájuk kívánt. A csillagokat is az égről. És ha már 

odaajándékozta a csillagokat, akkor rábeszélte őket, fogadják el a holdat is. A be nem váltott 

és be nem váltható ígéretekből néha kellemetlenségei lettek, az esetek óriási többségében 

azonban bevált a rendszere, és végül neki maradt igaza. Emlékszem, gróf Bienerth-

Schmerling osztrák miniszterelnök mennyire nevetett, midőn a koalíciós kormány idejében azt 

kérdezte tőlem Bécsben, mit gondolok, meddig tarthatja magát Wekerle miniszterelnök, és én 

azt találtam mondani: amíg le nem járnak az ígéretei. Tekintetbe veendő, hogy én [Herczeg 

Ferenc] akkor ellenzéki voltam”.
117

 Tapasztalatom szerint inkább másról volt szó, asszertív 

típus volt, aki igyekezett mindig a kompromisszumos megoldásokra. Tárgyalásain inkább az 

eredményességre összepontosított, mint a partnerekkel való fölényes hangvétel megütésére. 

Megbeszélésein tapintatos és a diplomatikus megoldásokra törekedett, a reálpolitikát 

képviselte. „Beszéd közben – és ő szeretett beszélgetni – rendesen kérdezett. Azt akarta 

kivenni az emberekből, amihez azok legjobban tudnak: kenyérkereső mesterségük fogásait. 

Nem is hiszem, hogy magyar politikus annyit tudott volna a gyakorlati élet dolgaiból, mint 
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ő.”
118

 Simulékonyságával, megnyerő modorával bizalomra tett szert. Politikustárai között 

szaktudásával vívott ki tiszteletet. Igaz barátja volt például Szilágyi Dezső (1840–1901), 

akinek 1901. júliusi halála után sírva fakadt. 

Wekerle meggyőződéssel hitt az 1867. évi kiegyezésben és a Monarchia dualista 

szerkezetében. Nem tartozott azok táborába, akik önálló magyar jegybankot kívántak. Sokkal 

inkább támogatta a közös intézményt, az Osztrák–Magyar Bankot. Az uralkodóval való 

kapcsolatáról elmondható, hogy az első miniszterelnöki ciklusa végére Ferenc József 

elveszítette a belé helyezett bizalmát. Ellenben az 1906-os válságot úgy sikerült feloldani, 

hogy az uralkodó a kiegyezéshez hű Wekerlét nevezte ki ismét miniszterelnökké. 1917 

augusztusában a fiatal IV. Károly sokszori felkérésére vállalta el a miniszterelnöki tárcát az I. 

világháború közepette. Miniszterelnöki megbízatásai alatt a pénzügyminiszteri tárcát is 

betöltötte. 

 

4. 5. Államtitkári kinevezés, a Tisza-éra 

 

Wekerle Sándor miniszteri tanácsos 1885 óta Szapáry közvetlen munkatársa volt a 

minisztériumban. Szapáry hivatalba lépésekor Madarassy Pál (1828–1903) volt az 

államtitkára, aki pozícióját 1883. december 31-ig töltötte be, majd 1884. január 1-től az akkor 

felállított Magyar Királyi Pénzügyi Közigazgatási Bíróság elnöke lett. A megüresedett posztot 

dr. Köffinger Frigyes (1830–1892) töltötte be. Wekerle Sándor fokozatosan emelkedett a 

hivatali ranglétrán. 1870-ben a pénzügyminisztérium hivatalába került, innen hosszú utat járt 

be az államtitkári kinevezésig. Összesen 17 év szakmai tapasztalatot szerzett. Szapáry Gyula 

1887. február 11-én lemondott a pénzügyminiszteri bársonyszékről az aznapi 

minisztertanácson.
119

 A lemondását megelőző napokban több előléptetést és kitüntetést 

terjesztett elő. Így az 1887. február 7-ei minisztertanácson Wekerle számára a Lipót-rend 

lovagkeresztjének adományozását is.
120

 Szapáryval egyidejűleg államtitkára, Köffinger is 

visszalépett tisztségétől. Érdekes, hogy az államtitkári posztot csak február 15-én ajánlotta fel 

Tiszának.
121

 „A Budapesti Közlöny mai számából hivatalosan értesültem gróf Szapáry Gyula 

eddigi pénzügyminiszter Ő Excellentiájának leköszönéséről, azon szoros viszonynál fogva, 

mely parlamentáris kormánnyal bíró államokban a miniszter és államtitkár közt fennáll, s 
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melynél fogva az államtitkári állás kiváló bizalmi állást képez, kötelességemnek ismerem az 

általam eddig elfoglalt államtitkári állást nyugdíjigényem fenntartása mellett Excellentiád 

rendelkezésére bocsátani.”
122

 Abban a helyzetben az ország pénzügyminiszter nélkül nem 

maradhatott, így a tárcát maga Tisza Kálmán miniszterelnök vette át, amit szintén a február 

11-ei minisztertanácson terjesztett elő. 
123

 Tisza egyidejűleg beterjesztette Wekerle Sándor 

pénzügyi államtitkári kinevezését, melyet a minisztertanács jóváhagyott.
124

 „[Tisza Kálmán - 

K. Á.] Szerencséjére a pénzügyi minisztérium tiszti karában megtalálta Wekerle Sándorban 

azt a férfiút, ki a pénzügyi kezelés összes ágait a miniszteri hivatalokban gyakorlatilag tanulta 

megismerni, ki a pénzügyi tudományt elméletileg ismerte és a ki magasabb látkörrel birva, föl 

tudott emelkedni a tervezés- és a rendezéshez szükséges eszmék magaslatára. Őt vette maga 

mellé államtitkárnak s midőn látta, hogy szónoki képességgel és debatteri tehetséggel az 

országgyűlés termeiben is megállja helyét.”
125

 Tisza megbízott Wekerlében és ettől kezdve ő 

vitte a pénzügyeket, Tisza csak a nevét adta hozzá.
126

 

Mikszáth Kálmán (1847–1910) a kinevezéséről már 1887. február 10-én tudósított, 

annak ellenére, hogy az még nem volt hivatalos, de köztudott volt a nyilvánosság számára.
127

 

Wekerle egy új színfoltja lehetett a korabeli politikai palettának, Mikszáth magas, nagydarab 

férfinak mutatja be, ez kétség kívül igaz lehetett, hiszen így írt erről: „Fiatal ember, magas 

tagba szakadt erőteljes termettel, még fogalmazónak is beillenék. Piros pozsgás arcza friss, 

üde, emlékeztet I. Napóleonra, fekete szemei a fiatalság élénkségével égnek. Szép újdonatúj 

pepita nadrág van rajta… Különben minden tekintetben rokonszenves jelenség…Az ám. 

Meglepetve pillantanak oda. Az új államtitkárnak nincs bajusza. No ez különös eset. Erre nem 

mutathatnak praecedenst. Magyar államtitkári széken még nem ült eddig bajusztalan 

ember.”
128

 Sok képviselőben általános bizalmatlanságot keltett, hogy nem viselt bajuszt. 

Barkója védjegyévé vált hosszas politikai pályája alatt, bajusztalanságát is elnézték, 

egyszerűen azzal magyarázták, „finánc”. Bojanowski budapesti porosz főkonzul 1887. február 

13-án írt jelentésében beszámolt Bismarcknak Wekerle kinevezéséről.
129

 A Bojanowksi 
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jelentésében felvázolt politikai karrier megállta a helyét a későbbiekben.
130

 1887. február 20-

án Ferenc József hivatalosan kinevezte pénzügyi államtitkárrá.
131

 Ez volt az első eset, hogy az 

uralkodó politikai államtitkárrá nem politikust nevezett ki. Tisza a pénzügyi tisztikar soraiból 

választott magának munkatársat, „a pénzügyministeri államtitkári állásra nem a 

parlamentáris élet embereiből szemeltem ki jelöltet, mert úgy vagyok meggyőződve, ha a 

viszonyok úgy hozzák magukkal, hogy Wekerle Sándor az országgyűlés előtt is teljesen képes 

lesz megfelelni azon várakozásoknak, a melyeket e tekintetben személyéhez kötök”.
132

 Az 

államtitkári felterjesztése, majd kinevezése miatt az államvasutak általános igazgatási 

főosztályának igazgatói állásáról lemondott, illetve 1200 forintos illetményéről is.
133

 Wekerle 

hivatali esküjét 1887. február 23-án tette le. Éves fizetését 6000 forintban állapították meg, 

amihez 1000 forint lakpénz is járt.
134

 Ahogy Wekerlét kinevezték államtitkárrá, úgy az ő 

állása megürült. Így az új pénzügyminiszternek – Tisza Kálmánnak – találnia kellett egy új 

miniszteri tanácsost. Wekerle pénzügyi államtitkár meghívta Lukács Lászlót (1850–1932) a 

pénzügyminisztériumban miniszteri tanácsosnak. Tisza pénzügyminiszter Lukácsot 1887. 

május 26-án nevezte ki miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri 

osztálytanácsossá.
135

 A politikai életben az új generáció ekkor kezdte bontogatni szárnyait: 

Széll Kálmán (1843–1915) ex-pénzügyminiszter, Wekerle Sándor államtitkár, Lukács László 

miniszteri tanácsos és Popovics Sándor (1862–1935) fogalmazó.
136
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4. 6. 1887. évi választások, Wekerle a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője 

 

Mivel Wekerle kinevezéséig az államtitkári székben nem ült politikán kívüli személyiség, 

vagyis megszokott volt, hogy az államtitkár országgyűlési képviselői tisztséget is betöltött. 

Így e tekintetben ugyancsak újdonság volt személye. Wekerle, hogy ezt az állapotot 

megszüntesse, mint újdonsült államtitkárt 1887. március 24-én megválasztották az Árva 

megyei Bobró kerületének képviselőjévé. Így Wekerle a Szabadelvű Párt színeiben 

országgyűlési képviselői mandátumot is szerzett és 1887. április 19-én a képviselők névsorába 

iktatták.
137

 Indult az 1887. évi választásokon, azért hogy a Szabadelvű Párt színeiben 

mandátumot szerezzen az 1887–1892-es parlamenti ciklusra. Két kerületben – a nagybányai 

és a bánát-komlósi – jelöltette magát. Bánát-Komlóson 1887. június 5-én tartotta első 

programbeszédét
138

, a másodikat pedig Nagybányán 1887. június 15-én.
139

 Programjában 

többek között a pénzügyi kérdések megoldásáról is szólott, ugyanis olyan személy volt, aki 

közel 17 évet töltött el a minisztériumban, ezért alaposan ismerhette a gazdasági és pénzügyi 

problémákat. Programjába vette az államháztartás egyensúlyának megteremtését, valamint a 

kiegyezés óta húzódó valutareform keresztülvitelét. Mindkét feladat önmagában is óriási 

kihívás, nemhogy a kettő együttesen. 

Az 1887. évi választásokat június 17-e és július 26-a közt tartották országszerte. 

Wekerlét mind a két kerületben megválasztották képviselőnek, de a nagybányai kerület 

mandátumát tartotta meg.
140

 Az országgyűlést 1887. szeptember 26-án nyitották meg, ahol 

immáron Nagybányát Wekerle Sándor a Pénzügyminisztérium államtitkára képviselte. 

 

4. 7. Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása 

 

Magyarország 1867 után átvette az önkényuralom időszakában bevezetett ausztriai 

adórendszert.
141

 Az adónemek több tekintetben kedvezőtlen eredményekre vezettek.
142

 Az 

egyenes adót a föld és a házadó, a kereseti és jövedelemadó, illetve némi földtehermentesítési 

pótlék jelentette. A közvetett adók csoportjába a só, dohány, lottójövedék tartozott. A fenti 

                                                 
137

 Dr. Wekerle Sándor beszédei. 1887-1892. I. kötet 35. 
138

 Dr. Wekerle Sándor beszédei. 1887-1892. I. kötet 5–16. 
139

 Dr. Wekerle Sándor beszédei. 1887-1892. I. kötet 17–32. 
140

 Tóth Adalbert: Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892. München, R. Oldenburg Verlag, 1973. 

338. 
141

 Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete, a reformkortól a második világháborúig. 

Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 92. 
142

 Matlekovits Sándor: A kereskedelem története. Budapest, Pesti Könyvnyomda Rt., 1873. 378. (a 

továbbiakban Matlekovits 1873.) 



53 

adónemekhez képest szerényebb volt a szesz, bor, sör, cukor és húsfogyasztási adók, aztán 

különböző illetékek és díjak, bélyegek megfizetése. A vámbevételeket mindkét ország teljes 

egészében a közös ügyek fedezésére fordította. Magát az adórendszert többször átalakították, 

erre 1875-ben került sor, amelyben az egyenes adókat reformálták meg. Az 1880-as években, 

szinte kizárólag a közvetett adót, ezen belül is elsősorban a különböző fogyasztási adók 

illetékét növelték. 1868–1890 között a fogyasztási adóbevételek megnégyszereződtek, ezt 

számon tartva az adórendszer átalakításánál a súlypont áthelyeződött az egyenes adókról a 

közvetett adókra. Ennek nyomán az állam 1868 és 1890 között 116 millióról 262 millióra 

növelte az ilyen jellegű bevételeit.
143

 Ha az államháztartás zárszámadásait a kiadások 

oldaláról tekintjük meg, akkor nagyon is szemet szúr az a tény, amelyre példa a korabeli 

Európában nem volt. 1868 és 1890 között Ausztriában 72 %-kal, Magyarországon 142 %-kal 

növekedtek az állami kiadások. Magyarország a korabeli Európában a közepesen eladósodott 

országok közé tartozott. Az állam a felvett kölcsönök jelentős részét a gazdaság fejlesztésére 

és modern államapparátus kiépítésére fordította. 

Wekerle programot dolgozott ki Tiszával közösen, amelynek konzekvens végrehajtása 

rövid idő alatt az államháztartás egyensúlyának rendezéséhez vezetett. Tisza Kálmán 

pénzügyminiszteri tisztségében az 1887–1888-as év fordulóján a képviselőházban az 1888. 

évi költségvetést előterjesztette, továbbá három éves gazdasági programot hirdetett meg.
144

 A 

program célja az államháztartás egyensúlyának megteremtése volt, amit 1890-re ígért Tisza 

Wekerle prognózisa szerint.
145

 A Tisza-kormány Wekerle Sándor pénzügyi államtitkár 

programja alapján 1887-től a közvetett adók emelésével, az italadó bevezetésével, hitelügyi 

konverziókkal, a vasutak kamatgaranciájának leépítésével és takarékossági intézkedésekkel 

jelentős eredményt ért el az államháztartás egyensúlyának helyreállításában. A jövedelmi 

mérleg az 1870-es évektől folyamatosan hiányt mutatott, 1888-ban már többlet jelentkezett. 

Hanák Péter a következőképpen szólt róla: „Wekerle a korszak kiemelkedő szaktekintélye volt, 

ezt maradandó gyakorlati alkotásain kívül tudományos munkássága is bizonyítja”.
146

 Több 

kutató az angol liberális pártvezérhez és miniszterelnökhöz, Gladstonehoz hasonlította.
147

 

Munkásságának kezdeti szakasza egybecseng azzal a periódussal, amely megteremtette az 

államháztartás egyensúlyát. Az 1887-es költségvetés körül komoly problémák adódtak, mivel 

a tervezettnél is nagyobb hiány keletkezett az államháztartásban. 1886-ban az államháztartás 
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hiánya 43, 04 millió forint volt, ez a szám 1887-re 49, 62 millió forintra növekedett.
148

 A 

költségvetési törvényjavaslatot a képviselőház március 1-jén tárgyalta, ahol Tisza kijelentette, 

ha a főrendiház nem fogadja el a törvényt, akkor a kabinet lemond. A főrendiház március 14-

én, majd 15-én részleteiben is elfogadta a költségvetést.
149

 Tisza Kálmán miniszterelnök és 

pénzügyminiszter felszólította a minisztereit, végezzenek olyan kalkulációkat, melynek 

kapcsán jelentősebb összegeket lehetett megspórolni a büdzséből. Wekerle államtitkárként 

saját adókoncepcióját látta megvalósíthatónak Szapáry korábbi elképzeléseivel szemben. A 

fogyasztási adók drasztikus emelésében látta a megoldást az államháztartás egyensúlyának 

megteremtéséhez.
150

 A kitűzött cél az adójövedelmek fokozása révén volt elérhető. Reformot 

akart, de azt nem lehetett gyorsan kivitelezni. Ennek két oka volt: az egyik, hogy az egyenes 

adók tekintetében nem állt rendelkezésre statisztika, amely a kalkulációkhoz nélkülözhetetlen 

lett volna. A másik ok, hogy az egyéb pénzügyi reformok folytán a pénzügyi közegek oly 

mértékben és annyira le voltak terhelve, hogy az egyenes adók reformját megkísérelni, 

Wekerle szerint, csak féleredményre vezetett volna.
151

 

Ezért döntött a fogyasztási adók mindenre kiterjedő bevezetése és behajtása mellett. 

Az említett törvények csak a fogyasztási adókra vonatkozó rendelkezések rendszeres 

kodifikálására irányuló kísérleteknek tekinthetők. A legcélravezetőbb eszköznek a fogyasztási 

adók rendszerének tökéletesítését látta. Különösen a szeszadó bevezetését tartotta erre 

alkalmasnak, ennek teljes átdolgozását és nagyobb hasznosítását tűzte ki céljául. A cukoradó 

átalányozási rendszerről a térvény rendszerre térve át, jelentősen emelkedtek a bevételek.
152

 

Wekerle kezdeményezte az Ausztriában előállított, de Magyarországon forgalomba hozott 

cikkek fogyasztási adójának kölcsönös elszámolás útján Magyarország javára való 

visszatérítését. Államtitkárként a következő törvények megalkotásában játszott szerepet: 

1887. évi XLII. Törvénycikk a bor,- hús,- czukor,- és sörfogyasztás megadóztatásáról, 1888. 

évi XX. törvénycikk az égetett szeszes folyadékokra vetett vámtételek után ideiglenesen 

szedendő vámdíj-pótlékról, 1888. XXIII. törvénycikk czukorról, 1888. XXIV., és XXV. 

törvénycikkek a szesz termelésről és megadóztatásáról. 
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4. 8. Jövedékek 

 

Az önkényuralmi időszakot megelőzően a dohányt 1851-ig szabad volt termelni, árusítani, 

gyártani, ezen tevékenységek nem voltak engedélyhez kötve. 1851-től viszont a hatalom 

érdekében állt a dohány-egyedárusítás Magyarországra történő kiterjesztése.
153

 1850. 

november 29-én kelt császári nyílt parancs, amely 1851. március elsején lépett életbe és 

szabályozta a végrehajtását. Saját termelésre, saját használatra szánt dohányról az 1876. évi 

IV. törvénycikk rendelkezett, melyet az 1887. évi XLIV. törvénycikk írt felül. A törvénynek a 

dohány egyedárúság jövedelmezőségének és a dohánytermelés minőségének emelése volt a 

célja.
154

 A jogszabály a saját használatra való dohánytermelést, valamint a termelőknek azt a 

kedvezményét, miszerint saját használatukra dohányt visszatarthattak, végleg beszüntette. A 

dohánytermelést engedélyhez, a termelési területek meghatározását szigorú feltételekhez 

kötötte, elrendelte szárítópajták létesítését, megszabta minimális nagyságát, szigorította az 

ellenőrzést. A dohányművelés és a dohány kezelését ellenőrzés alá vonta, hogy a 

csempészetet hatékonyabban megakadályozhassa. A saját használatra való dohánytermelés 

megszűntetésének előnyös hatása különösen a kincstári pipadohány fogyasztásában 

csakhamar jelentős emelkedést eredményezett. Míg 1880–1886 között a pipadohány 

fogyasztás átlag év/ 109000 gramm volt, a gyártmányok fogyasztása 1890. évben 144730, 

1891. évben 153730, 1892. évben 154854, 1893. évben 165358, 1894. évben 166597 

grammra emelkedett.
155

 A dohányjövedék bevételi eredményei az 1880-1886. évek között 

átlagos évi 30000 forintról 1890-ben 37793, 1891 évben 39900, az 1893. évben 44336 és az 

1894. évben 46257 forintra emelkedtek. Ezen novelláris rendelkezések az államháztartás 

pénzügyi egyensúlyának megalapozásához releváns mértékben hozzájárultak. 
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1. ábra 

A dohányfogyasztás és jövedékek alakulása 1880 és 1894 között. 

 

Sójövedékből az állam komoly bevételre tett szert, a sómonopólium teljes 

érvényesítést követelt. Pénzügyi érdekek azonban útját állták annak, hogy a só árát az 

állattenyésztés emelkedésének előmozdítása céljából csökkentsék. Hosszú éveken keresztül a 

kérdés megoldatlan maradt és az évek folyamán ismételten felmerült kívánságokat nem 

teljesítették ezen a téren. Wekerle elkövetett mindent, hogy a só termelést fokozza, s a kivitelt 

megindítsa. Ezért 1890-ben a sójövedéki törvények és szabályok hivatalos összeállítását 

megalkotta, mely több mint fél évszázadon át irányadó maradt. 

A szeszipar fejlődése Wekerle 1888. évi szeszadó törvénye kapcsán lendült fel jelentős 

mértékben. A törvény egy átlagot (kontingenst) állított fel, mely alatt előállított szesz 

kevesebb adóteher alá esett.
156

 A törvény által előírt mennyiség felett készített szeszre 

(exkontingens) már magasabb adótétel hárult. Adót és illetéktarifát vetett ki az italmérésre, a 

cukorra és a regálékra is. Egyidejűleg belekezdett a pénzügyi- és közigazgatási adó 

modernizálásába. Wekerle lépéseket tett annak érdekében, hogy az államadósság egy részét 

szanálja. Magyarországon az italmérés, vagy „korcsmáltatás” joga 1889. évi február hó 1-jéig, 

mint királyi kisebb haszonvételi regálé jog a nemesi birtokon fekvő javak tulajdoni jogával 

volt egybekötve. Az italmérési jog a nemesi birtok után a tulajdonost illette meg, amíg 

Wekerle az italmérési jogot állami monopólium alá nem vonta. Így az addigi 
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jogtulajdonosokkal az államnak megfelelő kárpótlást kellett biztosítani. Wekerle elgondolása 

alapján nyújtotta be Tisza Kálmán pénzügyminiszter 1888. október 15-én az ide vonatkozó 

két törvényjavaslatot, melyek egyike volt „az állami italmérési jövedékről”, a másik az ezen 

jövedék „meghonosítása folytán adandó kártalanításról”.
157

 A törvényjavaslatnak hármas 

célja volt: az egyik, hogy az 1848 előtti viszonyokból fennmaradó italmérési jogot megváltsa 

a szerzett jogok teljes kímélete és az illetőknek megfelelő kártalanítása mellett. A második cél 

az volt, hogy a közösség, a közerkölcsiség, a közbiztonság szempontjából megfelelő befolyást 

biztosítson a kormányoknak és a kocsmák számának csökkentését is lehetővé tegye. A 

harmadik cél az volt, hogy a szeszesitalok megadóztatásának kihasználását az államra nézve 

teljesebbé, vagyis jövedelmezőbbé tegye. Az említett javaslatok, mint az italmérési 

jövedékről szóló 1888. évi XXXV. törvénycikk és a regálé megváltás folytán adandó 

kártalanításról szóló 1888.évi XXXVI. törvénycikk emelkedtek törvényre. E törvények 

életbelépte óta azok, akik addig nemesi birtok jogán, törvény (úrbéri jog), kiváltság 

(privilégium) alapján italmérési jogot gyakoroltak, avagy azt mint jogi személyek (községek) 

gyakorolták és végül mindazok, akik 1848-ban és azóta önjogon háborítatlanul gyakoroltak 

italmérési jogot, azok ezt a jogukat elvesztették, amiért azonban őket az állam 

kártalanította.
158

 E kártalanítás 70 év alatt sorsolás útján beváltandó, előmutatásra szóló, 

közforgalomban lévő állami kötvényekkel történt, s csak azt a töredékrészt fizették ki 

készpénzben, amely a legkisebb névértékű (100 forintos) kötvénynél is csekélyebb volt. A 

regáléjog megváltása folytán kártalanítási tőke fejében az igényjogosultaknak adott kötvények 

névértéke kb.: 23 000 000 forintot tett ki, s az állam kb. évi 9 000 000 forint terhet vállalt 

magára azért, hogy az italmérési, illetve a szeszesitalok kimérése, eladása felett kizárólag az 

állam rendelkezhessék. Italmérési engedélyt csak azoknak adott, akikről feltételezhető volt, 

hogy az italmérési jogot a törvényben előírt szabályok keretei között a közérdeknek 

megfelelően fogják gyakorolni. Így az italmérés állami egyedáruság lett, azóta mindennemű 

szeszesitalnak kimérése, elárusítása felett kizárólag az állam rendelkezett. Az engedélyek a 

kártalanítási tőkének kamatai és törlesztési részletei fedezésére az engedély után italmérési 

adót és illetéket voltak kötelesek fizetni. 
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4. 9. Pénzügyi, hitelügyi és vasúti újítások 

 

Wekerle Sándor pénzügyi működésének legfontosabb elemei közé tartoznak a hitelműveletek, 

amelyek két nagy irányban mozogtak: az államháztartás egyensúlyának helyreállításával 

kapcsolatos 1887. évi első konverziója, amely az államháztartási hiány felszámolását a kiadási 

oldalról szolgálta, míg az 1893-ban megindított második konverzió a valutareformmal függött 

össze.
159

 

Az első konverzió az 1888. évi XXXII. törvénycikkel indult meg. Törvénybe foglalta 

a felhatalmazás alapján az 5 %-os államadóssági kötvények és a megváltott magánvasutakkal 

az államosításkor átvállalt különféle ezüst és arany elsőbbségi kötvények konvertálását.
160

 A 

műveletnél az 5 %-os földtehermentesítési kötvényt 4 %-os földtehermentesítési kölcsönre 

változtatták, az 5 %-os vasúti ezüst- és papírértékű elsőbbségi kötvényt 4,5 %-os államvasúti 

ezüstkölcsönre és az 5 %-os vasúti aranykölcsönöket 4,5 %-os államvasúti aranykölcsönre 

váltották át. A kötvények visszafizetésére elszámolt kiadások az 1889. évi zárszámadás adatai 

szerint a kibocsátási költségek nélkül 483 993 308 forintot tettek ki, a beváltására kibocsátott 

kötvények értékesítéséből 485 790 691 forint folyt be, a konverzióból előállított tőkefelesleg  

1 797 383 forint, illetve a költségek levonása után a konverzió tiszta tőkefeleslege 1 004 439 

forint volt. 

A második konverziónak az 1892. évi XXI. törvénycikk volt a törvényes alapja.
161

 

Ebben a törvénycikkben foglalt felhatalmazás alapján az 5 %-os papírjáradék, a maradvány- 

és irtvány földváltságnak kötvényeit, az államosított vasutakkal az államosításkor átvállalt 

részvénytársaságok és egynémely államosított magánvasút ezüstértékéről szóló elsőbbségi 

kötvényeit 4 %-os koronajáradék kölcsönre konvertálták. Az államosított magánvasutak 

aranyértékéről szóló elsőbbségi kötvényei, valamint az 1876. évi vasúti beruházási 

aranykölcsönnek az 1888. évi XXXII. törvénycikk alapján végrehajtott részleges konverziója 

után 1892. évi július 1-jén még hátralékos kötvényei 4 %-os aranyjáradék kölcsönné 

konvertálták át. A 4 %-os magyar koronajáradék kölcsönre konvertált hitelek visszafizetésére 

elszámolt kiadások végső összege 483 456 535 forint, a 4 %-os aranyjáradék kölcsönre 

konvertált kölcsönök visszafizetésére elszámolt kiadások végösszege 20 668 002 forint, 

összesen tehát 504 124 537 forint volt. 

                                                 
159

 Matlekovits 1922: 14., OSZKK Görög-Staub. 53. 
160

 MTT 1887–1888. 367–368. 
161

 MTT 1892–1893. 297. 



59 

1891. évi XXV. törvénycikkel Wekerle pénzügyminisztersége alatt nyertek befejezést 

azok a pénzügyi műveletek, amelyek az 1880-as évek elején a magánvasutak államosításával 

megindultak és amely műveletek éppen az ő minisztersége idejében nyertek lendületet.
162

 A 

fentebb említett törvénycikk alapján történt ugyanis a Szabadalmazott Osztrák–Magyar 

Államvasút Társaság magyarországi vasútvonalainak megváltása. A vonalak megszerzését 

követően a Déli vasút és a Kassa-Oderbergi vasút vonalainak kivételével az összes nagyobb 

magánvasutak vonalai a magyar állam birtokába jutottak. Példának okáért Wekerle még 

közvetlenül Szapáry pénzügyminisztersége (1878–1887) alatt és az ő megbízásából 

tárgyalásokat kezdett a Kassa-Oderbergi vasút konverziójával kapcsolatban. Ebben a témában 

még Falk Miksa is tárgyalt és levelezett Wekerlével országgyűlési képviselőként.
163

 

Az államosítás gazdasági hatása főleg az egységes vasúti tarifákban nyilvánult meg. 

Ennek a kezdeményezésének oka az volt, hogy Wekerle felismerte a tarifapolitikának milyen 

óriási jelentősége volt nemcsak a magyar közgazdasági életre, hanem különösen az 

osztrákokkal közös vámterület szempontjából is. Az 1891. évi XXV. törvénycikk alapján a 

Szabadalmazott Osztrák–Magyar Államvasút Társaság magyar vonalainak megváltása folytán 

elvállalt adósággal, amelynek összessége az 1894. év végén 201 272 859 forintot tett ki, az 

államadósság álladéka tetemes összeggel növekedett és ilyenképpen vállalt 201 272 859 forint 

államadósság után fizetendő évjáradék az 1894. évi költségvetést 10 616 756 forint kiadással 

terhelte meg.
164

 Ennek az évjáradék fizetésnek az elvállalása még sem jelentett terhet az állam 

számára. 

Nem hagyható említés nélkül az a hatás, amit Wekerle államháztartási és hitelügyi 

tevékenysége az államhitel megszilárdítása szempontjából gyakorolt. Ez jórészt annak volt 

tulajdonítható, hogy míg az 1875-ben kibocsátott 6 %-os aranyjáradék kölcsön 8, 66 %, a 

Szapáry-féle 5 %-os papírjáradék 6, 25 % tiszta dekúrzív kamattal terhelte az államot. Addig 

a fent említett 4, 5 %-os vasúti arany- és ezüstkölcsön 4, 94 % illetve 4, 86 %, a 4 %-os 

konverziós földtehermentesítési kölcsön 4, 73 %, a 4 %-os koronajáradék 4, 30 %, a 4 % 

aranyjáradék pedig 4, 14 % kamatteherrel járt. 
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V. Valutapolitika. Ezüst vagy arany? Az 1892. évi valutareform nemzetközi előzményei. 

Nemzetközi kitekintés 

 

5. 1. Az aranystandard 

 

A világgazdasági integrációnak a XIX. század végén elért magas színvonala legfőképpen a 

nemzetközi aranystandard rendszerhez való csatlakozásnak volt köszönhető. Korábban a 

pénz- és hitelrendszert nagy rendezetlenség jellemezte, ami többféle pénzrendszer egymás 

mellett élésének volt a következménye. Európában a XIX. század második felében az 

úgynevezett szabad kereskedelem általánossá vált, ami szoros összefüggésben állt a 

világgazdaságot nemzetközivé formáló rendszerrel, az aranystandard bevezetésével.
165

 Az 

első nemzetközi pénzrendszer, az aranystandard virágkorát az első világháborút megelőző 30-

40 évvel korábban élte, amikor az aranyvaluta rendszer nemzetgazdaságokat átfogó 

világgazdasági rendszerként funkcionált.
166

 A szisztéma működését a látszólagos 

zavartalanságot biztosító elemek összejátszása szavatolta, s bár a rendszer valójában nem volt 

hibátlan, az adott kor különleges viszonyainak keretein belül működőképes maradt. Váratlan 

politikai, vagy pénzügyi esemény bekövetkezése esetén, amelynek következtében tömegesen 

kívántak élni a rendszer alapelvei által biztosított lehetőségekkel, felfüggesztették ezeket a 

játékszabályokat és adminisztratív intézkedéseket léptettek életbe.
167

 A különböző, sokszor 

nem konvertibilis nemzeti valuták és az arany-ezüst alapú pénzrendszer egyidejű használata 

jelentősen megnehezítette a gyors és modern nemzetközi kereskedelmet és fizetési rendszer 

működését. A XIX. században világszerte a nemesfémalapú bankrendszer volt az uralkodó. A 

pénzrendszer alapját képező valutafém a század közepéig az ezüst, vagy az arany volt, amit 

egyszerű, vagy monometallista rendszernek nevezünk.
168

 Mindemellett általános volt az 

ezüst-arany közös használata, amelyet kettős, vagy bimetallizmusnak hívunk.
169

 Anglia a 

sorban legelsőként 1774-ben áttért az aranyalapra.
170

, amit a napóleoni háborúkat követően 

1816-1821 között számos törvénnyel legalizáltak. A többi európai ország nagy része viszont 

az 1860-as évekig az arany-ezüst alapú valutarendszert használta és a legtöbb esetben a nem 
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konvertibilis papírpénz volt forgalomban. Az aranynak országokon keresztüli áramlása 

ingadozásokat okozott a teljes pénzrendszerben, amikor pedig az arany nemzetközi mozgása 

lanyhult, vagy a beáramlás kiegyenlítette a kiáramlást, akkor az árak stabilak maradtak. 

Megkíséreltem felvázolni a nemzetközi valutapolitika alakulását a XIX. század 

második felében. Bemutatom a pénzpolitikai tervek mögött meghúzódó nagypolitikai 

érdekeket és ismertetem az 1850-es évek után bekövetkezett változásokat, mint például a 

nemzetközi érme gondolatát, amely alternatív megoldási lehetőségként szolgált a nemzetközi 

pénzrendszerben. Ezt követően bővebben szólok az újonnan kialakult nemzetállamok 

törekvéseiről, elsősorban a Németország majd Olaszország által megkezdett folyamatról, az 

aranyalapú valutarendszer törvénybe iktatásáról, amelyhez az Amerikai Egyesült Államok 

utolsóként csatlakozott 1900-ban. 

A XIX. század második felében az aranyvaluta elhallgattatta a bimetallista mozgalmat. 

Az 1870 és 1900 között eltelt 30 év alatt az Amerikai Egyesült Államok kormánya és annak 

képviselői főképpen a pénzügyi konferenciák alkalmával tájékoztatták a világot a 

monometallikus és a bimetallikus irányzatról. A szakemberek – úgy mint a gazdag 

röpirodalom – ezekből a forrásokból merítettek a legtöbbet. 

Tiszta aranyvalutát sokáig csak Angliában használtak (1774-től), de a XIX. század 

második felében csaknem valamennyi fejlett nyugat-európai állam áttért az aranyvalutára. A 

valutafém általános értékmérő funkciót töltött be, emellett mindennapi fizetőeszköz is volt. A 

forgalomban lévő pénz nagy részét az ércpénz alkotta a század végéig, amelynek névértéke 

azonos volt belső értékével, vagyis az általa tartalmazott nemesfém világpiaci árával. Az 

ércérték és a névérték azonosságát a valutafém korlátlan veretési szabadsága biztosította. Az 

ércpénzek mellett megjelentek a papírpénzek, bankjegyek is, melyeknek a korabeli 

pénzelméletek szerint teljes összegükben, (valójában csak jelentős részükben) fedezettel 

kellett rendelkezniük a jegybank nemesfémkészlete által. A bank ezeket bármikor köteles volt 

ércpénzre és nemesfémre átváltani és fordítva is. Ezt a pénzügyi tranzakciót nevezzük az 

úgynevezett készfizetésnek. A jegybankok a készfizetést csak statáriális helyzetekben 

szüneteltethették, úgymint háború és válságok idején. 1848 után a világ aranytartaléka 

hétszeresére emelkedett. Hét év alatt ugyanis Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok 

aranykészlete az 1848-1849-es évek átlagához képest 4, 9 millió fontról, 1850 és 1856 között 

28, 1 millió fontra emelkedett.
171

 Ennek oka az arany érc óriási mennyiségű kitermelésében 

keresendő. Az aranyláz olyan területeket tárt fel az intenzív gazdasági tevékenység számára, 
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mint például a Csendes-óceáni térség és az Egyesült Államok.
172

 1848 és 1851 között 

Kaliforniában és Ausztráliában addig kiaknázatlan aranymezőket fedeztek fel, melyeket a 

következő években művelés alá vontak.
173

 Ennek a nagy mennyiségű kitermelésnek a 

következtében dömping áron áramlott Európába az olcsó arany. Így az ezüst érc ára az arany 

érchez képest emelkedett, amely inflációt okozott.
174

 

Az arany jelentőségét három tényező alapozta meg: 

1810 és a 1900 között szokatlan gazdasági helyzet alakult ki, amikor az emelkedő árak 

hullámzó inflációs korszakot idéztek elő. A század alapvetően deflációs jellegű, ami főként 

abból a tendenciából fakadt, hogy a technika megfizethetővé tette a késztermékeket, az 

újonnan feltárt élelmiszer és nyersanyagforrások olcsóbbá tették a nyersanyagot. A hosszú 

távú infláció nem ártott az üzletembereknek, mert így sokkal nagyobb mennyiséget termeltek 

és adtak el. 

Másodszor ott, ahol nagy mennyiségű nemesfém állt rendelkezésre, stabil, 

megbízható, szilárd aranyparitású fontsterlingen/sovereingen alapuló pénzügyi szintet hozott 

létre az arany, amely nélkül a nemzetközi kereskedelem egyre nehezebbé, bonyolultabbá és 

kiszámíthatatlanabbá vált.
175

 

Harmadszor pedig az aranyláz olyan területeket tárt fel az intenzív gazdasági 

tevékenység számára, mint például a Csendes-óceáni térség.
176

 

Nem sokkal később, az 1860-as 1870-es évek fordulóján azonban új ezüstlelőhelyeket 

fedeztek fel, melynek következtében ismét megváltozott az ezüst- és aranyérc egymáshoz 

viszonyított ára. Az amerikai Comstock ezüstbányák óriási mennyiségben árasztották el a 

világ piacait.
177

 Az 1850-es években egy új tendencia alakult ki, mely alapján bizonyos 

országok a pénzrendszerükben az ezüstöt honosították meg. Az 1870-es évek elejére a 

nagymértékű ezüst kitermelés következtében elértéktelenedett a pénz. Ennek megfelelően 

ismét változás állott be az államok ércfedezetében, melyben így már az aranyérc töltötte be az 

ezüst korábbi szerepét. Innen datálható a nemzetközi aranystandard története. 
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5. 2. Osztrák-német közös múlt, a „Vereinsthaler” 1857 

 

Az 1848. évi európai forradalmakat követően az első világháborúig meghatározó változások 

állottak be a nemzetállamok történetében. 1860-ban létrejött az egységes Olaszország, 1871-

ben Versailles-ban kikiáltották a Német Császárságot. 1867-ben megköttetett a kiegyezés, bár 

nem tartozott a nemzetállamok sorába, de megszületett az Osztrák–Magyar Monarchia. 

A második Német Birodalom 1871. januári megszületését követően vette kezdetét a 

korábbi ezüst pénzrendszernek az arany márkára való cserélése. Az új valuta története 

párhuzamos a birodalmi jegybank, a Reichsbank felállításának históriájával is. A márka 

bevezetéséig azonban hosszú utat tett meg Németország. A valutapolitika a császárság 

megszületése előtt meglehetősen heterogén képet mutatott. Ebben a fejezetben az egységet 

megelőző időkből a legerősebb német állam, a Porosz Királyság valutapolitikáját vizsgálom. 

A német területen az 1848-as forradalom és a császárság kikiáltása között Európa történelmét 

is meghatározó események zajlottak le. A poroszok győztes háborúk sorozatát vívták: Dánia 

ellen 1864-ben, majd Ausztriával 1866-ban, végül Franciaországgal 1870-ben. A háborús 

hódításokkal járó anyagi költségek fedezéséhez megfelelő és eredményes pénzpolitikát kellett 

folytatnia Poroszországnak, ellenben a porosz pénz a 19. század közepén nem volt teljesen 

önálló. Az 1850-es években kereskedelmi érdekein túl pénzügyi szövetséget kötöttek többek 

között az osztrákokkal is. Ezt a valutapolitikát használták fel a geopolitikai helyzetük 

konszolidálására. 

A nyugat európai trendnek megfelelően a porosz politikai elitben is megjelent egy 

szándék, hogy csatlakozzanak a Franciaország kezdeményezésére létrejött Latin 

Érmeunióhoz. Végül ezt a megoldási lehetőséget elvetették és egy sajátos utat kezdtek el 

járni, amely egy stabil és európai vezető pénznek, az aranymárkának a megalkotásához 

vezetett. Ezt az utat kíséreltem meg bemutatni, igyekeztem bepillantást engedni egyes 

kérdések részleteibe is. Megkíséreltem ábrázolni azt a közös valuta alapú integrációs tervet a 

19. század második harmadában, amely egyfajta valutablokkot kívánt felállítani nyugat-

Európában, bevonva az Amerikai Egyesült Államokat is. 

A belpolitikai történéseket sok esetben a külpolitikai események alakították a 19. 

század második felében is. Mindezek mellett fontos, talán a legfontosabb szerepet töltötte be a 

pénz- és bankrendszer. A német egységet megelőzően a Porosz Királyság törekedett a 

centralizációra, melynek egyik lényeges eleme a pénzrendszer egységesítésének ideája volt, 

melyre az 1850–1860-as évektől folyamatosan törekedtek. A nagyhatalmak közötti 

konfliktusokban az erő nyelve a katonai potenciál. Egyet azonban világosan látni kellett: 
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annak a hatalomnak volt militáns ereje, amely mögött a megfelelő anyagi kondíció állott. 

Ennek ellenére nem csak az a hatalom lehet külpolitikai tényező, amely geopolitikailag az, 

hanem az is, amely gazdaságával, vagy pénzügypolitikájával kitűnt a többi közül. Erre jó 

példa az 1834 óta működött Zollverein, amely egy kereskedelmi és gazdasági koncepciónak 

volt a megvalósulása. A német gazdasági fejlődés mértéke már az 1850-es években dinamikus 

képet tükrözött. Ennek az intenzív gazdasági fejlődésnek az alapjait az 1815-ben alapított 

Német Szövetség, illetve az 1834-ben létrehozott Zollverein biztosította. 1871-et megelőzően 

a német vámszövetség megszületése centralizációs törekvést mutatott valamiféle egységesség 

kialakításában. Németország megszületéséig a Német Szövetségre a széthúzás volt jellemző. 

A térség egységesítése előtt a partikularizmus a pénzügyekben is megmutatkozott. A 

különállás a pénzügyekben is jelentkezett, mivel a szövetségen belül 17 különböző arany és 

66 féle ezüstpénz volt forgalomban. Ezzel szemben a vámszövetség céltudatos és erőteljes 

tevékenységével felébresztette gazdasági téren az érintett államok érdekazonosságát. Az 

egység megszületéséig a Zollverein működésében komoly politikai és gazdasági integrációs 

folyamat játszódott le. A német történetírás korábban jelentős szerepet tulajdonított a porosz 

törekvéseknek a vámszövetségen belül. Megjelent egy merőben új szemléletmód, amely a 

folyamatos történeti fejlődés híveként visszautasítja az erőteljes porosz dominanciát.
178

 Marko 

Kreutzmann a jenai egyetem tudományos munkatársa tanulmányában mutatta be a német 

államokban lejátszódó politikai és gazdasági integrációs folyamatokat. 

Politikai és nem utolsó sorban pénzügyi szempontból az egyik legfontosabb kérdés a 

jegybank ügye volt. A jegybankok az állami monopóliummal felruházott központi bankok, 

amelyek a törvényes bankjegyek kibocsátására voltak feljogosítva. A porosz Königlich-

Preußische Hauptbankot – illetve ahogy a poroszok hívták Preußische Bank – 1846-ban 

alapították és 1847. január 1-jén állították a királyság szolgálatába.
179

 Első elnöke Christian 

von Rother (1778–1849), aki a porosz pénzügyek kiváló szakértőjeként vált ismertté. A bank 

alaptőkéje 11 197 533 tallér volt, amihez közel 10 millió tallérral járultak hozzá a 

magánszemélyek, akiknek azonban nem volt sok beleszólásuk a bank ügyeibe.
180

 A 

Preußische Bank versenyben állt más német államokkal a kizárólagos bankjegykibocsátás 

jogáért, azonban ezt a monopóliumot a heterogén pénznemek egymás mellett élése 

következtében lehetetlen volt elérnie. 
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Az úgynevezett kisnémet és nagynémet egységek közötti koncepció az 1850-es évek 

óta formálódott, illetve képviselői nézeteiket a nyilvánosság elé tárták.
181

 Ennek legfontosabb 

eleme az volt, hogy a Bund tagállamai között a legnépszerűbb és legerősebb állam, a Porosz 

Királyság a legrátermettebb az egységes Németország megalakítására és vezetésére, nem 

pedig Ausztria. Mindeközben Ausztria a német térség gazdasági integrációs folyamatából 

kiszorult, mivel kimaradt a Zollvereinból, azonban 1853. február 12-én a két nagyhatalom 

kereskedelmi szerződést írt alá, így formálisan Ausztria német területei mégis csatlakozhattak 

a vámszövetséghez.
182

 Valutapolitikai szempontból az együttműködés rendkívül 

meghatározó, mivel a poroszok, az osztrákok és Liechtenstein képviselői 1856–1857 között 

Bécsben és Berlinben folyamatosan tanácskoztak arról, hogy a kereskedelmi kapcsolataik 

szorosabbra fűzése érdekében közös pénzt kívánnak veretni, amelyet egymás államaiban 

kölcsönösen elfogadnak törvényes fizetőeszközként.
183

 Az osztrákok és bajorok az 

úgynevezett konvenciós forintot használták 1753-tól, mely pénzrendszert a húszforintos 

pénzláb szerint vert pénzérmék, valamint az azokat kiegészítő bankjegyek alkották. A 

konvenciós forintokat 1857-ig, az osztrák értékű forint, illetve „Vereinsthaler” bevezetéséig 

verték.
184

 

1857. január 24-én megkötötték az úgynevezett bécsi érmeegyezményt – Wiener 

Münzkonvention – melynek alapján megkezdték a Vereinsthaler érmék veretését.
185

 Ennek az 

érmekonvenciónak a lényege az volt, hogy a pénzrendszer alapjául az ezüst szolgált, így ettől 

a ponttól a fenti államok „reine Silberwährung” mellett kötelezték el magukat.
186

 A januári 

szerződéssel valójában a Habsburgok és a német Zollverein tagállamai egymáshoz szorosan 

kapcsolódva fixen rögzítették pénzük árfolyamát.
187

 A szerződés értelmében a korábbi 

konvenciós forintszabvány helyét a Vereins, illetve magyarul az egyesületi szabvány váltotta 
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fel, amely 45 osztrák értékű forint ezüsttartalmát 500 grammban szabta meg. Az ezüstpénz 

mellett kereskedelmi céllal aranypénzt is verettek, „Vereinskrone”, azonban az eltérő európai 

trendek miatt a nemzetközi kereskedelemhez nehezen tudtak csatlakozni.
188

 A bécsi 

érmeegyezménnyel olyan egységes pénzügyi közösséget hoztak létre, amely több mint 70 

millió lelket számlált.
189

 

 

5. 3. Latin Érmeunió 

 

A kaliforniai és ausztráliai aranymezők 1849–1851-es felfedezése következtében nagy 

mennyiségű arany áramlott be Európába, ami inflációt okozott.
190

 Az arany értéke az érc 

beáramlása következtében az ezüsttel szemben jelentősen csökkent, vagyis azok az államok, 

amelyek jelentős mennyiségű ezüsttel rendelkeztek, stabil ezüst alapú valutarendszert 

építettek ki. A vizsgált időszakban ugyanakkor némi változást idézett elő, amikor az ipari és 

kereskedelmi fejlődés kapcsán a termelés jóval megelőzte a fogyasztás mértékét, ami azt 

eredményezte, hogy a nemzetközi kereskedelem korábban nem tapasztalt lendületet vett. A 

gyors gazdasági fejlődés égető hatást gyakorolt a pénzvilágra. Egyre nagyobb szükségét 

érezték a szakemberek egy olyan pénznek, amelynek fémtartalma más országok 

pénzegységeihez hasonló, hogy a kereskedelemben az átszámítás maradék nélkül és könnyen 

történhessen. Későbbi korokat megelőzően az 1850-es években megjelent a nemzetközi pénz 

gondolata. 

Az 1860-as években Franciaország megpróbálkozott egy alternatív megoldással az 

aranyvaluta helyett. 1865. december 23-án Franciaország, Belgium, Olaszország és Svájc 

létrehozták az úgynevezett Latin Érmeuniót.
191

 Az Unió létrehozását a belgák 

kezdeményezték, a franciák támogatták az elgondolást. A tárgyalások kezdeti szakaszában 

némi nézeteltérés adódott a tekintetben, hogy Franciaország kivételével valamennyi alapító 

tagállam az aranyértéket kívánta alapul venni.
192

 A francia szakemberek is ezen az 

állásponton voltak, azonban a kormány ragaszkodott a kettős értékhez, vagyis a 
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bimetallizmushoz.
193

 Megszületett egy megállapodás, mely szerint a pénzrendszer ezüst alapú 

maradt, viszont a pénzverés a frankrendszer mintájára történt.
194

 Ezekben az országokban 

névlegesen bimetallikus pénzrendszer volt ugyan, de a kaliforniai és ausztráliai aranyláz 

megemelte az általános árszínvonalat, ami az ezüsthöz viszonyítva olcsóbbá tette az aranyat. 

A Latin Érmeunió egyfajta megoldási programként funkcionált az aranyérc okozta krízisre és 

a tagállamok de facto áttértek az ezüst valutára.
195

 Tehát a Latin Érmeunió államai 

stabilizálták az ezüst valutát, ami látens módon Franciaország nagyhatalmi törekvéseit 

biztosította az európai kontinensen. Az Unió célja az árstabilitás fenntartása volt. Mindegyik 

ország meghatározott súlyú ezüstben rögzítette a valutáját, Belgiumban és Svájcban addig is 

frankot használtak, Olaszország pedig az új lírát a frank ekvivalenseként határozta meg.
196

 Az 

Unió országaiban kibocsátott arany és ezüstérméket minden fizetés alkalmával el kellett 

fogadni. Az arany és ezüst értékviszonyát 1: 15, 5-ben állapították meg.
197

 Franciaország a 

szerződés megkötése után felszólította az európai országokat és az Amerikai Egyesült 

Államokat a csatlakozásra és a nemzetközi pénzegység előkészítésére alkalmas javaslatot tett. 

A francia államnak nem állt módjában más országok törvényhozó metodikájára hatást 

gyakorolni. Példának okáért Hollandiában az arany és ezüst értékarány 1: 16, 25, Amerikában 

1: 15, 98 volt.
198

 A Latin Unióhoz később törvényesen csak Görögország csatlakozott, más 

államok, mint például Spanyolország, Szerbia, Románia és nem utolsó sorban Ausztria csak 

névlegesen kötelezték el magukat a szövetséghez.
199

 Annak ellenére, hogy a Monarchia 

tagságát soha nem ratifikálták, mégis a frankrendszer szerint 1870-1892 között 8 forintos 20 

frankosnak és 4 forintos 10 frankosnak megfelelő aranyérméket verettek. Ez a kedvezőtlen 

nemesérc értékarány melegágyát biztosította a spekulációnak, hiszen az átváltás 

következtében hatalmas hasznot lehetett lefölözni. A franciák és az Egyesült Államok is 

nyomást gyakoroltak a Porosz Királyságra az Unióba való belépés mellett. A poroszok 
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tárgyalásokat is folytattak a francia kormánnyal a Latin Érmeunióba való belépésről, azonban 

nem jutottak eredményre. 

 

5. 4. Bécsi érmeértekezlet 

 

A Latin Érmeunió 1865. évi szerződésének értelmében más államok csatlakozását is várták az 

érmerendszerhez. Ennek fényében a Monarchia is összehívta az ezzel összefüggő 

tanácskozását. Ezt a megbeszélést Bécsben tartották 1867 áprilisában.
200

 A tanácskozáson 

részt vettek többek között Carl von Hock báró (1808–1869), Alois Moser, Wilhelm von 

Lucam (1820–1900), Simon von Winterstein (1819–1883) Schiff Pál, Korizmics László 

(1816–1886), Weininger Gyula (1834–1879), Wodianer Móric (1810–1885) és Kautz 

Gyula.
201

 

Az Osztrák Császárság ekkor már nem volt tagja a Német Szövetségnek és a Wiener 

Münzkonventionnak sem, ugyanis a porosz-osztrák háborút lezáró nikolsburgi békében 

Ausztria elismerte a Szövetség megszűnését. Ezt erősítette meg az 1866. augusztus 23-ai 

prágai béke. A béke XIII. pontja kimondta, hogy az Osztrák Császárság kilép az 1857. január 

24-én megkötött Bécsi Érmeegyezményből. 

Ennek fényében a bizottság egyes tagjai azt javasolták, hogy Ausztria szakadjon el az 

ezüststandardtól és a tiszta aranyvalutát vezesse be. Ők szimpatizáltak a Latin Érmeunió 

eszmeiségével és a csatlakozást szorgalmazták. Viszont Ausztria, mint más nagyobb országok 

is a kivárás taktikájára helyezkedtek, vagyis várták azt, hogy valaki belépjen az Unióba. Hock 

és Moser nézetei alapján az is elegendő, ha az érmerendszerben az Unió irányzatával 

megegyező adaptív intézkedéseket tesznek és a nagyobb államok, mint Anglia és az Egyesült 

Államok belépése után ők is jeleznék belépési szándékukat. A bizottság más tagjai szerint 

(Lucam, Schiff és Winterstein) jó lett volna megmaradni a német érmerendszer mellett, illetve 

szoros kapcsolatban maradni Poroszországgal. 

Ezt az ötletet elvetették, ugyanis nem sok esélye volt a jövőben annak, hogy az európai 

országok visszatérnek az ezüstvalutához. Úgy gondolták, mivel tendenciózusan kimutatható 

az, hogy szinte minden ország az aranyalapú pénzrendszer híve lett, valamint Angliában, 

Amerikában és Franciaországban is túlsúlyban volt az arany az ezüsthöz képest, továbbá az 

arany és az ezüst közötti értékarány állandó ingadozásnak volt kitéve, így már az ezüst 
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szerepe marginalizálódott. Az arany sokkal időt állóbb érme, mint az ezüst, könnyebben 

beszerezhető és az értéke konstans.
202

 Így Ausztria ne a Latin Érmeunió bimetallikus 

rendszerére, hanem a tiszta aranyvalutára térjen át. 

Végül határoztak az érmék tekintetében is. A bizottság két csoportra oszlott, az egyik a 

csatlakozás pártjára állt, a másik pedig a 10 forintos pénzláb melletti megmaradást javasolta. 

Ez az érme „a frankrendszerrel is kapcsolatos, Anglia pénzrendszerét is megközelíti és a 

német rendszertől sem távolodott el messzire”.
203

 Az értekezlet eredményeként egy 10 pontból 

álló állásfoglalást adott ki, melynek értelmében támogatták Ausztria részvételét a Latin 

Érmeunióval kapcsolatban, így ezzel összefüggésben a pénzrendszerben is változásokat kell 

eszközölni. Ezt a változást a metrikus érmerendszer akceptálásával kívánták kivitelezni. 

Kijelentették, hogy Ausztria a tiszta aranyvaluta álláspontján helyezkedett el. 

 

5. 5. A poroszok és a Latin Érmeunió 

 

A francia kormány már 1865 novemberében, az Uniót előkészítő tárgyalások során Édouard 

Drouyn de Lhuys (1805-1881) külügyminiszter személyében diplomáciai úton felkereste a 

porosz miniszterelnököt, Otto von Bismarckot. A franciák előirányozták a tervüket, mely 

szerint egy valutauniót kívánnak létrehozni, melyben szívesen látnák a poroszokat is mint 

tagot. A francia külügyminiszter szerint az Unióba lépő államoknak addig csekély súlyuk volt 

a nagypolitikában. A poroszok döntsenek belépési szándékukról és amennyiben az 

eredménnyel jár, az esetben a két hatalom együttműködése fokozatosan javulhat. Bismarckot 

nagy érdeklődéssel töltötte el a dolog, azonban nem tett ígéretet a belépés mellett.
204

 A 

miniszterelnök felkérte August Freiherr von der Heydt
205

 (1801–1874) korábbi 

pénzügyminisztert, dolgozzon ki egy tervezetet, azzal kapcsolatban, hogy mivel járna 

Poroszország számára, ha csatlakozna a Latin Unióhoz, amely Franciaország hatalmi érdekeit 

szolgálta. Von der Heydt szerint nem lett volna a szokásoknak megfelelő a porosz pénzlábat a 

franciával összehangolni, mert ahhoz átfogó valutareformra lett volna szükség. Továbbá 
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Franciaország tervezte az aranystandard bevezetését. Így von der Heydt nem tudta értelmezni 

a bimetallisztikus valutaalapot, mivel maga a kezdeményező állam hamarosan át kívánt térni 

az aranyparitásra. Kijelentette, hogy a poroszok nem hajlandók, és később sem kívánják a 

francia frankrendszert hazájukban adoptálni. Heydthez hasonlatosan nyilatkoztak a délnémet 

államok is. 

Bismarck bizalmas levélben tájékoztatta – Carl von Bodelschwingh (1800–1873) 

éppen hivatalban lévő pénzügyminiszterét
206

 is – a Drouyn de Lhuys francia 

külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokról.
207

 A miniszterelnök arról írt küldeményében, 

hogy felismerte Poroszország érdekeit abban, hogy a francia 5 frankos rendszerhez 

csatlakoznia kell. Hangsúlyozta a francia és porosz szövetség szorosabbra fűzésének 

lehetőségét. Viszont kijelentette, hogy nem ismeri az érmeszerződés kapcsán 

prognosztizálható előnyöket és hátrányokat. Így arra kérte a minisztert, hogy írásban fejtse ki 

a véleményét. Bismarck levelére Bodelschwingh december 10-én válaszolt.
208

 Heydthez 

hasonlatos aggályokat fogalmazott meg. Megállapította, hogy Franciaország bimetallikus 

valutalapon állott. Beszámolójában utalt az 1857. január 24-ei porosz-osztrák 

érmeszerződésre, továbbá az 1857. május 4-ei törvényre, melyben Poroszország sok más 

állammal együtt valutáját az ezüsthöz igazította. Ezzel összefüggésben kijelentette, hogy a 

francia és a porosz pénzlábak teljesen eltérnek egymástól. Hosszas beszámolója végén nem 

zárta ki a csatlakozást, de további szempontok vizsgálatát javasolta. 

A francia kormány ragaszkodott az érmekonvenció megkötéséhez a poroszokkal, így 

berlini nagykövetüket, Vincent Benedetti grófot (1817–1900) küldték a kabinet nevében 

Bismarck kancellár meggyőzésére. A diplomata beszámolt a kormányfőnek arról, hogy 

Párizsban miniszteri rangban kívántak kinevezni egy meghatalmazottat, aki a poroszokkal 

való tárgyalást vezeti. Amennyiben a porosz kormány nem kíván az Unióba belépni, úgy 

abban az esetben is legalább egy előzetes megállapodást kívánt kötni a francia vezetés. 1867. 

március 17-én Félix de Parieu (1815–1893) francia pénzügyminiszter egy jegyzéket adott át 

Robert von der Goltz (1817–1869) párizsi porosz nagykövetnek.
209

 Ezen írásban még egyszer 

hangsúlyozták a két állam közötti valutaunió szükségességét, valamint előirányozták a 

valutaárfolyam rendszerét. Bismarck nagy lelkesedéssel fogadta a franciák tervezetét és úgy 
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gondolta, hogy ha nem is a teljes pénzrendszer átalakításával, de kisebb változtatásokkal 

tehetnének egy próbát. A miniszterelnök véleménye szerint – ellentétben von der Heydttel – a 

közös kereskedelmi érdek megkívánta, hogy a franciák vezette Unióba való belépést a 

poroszok megfontolják.
210

 Végül is Bismarck a francia nagykövetet úgy engedte el, hogy a 

poroszok a valutakérdésről akkor nem tudtak tárgyalni. Arra hivatkozott, hogy azt még az 

Északnémet Szövetség államaival egyeztetnie kell. Tehát a kérdést elnapolta, ezáltal nyitva 

hagyta a lehetőségét egy későbbi csatlakozásnak a Latin Érmeunióhoz. 

Poroszország belépési szándéka az Érmeunióba nemcsak egy politikai ötlet volt, mivel 

erről a porosz politikai eliten kívül is esett szó. A Deutsche Handelstag – amely a helyi 

kereskedelmi kamara 1861-ben alapított csúcsszervezete volt – már 1865. évi Frankfurt am 

Mainban tartott ülésén is beszélt arról, hogy a francia 20 frankoshoz hasonló érmét kellene a 

németeknek is veretni aranyból.
211

 Vajon miért volt fontos Franciaország számára 

Poroszország beintegrálása a Latin Érmeunióba? Egy okot megjegyzett a francia nagykövet, 

miszerint országa célja egy egységes valutablokk kialakítása, melyből más európai államok 

alig tudták kivonni magukat. Ha a frank alapján szerveznék újjá a poroszok pénzrendszerüket, 

akkor egy hatalmas európai régió alakulna ki közös valutával, amely hozzájárulna a 

kereskedelmi és gazdasági élet fellendüléséhez. Az Ausztria fölött aratott győzelme miatt 

Poroszország rövid idő alatt kiemelkedett a német államok közül, amely III. Napóleon 

országának kivívta figyelmét és veszélyes, továbbá közvetlen vetélytársat látott benne. A 

franciák kockázatosnak vizionálták azt, hogy a poroszok a délnémet államokat, 

Franciaországot és Belgiumot is megszállhatják. 

 

5. 6. Előkészületek az 1867. évi párizsi érmekonferenciára 

 

Az érmeuniót alapító tárgyalások helyszíne Párizs volt, itt került megrendezésre 1867. évi 

világkiállítás, melynek keretében egy pénzügyi konferenciát szerveztek a franciák. Ez az 

esemény első alkalommal adott lehetőséget az európai államoknak, hogy valutapolitikájukról 

értekezzenek. A császári francia kormánytól csak úgy, mint az Olasz Királyságtól, 

Poroszország is meghívást kapott és részt is kívánt venni az értekezleten.
212

 Maximilian von 

Philipsborn (1815–1885) a külügyminisztérium igazgatója bizalmasan közölte a 

miniszterekkel, Friedrich von Itzenplitz gróf (1799–1883) és von der Heydt urakkal, Goltz 
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párizsi nagykövet 1867. március 17-én kelt átiratát, amelyből kiderült, hogy a francia 

kormány javaslatokat tett a két állam pénzrendszerének összehangolására.
213

 Az iratok 

megküldésén túl Philipsborn várta a miniszterek szakszerű véleményét. A francia nagykövet 

előzetesen megküldte a konferencia tervezett programját, így ennek tükrében Bismarck 

felkérte Itzenplitz gróf kereskedelem-, ipar- és közmunkaügyi miniszterét, hogy végezzen 

vizsgálatot és tárja fel illetve összesítse a lehetséges válaszokat.
214

 Egy szűk hónappal az 

esemény kezdete előtt azonban a miniszterek még nem tudták megnevezni azokat a 

személyeket, akiket megbízottként Párizsba küldtek volna. Itzenplitz gróf von der Heydt 

pénzügyminiszternek írt levelében arról tájékoztatta, hogy a porosz kormány részvételét a 

konferencián támogatja ellenben az általa megbízott személyt illetően később ad 

tájékoztatást.
215

 1867. május 29-re Itzenplitz gróf a minisztériuma részéről kijelölte a biztost. 

Ennek fényében Karl Herzog (1827–1902) a kereskedelem-, ipar- és közmunkaügyi 

minisztérium titkos tanácsosa töltötte be az egyik tisztet.
216

 Herzog volt a poroszok 

világkiállítási főbiztosa is Párizsban.
217

 Június 4-én a két miniszter már mindkét követet 

közösen megnevezve terjesztették Bismarck elé javaslatukat. A pénzügyminisztérium 

megbízottja Rudolf Meinecke (1817–1905) minisztériumi titkos tanácsos volt.
218

 Levelükben 

értesítették a miniszterelnököt, hogy Herzog a pénzügyi konferencián túl a világkiállításon is 

képviseli Poroszországot, Meinecke csak az értekezleten vesz részt. Bismarck vezette porosz 

kabinet a két komisszárius kinevezését akceptálta, valamint írásban közölte velük a kormány 

„instrukcióit”.
219

 A küldötteknek tartaniuk kell magukat a kormány rendelkezéseihez, 

melynek tükrében az 1857. május 4-ei valutatörvényen az idő szerint nem kívántak 

változtatni. Az esetben, ha más államok azon a véleményen lesznek, hogy szükséges a 

valutarendszer helyreállítása, akkor ezt megfontolás tárgyává teszik. Ha Poroszország 

rendezni kívánja valutáját, akkor csakis a „reinen Goldwährug”, vagyis a tiszta aranyvaluta 
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jöhet számításba. A kettős valuta meghonosítására nem törekedtek. Az aranyérmék 

finomságát a 9/10-es arányban kívánták megállapítani, hasonlatosan a koronához és a francia 

aranyérméhez. Az aranypénz mellett veretnének váltópénzt ezüstből és rézből, melyeket csak 

egy maximalizált értékben állítanának elő. Bismarck felhívta Meinecke figyelmét az 

elővigyázatosságra, valamint ezeket az információkat Párizsban Herzoggal is közölnie kellett. 

A bajor kormány is meghívást kapott a konferenciára, amit berlini követük közölt Hermann 

von Thile (1812–1889) külügyminisztériumi államtitkárral
220

 és hozzátette, hogy a küldött 

nevét később hozzák nyilvánosságra.
221

 

Érdekes egy észak-amerikai politikus visszaemlékezése a korabeli Európáról, aki 

látogatást tett 1867-ben sok nagyvárosban. Többek között járt a világkiállítás miatt nyüzsgő 

Párizsban, valamint Berlinben is. John Sherman (1823–1900) Poroszországot duzzadó 

erejűnek írja le, Berlint pedig egy növekvő, fejlődő városnak. Sherman nagy vágya volt, hogy 

találkozhasson Poroszország miniszterelnökével, Otto von Bismarckkal. Az éppen akkor 

elhunyt Berlinben székelő amerikai követ Joseph Albert Wright (1810–1867) fia John C. 

Wright segítségével Bismarck fogadta az amerikai politikust, ahol lehetőséget kapott a 

bemutatkozásra. Sherman visszaemlékezésében megjegyezte: Bismarck német akcentussal 

beszélte az angolt, azonban könnyen érthetően.
222

 Továbbá lejegyezte, ha Sherman a 

közelmúlt eseményeire terelte a szót, akkor Bismarck mindig a polgárháborúról és a vezérkari 

főnökökről kérdezett. Meggyőződéses híve volt az Uniónak és biztosította arról, hogy 

Poroszország minden lakója hasonlóan vélekedett. Megállapodtak, hogy a világkiállítás 

további eseményein még találkoznak. Bismarck személyisége nagy hatást gyakorolt a fiatal 

Shermanra. Az audiencia nem volt több húsz percnél, mégis úgy érezte, mintha hosszú évek 

óta baráti kapcsolatot ápoltak volna.
223

 A miniszterelnököt egészséges, ereje teljében lévő, 

ötvenes éveiben járó férfinak írta le, nem is tévedett, hiszen Bismarck 1867-ben 52 éves 

volt.
224
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5. 7. Az 1867. évi párizsi érmekonferencia 

 

Az értekezlet III. Napóleon császár védnöksége mellett 1867. június 17-én nyitotta meg a 

kapuit.
225

 Összesen húsz ország – a jelentősebb európai országokon túl – köztük az Amerikai 

Egyesült Államok is képviseltette magát, mely tanácskozás egészen július 6-ig ülésezett.
226

 

Másnap Meinecke és Herzog követek jelentésben számoltak be von der Heydt 

pénzügyminiszternek a megnyitóünnepségről. Beszámolójukban 36 küldöttről szóltak, akik 

19 államot képviseltek.
227

 Az érmekonferencia jegyzőkönyve szerint az alábbi országok 

vettek részt az értekezleten: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Baden, Bajorország, 

Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Nagy Britannia, 

Norvégia, Portugália, Poroszország, Oroszország, Svédország, Svájc, Törökország és 

Württemberg.
228

 

A franciák előzetesen minden résztvevő országnak megküldték a Latin Érmeunió 

alapító okiratát, ezzel is a belépési szándékukat ösztönözve. A tanácskozástól az egyes 

országok különböző eredményeket vártak, példának okáért az Egyesült Államok érdekelt volt 

a nemzetközi érme létrehozásában. Az amerikai küldöttséget az 1863-ban Berlinben rendezett 

nemzetközi statisztikai konferenciáról már jól ismert Samuel Bulkley Ruggles (1800–1881) 

vezette. Léonel de Moustier (1817–1869) francia külügyminiszter megnyitóbeszédében a 

közös nemzetközi pénzt a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbá fűzésére kívánta 

felhasználni.
229

 Az első ülésen a franciák bemutatták az általuk összeállított kérdőívet 

(„Questionnaire”), melybe előzetesen belefoglalták azokat a kérdéseket, amelyeket tárgyalási 

alapnak és a valutakonferencia központi kérdéseinek tekintettek.
230

 A konferencia egyik 

alapkérdése az volt, hogy egy teljesen új nemzetközi pénzrendszert vezessenek be, vagy 

függetlenül attól, a jelenlegi valutarendszert használják, mint modellt. Willem Cornelis Mees 

(1813–1884) a Holland Nemzeti Bank elnöke kijelentette, hogy bár politikai szempontból egy 

új rendszer kidolgozása a legjobb megoldás, ami minden államot arra kényszerítene, hogy 

megreformálják valutapolitikájukat, ily módon nem kerülne hátrányba egyik a másikhoz 
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képest. Viszont több szempontból praktikus megoldás lett volna egy már létező rendszerre 

való áttérés, vagyis a csatlakozás az Unióhoz.
231

 António José de Ávila gróf (1807–1881) 

portugál delegált – későbbi miniszterelnök – rámutatott a hasonlóságra a francia 25 frankos és 

az angol Sovereign között. Végül is a konferencia a 25 frankost ajánlotta a közös pénz 

alapjául, ami megegyezett a korábban Bécsben rendezett értekezlet által ajánlott osztrák 10 

forintos aranyéval és megközelítette az angol Sovereign és az 5 amerikai dollár értékét.
232

 

A konferencia harmadik ülésnapján szólt hozzá Meinecke az értekezéshez. 

Kijelentette, hogy Poroszország is csatlakozik a tanácskozás azon megállapításához, amely az 

aranystandard bevezetését propagálja.
233

 A párizsi értekezlet diplomáciai tárgyalások sorát 

készítette elő és elérte azt, hogy Európa majdnem minden országa és az Amerikai Egyesült 

Államok is tanulmány tárgyává tették a frankrendszer kérdését. Bizonyítja ezt az a tény, hogy 

1868-ban Londonban bizottsági ülést hívtak össze ebben a tárgyban és megegyeztek, vagyis 

támogatják a nemzetközi érme gondolatát.
234

 A párizsi értekezleten az amerikai kormány 

követe azt a kijelentést tette, hogy kormánya hajlandó a dollár értékét annyira leszállítani, 

hogy az 5 frankossal legyen egyenlő. 

Meinecke visszaemlékezéseiben lejegyzett pár gondolatot az érmekonferenciával 

kapcsolatban. A két porosz követ: Meinecke, aki június 16-án érkezett Párizsba és Herzog a 

Rue de Monthieu 11. szám alatt lakott a Champs-Élysées közelében.
235

 A rendezvény 

hivatalos nyelve a francia volt és Meinecke kifejtette, hogy nem bízott a francia 

nyelvtudásában, azonban önmagával mégis elégedett volt, mivel várakozása felett teljesített a 

nyelvhasználat terén. Érdekes volt még, hogy az Északnémet Szövetség határain túlról 

érkezett német küldöttek akcentusával nehezen boldogult.
236

 

 

5. 8. Az Északnémet Szövetség és az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi kapcsolata 

 

Az 1860-as évekre a német államokban jellemző volt a törekvés az egység megteremtésére. A 

legerősebb német királyság, Poroszország és az Osztrák Császárság még úgymond „kéz a 

kézben” küzdött egymás mellett 1864-ig a Dán Királyság ellen, hogy a poroszok 
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megszerezhessék Schleswig-Holstein-t.
237

 Fordult a szerencséje az osztrákoknak és 1866-ra 

már kiélezett konfliktusban a poroszokkal szemben találták magukat.
238

 1866 nyara szintén 

eseményekben gazdag periódus volt a németek történetében. A poroszok annektálták 

Holsteint, Hannovert, Kurhessent, a Nassaui Hercegséget, valamint Frankfurt am Main szabad 

várost. Azt megelőzően az új alkotmánnyal konspiráltak. Az 1866. július 3-ai königgrätzi 

győzelemmel a Poroszország szövetségesei körében és ellenfelei között is nagyfokú presztízst 

vívott ki magának. A nikolsburgi fegyverszünet és a prágai béke pontjai szabad kezet adtak a 

Porosz Királyság számára a centralizációban.
239

 A béke ugyanis szavatolta, hogy az osztrák 

császár hozzájárult a Német Szövetség felbomlásához és ahhoz, hogy Ausztria nélkül 

Poroszország vezetésével létrejöjjön az Északnémet Szövetség, vagyis a Norddeutscher Bund. 

A porosz vezetésben nem volt egységes szemlélet a valutapolitika tekintetében. Egymást érték 

a tervezetek a Bundeskanzleramtban, amelynek élén az 1867. augusztus 12-én kinevezett 

Rudolph Delbrück (1817–1903) elnök állt.
240

 Delbrück köztudottan Bismarck jobb keze volt, 

közel álltak egymáshoz a kancellárral, aki gazdasági és kereskedelmi kérdésekben gyakran 

kikérte a véleményét.
241

 Ars poeticáját az egységesítés törvényekbe iktatása jelentette. 

Delbrück új hivatala élén élharcosa lett az egységes súly és mértékrendszer bevezetésének az 

Északnémet Szövetségben.
242

 Otto Michaelis (1826–1890) a kancellári hivatal tanácsosa, 

Delbrück beosztottja, a pénzügyek egységesítésekor az aranystandardot javasolta a pénz 

alapjának. 1868 júniusában, a Reichstagban abban állapodtak meg, hogy amint a pénzügyi 

kondíciók lehetővé teszik, akkor csak az aranyérc alapú pénzrendszert kívánják 

meghonosítani Németországban. Továbbá megkezdték az előkészületeket az egyetemes 

monetáris rendszer bevezetéséhez.
243

 

A francia-német katonai konfliktust megelőzően a pénzvilágban is számottevő 

változások mentek végbe. Mindennek legfontosabb és legmeghatározóbb alapja az 1867. évi 

párizsi érmekonferencia, melyen célként tűzte ki valamennyi állam az aranyvalutára való 

áttérést. Viszont a megvalósításban nem állapodtak meg. Az értekezletet követő három 
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évtizedben a valutával kapcsolatos diplomáciában vita alakult ki, hogy helyes volt-e az 

aranystandard bevezetésének támogatása.
244

 

A nemzetközi szakirodalom az 1867. évi érmekonferenciát tekinti az amerikai 

befolyásolási törekvés kezdetének Európára a valutapolitika terén. Az 1867., 1878., 1881., 

1889. és 1892. évi nagy érmeügyi konferenciák mindegyikén képviseltette magát az Amerikai 

Egyesült Államok. Hozzá kell tennem, habár ezeken a konferenciákon rengeteg határozat 

született, egyezményei nem bírtak a törvény erejével. Ennek ellenére az amerikaiak 

igyekeztek befolyásolni az európai kormányokat, illetve a szakembereket a bimetallizmus 

fontosságáról. Így jelentős erőket mozgósítottak és ez nagy erőfeszítésébe került a tengeren 

túli hatalomnak. Az amerikai külügyminisztériumban 1801 és 1906 között mindössze húsz fő 

vitte a hivatalt és e munkatársak közül hat foglalkozott nemzetközi valutapolitikával.
245

 Erre 

kiváló példa Samuel Dana Horton (1844–1895) esete, aki valamennyi érmekonferencián 

képviselte az Egyesült Államokat, sőt egy rövid időre Európába is költözött, hogy 

népszerűsítse a kettős értéket. 

Az amerikai kormányok pénzügyi elképzeléseinek az alapját a Latin Érmeunió 

alapötlete szolgáltatta.
246

 Terveik szerint egy modern pénzrendszert kívántak létrehozni, az 

Unióhoz hasonlatosan. Ennek alapján az arany és az ezüst közötti értékarányt mesterségesen 

kívánták megállapítani. Az új rendszerhez minden korabeli független állam csatlakozhatott 

volna saját érméinek megtartásával. Ellenben egy egységes súly- és finomsági rendszert 

dolgoztak ki, mely alapján a kereskedelmi kapcsolatokat kiterjeszthették volna a valuta 

mentén. 

Az amerikai kormány komolyan vette az érmekonferencia határozatát és lépéseket tett 

egy egységes nemzetközi pénzrendszer kidolgozására. A poroszok diplomatájuk révén 

képviseltették magukat az Egyesült Államokban. Friedrich von Gerolt (1797–1879) 1844 óta 

teljesített szolgálatot az USA-ban, aki minden idők leghosszabb hivatali időt betöltő 

diplomatájaként vonult be a német történelembe. 1844-től kisebb megszakításokkal 1854-ig 

washingtoni „ministerresident”, majd 1854-től 1868-ig porosz követ.
247

 1868. január 24-től, 

mint az Északnémet Szövetség követeként töltötte be posztját egészen 1871. december 31-ig 
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nyugállományba vonulásáig.
248

 Gerolt minden fontos ügyben folyamatosan tájékoztatta 

Bismarckot az amerikai, illetve az Északnémet Szövetséget érintő eseményekről. Többek 

között a valutapolitikáról is, pontosabban az amerikai tervezetekről a nemzetközi pénz 

vonatkozásában. A diplomata jelentéseiből kitűnik egy – a forrásokban Gerolt által E. B. 

Elliot-ként
249

 aposztrofált – amerikai pénzügyminiszteri hivatalnok, mely rövidítés valójában 

a svéd származású Ezekiel Brown Elliottot (1823–1888) takarja, aki óriási munkát végzett az 

egységes nemzetközi pénzügyi rendszer kidolgozásában.
250

 

Elliott jártas volt a porosz ügyekben, mivel a fentebb már említett Samuel Bulkley 

Ruggles társaságában részt vett az 1863. szeptember 6. és 12. között Berlinben megrendezett 

nemzetközi statisztikai konferencián, ahol előadást is tartott: On the military statistics of the 

United States of America (Az Amerikai Egyesült Államok katonai statisztikája) címmel.
251 

1864-ben részt vett a porosz-dán háborúban, mint az amerikai kormány Egészségügyi 

Bizottságának küldöttje, ahol mindkét hadsereg kórházi és mentőszolgálati ellátását 

vizsgálta.
252

 Megfigyeléseit publikálta Report on Prussian Mortality (Jelentés a porosz 

halálozásról) címmel a Porosz Királyi Statisztikai Hivatal lapjában. Ezt követően a ’60-as 

évek második felében visszatért Amerikába, ahol több fontos tanulmányt is publikált a 

nemzetközi pénz, illetve a valuta témakörében. 

 

5. 9. A nemzetközi pénz ideája és annak kidolgozása 

 

Elliott egy tervezeten dolgozott az egységes decimális nemzetközi pénzrendszer bevezetéséről 

a fejlett országokban, amelynek elkészítésével a kormány bízta meg. Elliott Gerolthoz írott 

levelében kifejti, hogy a porosz Vereinskrone érmének van egyedül metrikus mértékegysége 

az Északnémet Szövetségben.
253

 Gerolt kérésére Elliott átadta tervezetét, amelyben az 

egységes metrikus tizedes pénzverés bevezetéséről van szó Németországban, Angliában, 

Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban.
254

 A pénzrendszer alapját a francia 
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arany 100 frankos érme alkotta, melynek finom tömege 29, 032258 gramm és az érme 

nyerstömege 32, 25806 gramm, finomsága 900/1000.
255

 Míg a porosz Vereinskrone (egyleti 

korona) aranytartalma 10 gramm, addig az amerikai arany 10 dolláros érme (Eagle) 15 gramm 

aranyércet tartalmazott. A francia érmerendszer adaptációját a párizsi valutakonferencia 

amerikai küldöttségének vezetője, Ruggles javasolta a kongresszusnak. Az amerikaiak óva 

intették az Északnémet Szövetség államait a francia érmerendszer meggondolatlan átvételétől, 

mivel azt Anglia is elutasította. 

Gerolt leírt egy személyes esetet, mikor is legutóbbi alkalommal New Yorkban járt és 

egy német pénzváltónál dollárt váltott Vereinskronera, amit 6, 60 aranydollárért váltott át, 

melynek a valós értéke 6, 66 dollár.
256

 A pénzváltó közölte Gerolttal, hogy hamarosan 3000 

darab egyleti koronát fog vásárolni (véleménye szerint mélyen áron alul) és az érméket 

Philadelphiában kívánta értékesíteni. Jelentése végén hozzáfűzte Bismarcknak, hogy 

személyesen beszélt Hugh McCulloch (1808–1895) éppen hivatali idejét töltő 

pénzügyminiszterrel (1865–1869), aki tájékoztatta, hogy a következő kongresszuson 

előterjeszti az Elliott-féle reformtervezetet és a törvényi szabályozásról mielőbb tárgyalni 

fognak. 

1869 áprilisában Gerolt washingtoni porosz követ újabb jelentésben számolt be az 

egységes nemzetközi pénzrendszer bevezetésének állásáról. McCulloch pénzügyminiszter 

1869. február 8-án terjesztette Elliott tervezetét a kongresszus elé.
257

 Viszont a demokrata 

párti Andrew Johnson (1808–1875) elnök 1869. március 4-én leköszönt posztjáról, kinek 

helyét a republikánus Ulysses Simpson Grant (1822–1885) tábornok vette át.
258

 A 

pénzügyminiszterek személyében is változás történt, McCulloch helyét George Sewall 

Boutwell (1818–1905) töltötte be egészen 1873-ig. Gerolt beszámolt még arról is, hogy 

William D. Kelley (1814–1890) a képviselőház republikánus tagja Pennsylvaniából már 

korábban előterjesztett egy törvényjavaslatot az Elliott-féle valutareform mellett. A 

választások miatt időhiányba került törvényhozás nem tudott rendelkezni az újításról, így 

annak megalkotása már csak az újonnan összeült kongresszusra maradt, mely előreláthatólag 

decemberben ült össze. Az amerikai pénzügyminiszter szóban ígéretet tett Geroltnak, hogy 

amint a tervezetet a kongresszusi nyomda kinyomtatja, abban az esetben rendelkezésére 

bocsát azokból, melyeket megküldhet Berlinbe. Ellenben elkészült a nemzetközi veretek 
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grafikai kivitelezési terve, melyet megküldött a kancellárnak. Érdekes, hogy Gerolt 

jelentésének keltétől számítottan néhány nappal korábban került megrendezésre az Amerikai 

Tudományos Akadémia tagjainak találkozója, melyen az Elliott-féle reformjavaslatot is 

megvitatták. Az akadémikusok többsége az Elliott-féle tervezet mellet foglalt állást, így tehát 

a Ruggels-féle javaslatot, vagyis a francia mintájú arany és ezüst alapú pénzrendszer 

adaptációját elutasították.
259

 

Gerolt következő valutapolitikai témájú jelentését 1869. október 18-án küldte meg 

Bismarcknak. Ebben beszámolt az április óta történt fejleményekről, mely szerint az Elliott-

féle reformtervezetet Kelley a kongresszus legutóbbi ülésén a képviselőház elé terjesztette. 

Elliott felhívta Gerolt figyelmét egy tanulmányra a Preußische Jahrbücher legújabb számában, 

melyet Eug ne Nothomb (1840–1930) publikált Die Weltmünze címmel.
260

 Elliott nagy 

kedvét lelte a dolgozat olvasásában, ugyanis saját memorandumát az alapján felülvizsgálta és 

javaslatait Németország valutareformja szempontjából beledolgozta. Így Elliott javaslata 

alapján az arany egyleti koronán és réz váltópénzen nem szükséges változtatnia a porosz 

kormánynak.
261

 Néhány nappal később újabb jelentésben számolt be a kancellárnak, 

amennyiben a pénzügyminiszter elkészítteti a tervezet próbanyomását és azt átadja neki, 

akkor azt azonnal küldi Poroszországba.
262

 

Időközben Berlinben változás állott be a Bismarck vezette kabinetben. A 

miniszterelnökkel köztudottan sokszor ellenséges viszonyt ápolt von der Heydt másodjára is 

lemondott posztjáról, mivel nem tudott Bismarckkal együttműködni. Hivatalosan 

nyugállományba vonult. Az uralkodó bár félszegen, de kinevezte Otto von Camphausen 

(1812–1896) személyében az első liberális politikust pénzügyminiszterré 1869. október 26-

án.
263

 Később azonban bizonyította a Vilmos által megelőlegezett bizalmat, mivel hivatalát 

egészen 1878-ig töltötte be és egy sikeres időszakot hagyott a háta mögött. Személye garancia 

volt az új pénzrendszer, az aranymárka bevezetéséhez, valamint neve a pénzügyi 

kontinuitással szoros összefüggésben állt. 

Gerolt 1869. november 16-án jelentette – mikor az európai postát már elküldte – hogy 

Elliott elkészült a tervezetével.
264

 Tehát ezek alapján november közepére Elliott befejezte 
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munkáját, melyet átadott Geroltnak, aki azt másnap, november 17-én postázta 

Bismarcknak.
265

 Az amerikai hivatalnok egy teljes javaslatot dolgozott ki Németország 

valutareformjával kapcsolatban: Suggestions for the establishment of an international coinage 

on a decimal and metric basis in Germany címmel, mely egy új pénzstruktúra alapjait kívánta 

lefektetni. Az új szisztéma kísértetiesen hasonlított az egyleti korona rendszerére, mely 

pénzrendszer alapját már nem az egyleti ezüst tallér, hanem a Vereinskrone aranyércéhez 

kívánták alakítani a párizsi érmekonferencia határozatának megfelelően. 

Az Északnémet Szövetség washingtoni követe a soron következő jelentését a 

nemzetközi metrikus pénzrendszerről 1870. április 22-én írta.
266

 Tehát a porosz diplomácia és 

a kormány a témában több mint öt hónapon keresztül nem érintkezett. Gerolt beszámolt arról, 

hogy a kongresszusnak jogalkotási javaslatokat kell benyújtani a metrikus érmerendszer 

bevezetéséről az Egyesült Államokban. A párizsi érmekonferencia amerikai küldöttségének 

vezetője, Ruggles javaslatot tett ismét a francia érmerendszer adaptációjára a kongresszusban. 

Ezt a javaslatot azonban nagy ellenvetés kísérte, ugyanis Kelley képviselő már 1870. március 

13-án – mint már korábban is javasolta – újra előterjesztette a „világos” és egyszerűbb 

metrikus pénzrendszer bevezetését az Egyesült Államokban.
267

 A szakértők általában a 

Kelley-féle reformtervezet mellett érveltek, Gerolt szerint ez minden érintett állam, de 

különösen Németország számára igen kívánatos lett volna. 

Közel egy hónappal később Gerolt 1870. május 20-án kelt újabb jelentésében számolt 

be a pénzügyi helyzetről.
268

 Boutwell amerikai pénzügyminiszter közvetett lépéseket tett a 

Kelley által benyújtott törvényjavaslat kongresszusi megszavazásához. 1870. május 25-én 

Boutwell jelentésben tájékoztatta a szenátus pénzügyi bizottságát, továbbá Hiland R. Hulburd 

(1829–1880) számvevőszéki elnököt a különböző reformtervezetekről és pénzügyi helyzetről. 

Gerolt jelentése további mellékleteket is tartalmazott, többek között egy táblázatot, melyet 

Elliott készített Kelley reformtervezete alapján. Gerolt felhívta Bismarck figyelmét erre a 

táblázatra, miszerint az Északnémet Szövetségi kormányban ezzel kapcsolatosan várható 

majd a legnagyobb érdeklődés. Bár a követ sietve hozzátette, hogy véleménye szerint a 

jelenlegi ülésszakban nem hiszi, hogy ezzel összhangban meghozzák a kongresszusi 

határozatot. 
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Bancroft Davis (1822–1907) – Grant elnök hivatali ideje alatt az Egyesült Államok 

külügyminiszteri helyettese 1869 és 1871 között, majd 1873 és 1874-ben újra – bizalmasan 

közölte Gerolttal, hogy egy nyomtatott határozatot küldenek számos európai uralkodói udvar 

amerikai követségre az egységes nemzetközi valutarendszerről.
269

 Ezt a mellékletet a porosz 

követ is csatolta, mely egyértelműen kimondja, hogy a jövőben az amerikai valuta alapja 

csakis az aranystandard lehet. Így a Kelley-féle reformtervezet – ellentétben a Ruggels-féle 

bimetallizmussal – csak az aranyra kívánt alapozni. Ennek megfelelően mutatja be a metrikus 

súlyú arany érméket, hogy a 3 arany dolláros érme, mely érme 9/10 finomságú és 5 gramm 

aranyat tartalmaz.
270

 Következik a 2 arany dolláros érme, amely 3 gramm színaranyat 

tartalmazott, amely a tömegét és minőségét illetően az egyleti koronával egyszerű viszonyban 

állna. Ez alapján a tervezet azt sugallja, hogy az 1 angol Sovereign és a francia 25 frank 

érmék arany tartalmuk és méretük szerint az amerikai 5 dollár (fél Eagle) érméket a fenti 

szisztéma alapján veretnék. A tervezet 6. és 7. pontja kimondja, hogy az Egyesült Államok és 

Németország számára egyformán előnyös (mivel az egyleti arany korona 10 gramm színarany 

tartalommal és 15 gramm a Double Eagle 10 dollár darabja). Amennyiben Anglia és 

Franciaország is hajlandó érmerendszerén változtatni, úgy abban az esetben az Egyesült 

Államok elnöke javasolja a kongresszusnak az egyszerű metrikus valutareformot. Továbbá 

tájékoztatta Bismarckot, hogy a Ruggles-féle reformtervezetet, amely a francia érmerendszer 

adaptációját terjesztette elő az 1867. évi párizsi érmekonferencia határozata alapján, a 

kormány elvetette. 

Gerolt 1870. július 7-én kelt jelentésében beszámolt arról, hogy az amerikai kormány 

feltételesen javaslatokat tett az Északnémet Szövetség országainak, valamint Nagy-

Britanniának az Elliott-féle nemzetközi érmerendszer elfogadására.
271

 Kelley a 

képviselőházban tartott beszédet a valutarendszerről, melyben arról számolt be, hogy sok 

országban adódott nézeteltérés és aggodalom, azonban az egységes nemzetközi pénzrendszer 

az általános jólétet szolgálja. 

 

1870. július 7-től nem állt rendelkezésemre további adat Gerolt és Elliott 

együttműködésére. Magyarázat lehet, hogy 1871 végén Gerolt sok éves szolgálati idő után 

nyugállományba vonult. Washingtonban a Német Császárságnak új követe lett, Kurd von 

Schlözer (1822–1894) személyében és ennek következtében akár meg is szakadhattak a 
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tárgyalások Elliottal. Guido Thiemeyer, aki többek között a washingtoni National 

Archivesban is kutatásokat végzett, az amerikai kormányok Európára gyakorolt 

valutapolitikai befolyását az 1878. évi valutaügyi konferenciától datálja.
272

 Thiemeyernek 

valóban igaza van, hogy az 1878. évi párizsi érmekonferenciát az „amerikai konferenciának” 

szokás nevezni, azonban a befolyásolási tevékenységük már jóval azt megelőzően, tíz évvel 

korábban megkezdődött. 

Végül a Német Császársághoz hasonlatosan az Amerikai Egyesült Államok is áttért az 

aranystandardra 1873. februári törvényének köszönhetően. Az USA ugyancsak a „hinkende 

Goldwährug”, vagyis a „limping Standard” mellett döntött Németországhoz hasonlatosan.
273

 

Bár a folytatást illetően az amerikaiaknak volt némi kerülőútjuk, ugyanis a hetvenes évek 

második felében mégis a bimetallizmus mellett döntöttek, majd William McKinley (1843-

1901) elnöksége alatt 1900-ban tértek ismét vissza az arany paritáshoz. Ellenben Németország 

1871-től kezdve mindvégig az arany valuta alapján állt. 

 

5. 10. A Német Birodalom valutareformja 

 

Amint az ismeretes, az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb szövetségese a Német 

Birodalom volt, s a két állam között nemcsak külpolitikai, hanem gazdaságpolitikai szövetség 

is fennállt. A Monarchia saját valutareformjának előkészítésekor a német márka mintáját is 

számításba vette.
274

 

A Latin Érmeunió megalakulását követő negyedik esztendőben fordulat állott be a 

nagypolitika színterén. 1870-ben kitört a német-franca háború. A konfliktus végén 1871 

januárjában egy új európai nagyhatalom született, aminek következtében a kontinensen 

Franciaország hegemóniája megszűnt. A bismarcki politika szakított a korábban alkalmazott 

irányelvvel és új, sajátos utat kezdett járni.
275

 Németország győzelmével egy új pénzpolitikai 

irányvonal bontakozott ki, amely nem pártolta a nemzetközi érme gondolatát. A birodalom 

egységesítése előtt a partikularizmus a pénzügyekben is megmutatkozott. 1871-et megelőzően 

a német vámszövetség megszületése centralizációs törekvést mutatott valamiféle egységesség 

kialakításában. Németország megszületéséig a Német Szövetségre a széthúzás volt jellemző. 
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A különállás a pénzügyekben is jelentkezett, mivel a szövetségen belül 17 különböző arany- 

és 66 féle ezüstpénz volt forgalomban.
276

 Ezzel szemben a vámszövetség céltudatos és 

erőteljes tevékenységével felébresztette gazdasági téren az érintett államok érdekazonosságát. 

Az egység megszületéséig a Zollverein működésében komoly politikai és gazdasági 

integrációs folyamat játszódott le. A német történetírás korábban jelentős szerepet 

tulajdonított a porosz törekvéseknek a vámszövetségen belül. Megjelent egy más 

szemléletmód, amely a folyamatos történeti fejlődés híveként visszautasítja az erőteljes 

porosz dominanciát.
277

 Marko Kreutzmann a jenai egyetem oktatója a német államokban 

lejátszódó politikai és gazdasági integrációs folyamatokat mutatta be a munkáiban. Az egység 

megszületésével a pénzügyekben is a centralizációra törekedtek. Így egy új folyamatot indított 

el: az ezüstnek, mint csereeszköznek a kiszorítását, az úgynevezett demonetizálását a 

nemzetközi forgalomból és helyébe az aranyat korlátlan uralomhoz juttatni. A Német 

Birodalom Franciaországot Elzász és Lotaringia megszerzésén túl 5 milliárdos hadisarc 

megfizetésére kötelezte
278

, melynek egy részét aranyban, másik részét londoni bankokban 

aranyra bármikor átváltható váltóban kérte megtéríteni. A Német Birodalom ezt a 

mennyiséget használta fel arra, hogy áttérjen az aranyalapra. 1871 márciusában Bismarck a 

birodalmi gyűlés elé terjesztette a valutareformra vonatkozó második törvényjavaslatot.
279

 A 

német kormány az ezüstvásárlást már 1871 júliusában beszűntette és az aranyalapra való 

áttérésről szóló törvényt még ugyanazon év december 4-én a császár szentesítette.
280

 

Németország az 1871. decemberi törvényének megszületésével valutájának az alapja a márka 

lett, amelyet a metrikus pénzrendszer szerint vertek.
281

 Megindították az arany 10 és 20 

márkások veretését. A márkát 1873. július 9-én kelt törvény értelmében az országos értékek 

helyébe a birodalmi aranyérték lépett és megkezdték a készfizetést, ezeket az intézkedéseket a 

pénzügyi stabilizáció és a márka nemzetközi fizetőeszközként való elfogadtatására 
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használták.
282

 Az 1873. július 9-ei törvény véglegesítette az arany birodalmi márka 

forgalomba hozatalát.
283

 Rendelkezett továbbá a törvény az ezüst szerepéről is. 1874. március 

14-én törvény született a német papírpénzekkel kapcsolatban. 1875. szeptember 22-én I. 

Vilmos császár rendeletet hozott az aranyérték életbe léptetéséről. Fontos a kontinuitás és a 

pénzügyminiszter pozíciója. A porosz, majd császári kormányban 1869-tól egészen 1878-ig 

Otto von Camphausen látta el a pénzügyi tárcát.
284

 Így az ő nevéhez fűződik az új valuta 

bevezetése. A német arany márkának rengeteg neves képviselője akadt, közülük a 

legkiemelkedőbb Ludwig Bamberger, aki köztudottan Bismarck-ellenességéről volt 

nevezetes, azonban a „Die Reichsgold” (1876) című munkájával az 1878. és az 1881. évi 

párizsi értekezletek megkerülhetetlen alakja lett. A nemezközi konferenciákon független 

német követként vett részt, a monometallikus irányzat kiemelkedő alakja volt. Mindvégig a 

tiszta aranyvaluta pártján állt. 

Németországban az aranyvaluta egy érdekes formáját az úgynevezett „hinkende 

Goldwährungot”, vagyis a sántító aranyvalutát honosították meg, ugyanis a németek nem 

tudták eladni a korábbi pénzrendszerekből megmaradt fölöslegessé vált ezüstkészletüket. Ezt 

a tranzakciót nem vihették sikerre, azonban a 1880-as években a Német Birodalom jelentős 

mennyiségű ezüstöt adott el Egyiptomnak. 

Az egyik legfontosabb kérdés a jegybankok ügye volt. A jegybankok az állami 

monopóliummal felruházott központi bankok, amelyek a törvényes bankjegyek kibocsátására 

voltak feljogosítva. A Monarchiával ellentétben a Német Birodalomnak nem volt jegybankja, 

viszont arra szüksége volt a birodalomnak, így a német valutareform történetével párhuzamos 

a jegybank felállításának a története. A német és az osztrák jegybank alapítása eltérő 

egymástól, azonban közel egy időben álltak a birodalmak szolgálatába. A porosz Königlich-

Preußische Hauptbankot (Preußische Bank) 1846-ban alapították. Az egység létrejötte után 

egyidejűleg kívánták felállítani a Reichsbankot, így a Peußische Bank alapjain építették fel a 

Birodalmi Bankot. A jegybank alakuló ülésére 1870. január 24-én került sor.
285

 Évek hosszú 

során készítették elő a jegybank működését, így 1875. május 18-ai hatállyal a Preußische 

Bank megszűnt és helyét a Birodalmi Bank vette át. 1876. január 1-jétől töltötte be a központi 
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bank szerepét.
286

 A jegybank funkcióját látta el, azonban vele párhuzamosan több bank is 

rendelkezett pénzkibocsájtási joggal, 32 ilyen bank létezett.
287

 A körülményeket 

megnehezítette az 1873. évi krach is, majd az azt követő úgynevezett depressziós időszak. A 

Reichsbank megalakításában Adalbert Delbrück (1822–1890) és Ludwig Bamberger 

tevékenyen részt vettek.
288

 Szaktudásukkal szolgálták a bank különböző szerepeinek 

beindítását. 

 

5. 11. Az aranyvaluta terjedése 

 

Az 1860-as 1870-es évek fordulóján újabb nemzetközi fordulat következett be, amikor új 

ezüstlelőhelyeket fedeztek fel, melynek következtében megváltozott az ezüst és arany 

egymáshoz viszonyított ára. Az amerikai Comstock-Mine ezüstbányák ércei nagy 

mennyiségben árasztották el a világ piacait.
289

 Európába és azon belül a Latin Érmeunió 

országaiba beáramlott az olcsó ezüst, amely alapjaiban rengette meg az ezüst alapú 

valutarendszereket. Az érintett államok nem tudták kezelni az ezzel járó inflációt, korlátozták, 

majd beszűntették az ezüstvásárlást.
290

 Az arany és az ezüst értékviszonya a korábbiakhoz 

képest 1 : 40-re változott. A bányák érdekeltek voltak az ezüst termelés fenntartásában, főleg 

az Amerikai Egyesült Államokból valók. Amerika mindent elkövetett az ezüst árának 

felemelése érdekében.
291

 Az 1870-es évektől egyre több ország követte Anglia, illetve 

Németország példáját és áttértek az aranyvaluta rendszerre. A skandináv államok Norvégia, 

Dánia, Svédország sorra hagyták el az ezüstalapot, 1872 és 1875 között vezették be az arany 

valutát, ekkor alakult meg a Skandináv Monetáris Unió.
292

 1873–1874-ben a Latin Érmeunió 

alapító tagja, Franciaország is kísérletet tett az arany alap bevezetésére, aztán inkább 

stabilizálták a bimetallista rendszert.
293

 1877-ben Hollandia vezette be az arany paritást, 

melynek következtében a nagy mennyiségű ezüst (egyrészt a felesleg az aranyalapra áttért 

országokból, másrészt az amerikai bányákból) továbbra is a Latin Unió országaiba 
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áramlott.
294

 A tagállamok nem tudták kezelni az ezüst beáramlásával járó inflációt, először 

korlátozták, majd beszüntették az ezüstvásárlást. 1878-ban felfüggesztették az 5 frankos 

veretését a Latin Unió területén. Az ezüstpénz forgási köre tehát egyre csökkent és amilyen 

mértékben szűkült a kör, ugyanolyan mértékben zuhant a „fehér arany” ára. Egy uncia ezüst 

ára a londoni piacon 1871-ben 60 ½ penny, 1879-ben 51 ¼ penny, azonban 1890-ben ez az 

összeg már csak 47 penny volt.
295

 

A csökkenés mértéke 1873 után felgyorsult és az a folyamat magára vonta Anglia és 

az Amerikai Egyesült Államok figyelmét. Mindkét állam bizottságot állított fel, amelynek 

feladata az ezüst árcsökkenésének kivizsgálása volt. Amerika törvényileg megbízta elnökét, 

hogy a két fém közötti értékarány megállapítása céljából lépjen érintkezésbe a Latin 

Érmeunió államainak kormányával. Ennek kapcsán újabb konferenciát hívtak össze, amelyet 

az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának 1878. február 28-ai határozata alapján 

kezdeményeztek.
296

 

 

5. 12. Az 1878. évi párizsi érmekonferencia 

 

Az 1878. évi világkiállításnak, az „Exposition Universelle”-nek, Párizs adott otthont. Nem 

először került megrendezésre, hiszen már 1855-ben és 1867-ben is szerveztek expót 

Párizsban. Az alkalomnak reprezentatív jelentősége is volt, ugyanis 1870-ben a poroszoktól 

elszenvedett vereség után, valamint a főváros részleges lerombolásához vezető kommün 

leverését követően hét évvel, Franciaország deklarálni kívánta hatalmi és kulturális pozícióját 

az európai koncertben, azzal, hogy az óriási költségekkel járó eseményt lebonyolította. A III. 

köztársaság égisze alatt 1878 májusa és novembere között zajlott 35 ország részvételével a 

világesemény. 

Magyarország az 1873-as bécsi világkiállítás sikerén felbuzdulva, valamint a 1876-os 

philadelphiai kiállítástól való hivatalos állami távolmaradás miatt óriási energiával, magas 

szakmai színvonalon készült fel az 1878-as párizsi tárlatra. Hazánk a Monarchia keretei 

között, de Ausztriától külön bemutatóval állott a nagyközönség elé. A Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tartozó Országos Központi Bizottság elnökét, Szapáry 

Gyula grófot Patrice de Mac-Mahon (1808–1893) köztársasági elnök a francia becsületrend 
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nagykeresztjével tüntette ki az elnöki tevékenységéért.
297

 A Monarchia kiállítási területe a 

kvóta szerinti 70 : 30 arányban oszlott meg az osztrákok és a magyarok között. Hazánk 

kiállítási terének installációját, berendezését a párizsi École des Beaux-Artson tanult építész, 

Kauser József (1848–1919) tervezte.
298

 

A világkiállítás keretében került megrendezésre az érmeügyi konferencia. Az 

értekezlet 1878. augusztus 10-én ült össze Párizsban.
299

 Nem tisztelte meg minden állam a 

kongresszust részvételével. Összesen csak tizenegy ország vett részt a tanácskozáson, 

úgymint: Anglia, Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Norvégia, Olaszország, 

Oroszország, Osztrák–Magyar Monarchia, Svájc, Svédország. A Monarchiát a Párizsban 

szolgálatot teljesítő diplomatái képviselték, mint Karl Kuefstein gróf (1835–1925) 

nagykövetségi tanácsos és Hengelmüller László (1845–1917) első titkár.
300

 Az értekezlet 

elnöke Léon Say (1826–1896) lett. Az Egyesült Államok megbízott követe azt a javaslatot 

terjesztette elő, hogy az ezüst szabad veretését az országok ismét engedjék meg, újból 

alkalmazzák korlátlan fizetési eszközként és a két fém közötti arányt nemzetközi megegyezés 

keretében állapítsák meg.
301

 Németország a konferenciától való távolmaradásával tüntetett, a 

kettős pénzrendszert nem fogadta el, de nem támogatta a tiszta aranyvaluta bevezetését 

sem.
302

 A konferencia egyik nagy kérdése volt, hogy vajon a német aranymárka bevezetése és 

annak következményeként fellépő ezüst demonetizálás milyen hatást gyakorolt az európai 

pénzpiacra. Amerika a tradícióra hivatkozva, folyamatosan arról beszélt, hogy az arany és 

ezüst relációját 1 : 16-ban kell meghatározni.
303

 Párizs ismét a monometallista és a 

bimetallista irányzat összecsapásának helyszínéül szolgált. A konferencia döntésében 

kimondta, hogy az ezüstpénzrendszer fenntartása éppen olyan szükséges, mint az aranyé. De 

minden állam maga dönt abban, hogy a két fém közül melyiket teszi meg valutája alapjául, 

vagy a két fémet együttesen használja. A legfontosabb határozat kimondta, hogy nem lehet 

megállapítani a két fém közötti nemzetközi értékarányt. A nemzetközi érmeértekezlet 1878. 

augusztus 29-én konzekvens eredmény nélkül ért véget. 
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5. 13. Bland–Allison ezüstfelvásárlási törvény 

 

A bimetallizmus az Egyesült Államokban maradt fenn a legtovább. Az amerikai törvényhozás 

1873-ban elfogadta az aranystandardot, 1878-ban azonban visszatértek a bimetallizmusra és 

az ezüstre vonatkozóan bizonyos korlátozásokat vezettek be.
304

 Az Amerikai Egyesült 

Államok kongresszusa 1878-ban elfogadta a Bland-Allison Billt
305

 annak ellenére, hogy az 

elnök Rutherford B. Hayes (1877–1881) megvétózta azt.
306

 A Bland-Allison féle törvény 

előírta havonta 2 millió dollár értékben az ezüstvásárlást az államokban.
307

 Az amerikai 

kormányzat ettől az intézkedéstől várta az ezüst árának a nemzetközi piaci emelkedését. 

A konferencia után a pénzügyi helyzetben továbbra is válságos jelek mutatkoztak. Az 

ezüst ára ismét csökkent, Németország 1879-ben beszüntette az ezüst eladást. Az Egyesült 

Államokba a készfizetések megkezdése után folyamatosan áramlott be az arany Európából, 

amelynek Franciaország látta a legnagyobb kárát. A Bland-Allison Bill eredménytelen 

maradt. 

A francia és amerikai kormányok mindent megtettek annak érdekében, hogy az 

aranyat és ezüstöt nemzetközi pénzként használni lehessen. Francia és amerikai 

kezdeményezésre 1881. április 19-én Párizsban ismét pénzügyi értekezletet rendeztek. 

 

5. 14. Az 1881. évi valutakonferencia 

 

A Latin Érmeunió tagországai Belgium, Svájc, Franciaország, Olaszország, valamint 

Görögország gyakran tanácskoztak a szövetségüket érintő kérdésekről. Két alkalommal 1867-

ben és 1878-ban szintén Párizsban tanácskoztak az Unió tagállamain kívüli országokkal 

egyetemben. Az ilyen értekezletek, konferenciák alkalmával az ezüst korábbi funkciójáról 

tárgyaltak, illetve arra kerestek megoldást, hogy pénzrendszerükben milyen módon lehetne az 

ezüstöt ismét szerephez juttatni. Olasz és francia szaktudósok az arany és ezüst egymáshoz 

viszonyított értékarányát 1 : 15,5-ös számban mesterségesen határozták meg. Egyike volt az 

érveiknek, hogy a két fém között ez az arány a korábbi szokásoknak megfelelő.
308

 Az új 

aranyvalutájú országok, mint pl.: Németország vagy a skandináv államok nem kívánták 
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gyengíteni pénzrendszerüket azzal, hogy az amúgy is értéktelenebb fém árát a világpiaci ár 

felett rögzítik. Az Osztrák–Magyar Monarchia valutája „rendezetlen” volt és az úgynevezett 

valutaszabályozás a kiegyezés óta váratott magára, illetve 1878 óta fennállt a valuta 

kényszerforgalma is.
309

 Az 1878. évi párizsi konferencia záró dekrétumában abban állapodtak 

meg az államok képviselői, hogy hamarosan ismét összeülnek a kérdések újbóli 

megvitatására. 

Az 1878. évi konferenciához képest jóval több ország, összesen tizennyolc 

képviseltette magát: az Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Belgium, Brit India, Dánia, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Kanada, Németország, Norvégia, Portugália, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Olaszország, Oroszország és az Osztrák–Magyar 

Monarchia.
310

 Csak úgy, mint a többi állam a magyar kormány is képviseltette magát a 

tárgyalásokon a Monarchia delegáltjain keresztül, amelyre Szapáry Gyula gróf 

pénzügyminiszter Hegedüs Sándort (1847–1906) delegálta „mint a Monarchia közös 

diplomáciai képviselőjének egyik tanácsadója”.
311

 A konferencia 1881. április 19. és július 8. 

között került megrendezésre.
312

 A Monarchia három főt delegált Párizsba: Karl Kuefstein gróf 

nagykövetségi tanácsos, dr. Anton Niebauer lovag (1832–1914) az osztrák 

pénzügyminisztérium osztálytanácsosa és nem utolsó sorban Hegedüs Sándor országgyűlési 

képviselő.
313

 A valutakonferencián résztvevő államok többnyire a helyi diplomatáikon 

keresztül reprezentálták magukat. A Monarchia párizsi nagyköveti tisztjét Friedrich Ferdinand 

von Beust gróf (1809–1886) töltötte be, aki 1878 és 1882 között látta el hivatalát, azonban a 

Monarchia küldöttségét valójában Kuefstein gróf vezette, aki 1873 óta volt követségi tanácsos 

egészen az 1881. évi konferenciáig.
314

 Az üléseknek két szakasza volt, az első rész árpilis 19-

től május 19-ig tartott, majd az értekezletet több mint egy hónapra elnapolták.
315

 A fő kérdés 

újból a két fém közötti viszonylagos értékarány megállapítása maradt. Ennek három feltételt 

szabott a konferencia: 
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1.) Az államok jelentős része engedje meg, hogy a két fémből való érméknek szabad és 

korlátlan veretést biztosít. 

2.) Ezek az érmék törvényes fizetési eszközök lesznek majd. 

3.) A veretés általánosan elfogadott értékarány szerint történjék, amely értékarány a két 

fémből vert valutaegységben jutna kifejezésre. 

A tárgyalás alatt heves vita alakult ki, azonban a három pontban nem jutottak egységes 

véleményre, mivel az átveretéssel járó jelentős anyagi veszteséget egyik ország sem kívánta 

felvállalni. A döntéshozást az is megnehezítette, hogy a küldöttek többsége, elsőként a 

németek, már a tanácskozások legelején kijelentették, hogy kormányuk fenntartja a teljes 

döntési szabadságot a konferencia határozataival szemben.
316

 A megkötéshez nagyrészt 

minden ország megbízott követe csatlakozott. A konferencia kezdetén arról tanácskoztak, 

hogy a német márkát vissza kellene vonni, majd beolvasztani. Ismét érmévé veretni úgy, hogy 

az arany ezüst arányát 1 : 15, 5-ben állapítsák meg az akkori 1 : 14 helyett. A bimetallikus 

irányzat legmarkánsabb kérése, hogy a két fém közötti értékarányt a fent jelzett arányban 

mesterségesen állapítsák meg.
317

 Azoknak az államoknak, amelyek nem sánta valutával 

rendelkeztek ez a javasolt intézkedés nem állt érdekükben. 1881-ben még három jelentős 

európai ország bírt papírvalutával, nevezetesen Oroszország, Olaszország és az Osztrák–

Magyar Monarchia. Az említett államok érdemben nem is befolyásolták a konferencia 

alakulását. Végül a tanácskozás résztvevői elismerték a fennálló helyzetet és kérték a 

kormányok beavatkozását és az ülésezést egy évre elhalasztották, azonban a következő 

esztendőben mégsem ültek össze. 

Hegedüs lapja számára hetente kétszer tudósított kiküldetése fejleményeiről. 1881. 

május elején örömhír érte Párizsban, mivel odahaza ikrei születtek. Neje már terhes volt, 

mikor Hegedüs elutazott a konferenciára. Hegedüsné Jókay Jolán május 5-én két gyermeknek 

adott életet, egy kislánynak és egy kisfiúnak. Jókai így tudósította erről: „Kedves Sándorkám. 

Örömhír! Jolán ma megszaporodott. Egy fiú meg egy lány van itt. Íme a bimetallizmus in 

praxi”.
318

 

A párizsi konferencia első ülésén Henri Cernuschi (1821–1896) olasz származású 

francia bankár és Samuel Dana Horton amerikai küldött egy kérdőívet állítottak össze, 

melyeket a delegátusoknak átadtak. Ez a brossúra megérkezett a magyar 
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pénzügyminisztériumba, minek alapján Kuefstein gróf megjegyezte, hogy a doppel Thaler
319

 

alatt az egyesületi forint és tallér értetik-e.
320

 A párizsi tárgyalásokat május 19-én 

berekesztették. 

Az ülésezések 1881. június 30-án vették ismét kezdetüket, majd a július 8-i 

tanácskozás lezárásig folytatódtak. A közös külügyminisztérium kereste a magyar 

pénzügyminisztériumot az ügyben, hogy Hegedüs az újonnan megnyíló üléseken részt kíván-

e majd venni.
321

 Valójában Kuefstein érdeklődött Párizsból, tehát számoltak Hegedüssel. Erre 

a megkeresésre a magyar pénzügyminisztériumból a következőket válaszolta Szapáry: 

„erlaube ich mir Eure Excellenz zu erwidern, dass ich es meiner seits nicht für unumgänglich 

nothwendig halte, dass auch an den weiteren Berathungen ein ungarischer Beirath teilnehme, 

da wie ich glaube, der gemeinsame Delegierte Botschaftsrath Kuefstein die Interessen der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie entsprechend vertreten könnte”.
322

 

Így a folytatódó párizsi ülésekre Hegedüs már nem tért vissza. A megfelelő források 

hiányában nem tudjuk, miért maradt el újbóli kiküldetése. Elképzelhető, hogy Hegedüs 

érdemi hatást nem fejtett ki a magyar pénzügyminisztériumot illetően a párizsi érmeügyi 

konferencián, vagy előfordulhatott az is, hogy a friss édesapának értelemszerűen családi 

kötelezettsége adódott, melyet a minisztérium teljes mértékben támogatott. 

Mindenesetre Hegedüs összes költségét, ami 1312 forint 79 krajcár volt, a 

pénzügyminisztérium teljes mértékben megtérítette.
323

 Szapáry felkérte Hegedüst, hogy „az 

értekezlet első ülésszakának lefolyását, illetőleg annak folyamában tett tapasztalatait és 

észleleteit, a nagyfontosságú kérdés tanulmányozásánál értékes anyag gyanánt használható, 

esetleg nyilvánosság elé is hozható jelentés, vagy emlékirat alakjában összefoglalni, és 

hozzám beterjeszteni szíveskedjék”.
324

 Így született meg két dolgozata is ebben a témában: az 

első A parisi nemzetközi valuta conferentia címet viseli és a Nemzetgazdasági Szemle 

hasábjain látott napvilágot.
325

 A második a Jelentés a párisi nemzetközi (1881. évi) pénzérték-
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értekezletről címet viselte és ez az a hivatalos munka, melyre a pénzügyminiszter, Szapáry 

felkérte.
326
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5. 15. A Román Királyság valutareformja 

 

A 19. század második felének története gazdaságtörténeti értelemben többek között az 

aranystandard rendszer kiépüléséről is szólt. Az egyes országok versenyt futottak egymással a 

tekintetben, hogy melyikük képes gazdasági erejénél fogva egy drága és exkluzív 

aranypénzrendszert bevezetni. A Román Királyság ebben a tekintetben megelőzte az Osztrák–

Magyar Monarchiát. Románia csatlakozásának rövid történetét az aranyvalutájú országok 

körébe epizódszerűen be kívántam mutatni munkámban. Nem román nyelven írt szakmunkák 

alapján, hanem diplomáciai jelentések nyomán kíséreltem meg röviden felvázolni az 

eseményt. Az egyes országok pénzügyi állapota rendkívüli fontossággal bírt egyrészről a 

politikai helyzetének, másrészről pedig gazdasági jelentőségének meghatározottsága kapcsán. 

Így a német diplomácia nemcsak a Monarchiára, hanem minden államra kellő figyelmet 

fordított. Ilyen élénk érdeklődést figyelhetünk meg a Német Birodalom részéről Románia 

irányában is. A Román Királyság fővárosában teljesített diplomáciai szolgálatot Bernhard von 

Bülow (1849–1929) a későbbi kancellár, mint követ. Otto von Bismarck 1888. április 6-án 

nevezte ki Bülowot bukaresti konzullá, és a hivatalát 1888. május 5-én vette át.
327

 Egészen 

1893. év végig működött itt. Ekkor kötött barátságot Bülow a fiatal diplomatával Karl Max 

von Lichnowskyval (1860–1928), aki a beosztottja volt. Lichnowsky rendkívül szorgalmas és 

precíz munkát végzett. Monts bécsi és budapesti szolgálati ideje alatt jó barátságot ápolt 

Bülowwal. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a számolási készség és a gazdasági kérdések 

nagyon távol álltak tőle.
328

 De a legnagyobb hibája az volt, hogy mindig azt jelentette, amit 

Berlinben hallani akartak.
329

 Ez az osztrákellenességéről ismert Herbert Bismarcknak (1849–

1904) kedvezett, ami így Bécsben gyakran keserű hangulatot okozott az udvar és Reuss 

porosz nagykövet között. 

A német diplomáciához azonos analógiával Románia aranypolitikájával a Monarchia 

is foglakozott, hiszen ott is megindultak a tárgyalások a két kormány között. Bukarestben 

Agenor Gołuchowski (1849–1921) későbbi közös külügyminiszter, mint követ teljesített 

szolgálatot. Mellette működött, mint konzul Alexander Suzzara.
330

 Suzzara a román reform 

után tusnádfürdői nyaralása során készített alapos és terjedelmes jelentésben tájékoztatta a 

Monarchia megfelelő személyeit. 
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Románia pénzrendszerét az 1867. április 14-ei törvényével a Latin Érmeunió 

váltópénzeinek mintájára alakította ki.
331

 Valutájának alapját az ezüstércben határozta meg. 

Az érmetörvényei szerint az Unió arany és ezüst érméit egyaránt elfogadták törvényes fizetési 

eszközként. Így a tizedes rendszer alapján vert külföldi érméket is felhasználhatták fizetéskor, 

azonban 1873-ban az ilyen ezüstpénzeket kiszorították a forgalomból. 

1877. június 12-én jelzálogjegyeket bocsátott ki Románia a szabadságharc 

költségeinek a beváltására.
332

 Ezeket a jegyeket elfogadták állami papírpénzként, mely jegyek 

az állami vagyonnal voltak fedezve, ez az összeg 60 millió leire rúgott. A forgalomba hozható 

állami papírpénzek mennyiségét 30 millióban maximalizálták és a jegyeket az állami vagyon 

vételárából váltották volna be 7 év alatt. A jegyek kibocsátását 1878. június 1-jén kezdték 

meg, és a jegyek nem bírtak kényszerárfolyammal, viszont az állami pénztáraknál kötelesek 

voltak beváltani, de az állam nem váltotta be azokat. 1880. március 31-én alapították meg a 

Román Nemzeti Bankot, aminek bankjegyeire becserélték ezeket a jegyeket. Az állam 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a jegyek értékét az államvagyonból visszafizetik. Ezt a 

kötelezettséget meghosszabbították 1912-ig.
333

 

1880-as évek második felében Románia már készült a reformra és megkezdte az 

aranyvásárlásokat. Lichnowsky 1889 januárjának a végén jelentette, hogy a korábbi 

beszámolókban említett aranyázsiót a román állam visszafizette és az intézkedéseknek 

megfelelően a forgalomban lévő pénznek a jegybankban 2/3-ára van fedezete, a fennmaradó 

mennyiséget pedig készpénzben realizálható jegyekkel kívánták fedezni.
334

 A román 

szabadságharc magas költségei miatt 1877-ben kiadott jelzálogjegyek egy részét a Román 

Nemzeti Bank beváltotta, ugyanis ezek rendkívüli fizetőeszközként funkcionáltak. Románia 

hosszú évekig adósságba verte magát a zálogleveleken keresztül. Lichnowsky a helyzetet 

súlyosnak ítélte meg és az eladósodottságot hosszú időre prognosztizálta. (Lehet, hogy őt az 

1912-ig tartó beváltás terve sarkallta erre a gondolatra.) 1889 januárjának kezdetén újabb 

törvényt fogadtak el a záloglevelek törlesztésével kapcsolatosan. A jelzáloglevelek beváltása 

is folyamatos volt. A kormány 26 millió lei összegű tőkés befektetetést tervezett. A kabinet 

további tervei között szerepelt az aranyvaluta bevezetése, amelyhez 10 millió leies 

járadékmissziót indított meg. Az aranyázsió 1887 óta 3 százalékot növekedet. 
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1889 nyarán már tárgyaltak a román parlamentben a valutareformról, amelyet a 

következő év elején el is fogadott a törvényhozás, azonban a sűrű kormányváltások 

megnehezítették annak kihirdetését. 1890. március 15-én Lichnowsky jelentette, hogy a 

valutatörvényeket elfogadták.
335

 Sem a régi, sem az új kormány nem léptette azokat életbe. 

Viszont a Gheorghe Manu (1833–1911) tábornok vezette kabinet (1889. november 5. – 1891. 

február 15.) pénzügyminisztere még abban az ülésszakban beterjeszti azokat. Volt különbség 

az azt megelőző törvényjavaslat és az új a törvényjavaslat végleges változata között, ugyanis 

az első előterjesztés még arról szólt, hogy az 5 frankos román érméket beváltották volna 40 

millió értékű aranyérmére, azonban az újban ezt az összeget jelentősen lecsökkentették. Az 

aranyvalutát már a gyakorlatban használták, de a törvényes bevezetését egy határidő lejárta 

után tették meg. Lichnowsky szerint ez azonban a közeljövőben esedékessé vált. Az új 5 lei 

pedig korlátozott fizetési eszköz lett, mivel ezüsttartalmuk sokkal silányabb volt, mint a 

francia franké.
336

 A román ezüstérmék nagy részét a bank pincéjében tárolták, mint tőkét. 

Lichnowsky jelentéséhez képest öt hónappal később kelt Suzzara konzuli jelentésében is arról 

tett említést, hogy az aranyvaluta bevezetésével a jövedelmezőség és a bevétel csökkent.
337

 

Lichnowsky két héttel későbbi jelentése a román arany leiről már Bismarck távozása 

után volt esedékes. Beszámolójában megírta, hogy a Román Nemzeti Bank 1890. március 28-

án jóváhagyta azt a törvényt, melynek megfelelően a királyság csatlakozott az aranystandard 

rendszerhez.
338

 Lichnowsky a bank alkalmatlanságát emelte ki, mert nem tudta kezelni a 

helyzetet, illetve tőkéjét átváltani, ami a folyamat elhúzódásához vezetett. Arról is beszámolt, 

hogy a pénzügyminiszter törvényt terjesztett elő a bank tőkéjének átváltására. Továbbá szólt 

arról is, hogy a valutapolitika továbbra is pártpolitika maradt Romániában, az ezüstérc eladása 

csak veszteséggel mehet végbe a külföldi piacokon. 

Románia a 1890. március 17-én elfogadott törvény szerint a valutájának alapjául az 

aranyat tette meg. Az állam saját költségén váltotta át a bank ezüstérc állományát aranyra, 

ugyanis 25–30 milliós mennyiségben a Latin Érmeunióból vásárolt 10 és 20 

aranyfrankosokon keresztül alapozta meg valutáját.
339

 

 

                                                 
335

 BA R 901/21471 Währungsfrage, Währungsprobleme des Auslandes. Konsulat des Deutschen Reiches. Karl 

Max von Lichnowsky an – Otto von Bismarck. Bukarest, den 15. März 1890. 
336

 U. a. 
337

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 6239/1890. [Copia No.: 6369] Alexander Suzzara an – Kálnoky Gusztáv. Bad 

Tusnád, 19. August 1890. 
338

 BA R 901/21471 Währungsfrage, Währungsprobleme des Auslandes. Konsulat des Deutschen Reiches. Karl 

Max von Lichnowsky an – das Auswärtigen Amt Berlin. Bukarest, den 4. April 1890. 
339

 A nevezetesebb külföldi államok valutaügyének és jegybankrendszerének leírása I. kötet 1891. 214. 



97 

5. 16. Az aranystandard széles körű elterjedése 

 

Az aranyvalutára való áttérés hulláma folytatódott és ennek kapcsán újabb ország csatlakozott 

az aranystandardhoz. Az Olasz Királyság Agostino Magliani (1824–1891) pénzügyminiszter 

javaslatára 1881-ben az aranyvaluta mellett döntött.
340

 Az áttérés fedezeteként 644 milliós 

kölcsönt vettek fel külföldről, ebből 444 millió arany, 200 millió ezüst líra.
341

 1883. április 

12-én megkezdték a készfizetést.
342

 A kísérlet kudarcba fulladt az ázsió 1887-es újbóli 

megjelenése és fokozódása következtében. Így 1894-ben a líra kényszerforgalmát 

visszaállították. 

Amerika a Bland-Allison Billt nem tartotta elégségesnek ezüstkészlete gyarapításának 

szavatolására. A kongresszus nem engedélyezte a szabad és korlátlan veretést. John Sherman 

– aki Hayes elnök alatt kincstári államtitkárként (1877–1880) vitte keresztül a készfizetések 

folyósításának megkezdését – védte a mezőgazdasági termelők és a bányászok érdekeit. A 

gazdálkodók ugyanis hatalmas adósságot halmoztak fel, amit nem tudtak kifizetni a 

túltermelés okozta infláció következtében.
343

 Így a kormány sürgette az ezüst felvásárlási 

törvény megalkotását. Az ezüst felvásárlástól a gazdaság fellendülését várták, vagyis a 

termelők ki tudták fizetni adósságaikat, mert a dollár olcsóbb lett. 1890-ben a kongresszus 

John Sherman előterjesztésére megszavazta a Sherman-billt, amely havi 2 millióról 4, 5 

millióra emelte fel az ezüstvásárlás összegét.
344

 Az ezüstvásárlási törvény sokszorosára 

növelte a pénzverésre fordított ezüst mennyiségét és ezzel megnyugtatta a farmereket, akik 

ettől az intézkedéstől a mezőgazdasági árak emelkedését várták. A kincstár a Sherman-bill 

hatására havi 127 800 kilogramm ezüstöt vásárolt fel és ezüstre vagy aranyra átváltható 

bankjegyekkel fizetett érte.
345

 Az amerikai finomságú ezüst unciája (371, 25 gramm) nem 

haladta meg az 1 dollárt. 

A pénzügyekben a rendezetlenség továbbra is fennállt, ami az Egyesült Államok 

akkori elnökét Benjamin Harrisont arra sarkalta, hogy újabb pénzügyi konferenciát hívjon 

össze. Az értekezlet 1892. november 22-én Brüsszelben ült össze, s fő kérdése az volt, hogy 

az ezüst újra szerephez jut-e a pénzrendszerekben.
346

 Az amerikai követ azt a javaslatot 

terjesztette a konferencia elé, hogy az arany és ezüst között állapítsanak meg állandó 
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értékarányt és a konferencia ismerje el mindkét érc értékmérő természetét. A kérdésről 

ismételten heves vita alakult ki, amely azonban meddő maradt. Az egyes államok küldöttei 

kijelentették, hogy nem vesznek részt olyan konferencián többet, amelynek feladata 

nemzetközi bimetallikus egyezmény vizsgálata, az ezüst kiterjedtebb monetáris alkalmazására 

vonatkozó kérdés megvizsgálását viszont célszerűnek nevezték. A konferencia komoly 

eredmények nélkül ért véget, azzal az elhatározással, hogy egy év múlva újra folytatják a 

tárgyalásokat. 

Amerika is belátta, hogy a monometallikus irányzatnak nincs kellő támogatottsága és a 

Sherman-billt 1893. november 1-én felfüggesztette a kongresszus.
347

 Az intézkedést az 1893-

ban kirobbant gazdasági válság közepette a felháborodott közvélemény erőszakolta ki.
348

 Az 

ezüsttel fedezett treasury note-ok legal tender (törvényes fizetési eszköz) jelleggel bírtak, 

melyeket a vámfizetésnél is elfogadtak. Ennek következtében, William McKinley (1843–

1901) védvámtarifájának ellenére mind kevesebb arany került az országba. 

Ekkoriban már az európai államok egész sora áttért az aranyparitású valutára, melyet 

utolsó előttiként az Osztrák–Magyar Monarchia és utolsóként a cári Oroszország vezette be 

1897-ben. Ami az orosz valutareformot illeti, azt Szergej Juljevics Vitte (1849–1915) 

pénzügyminiszter hajtotta végre, úgy hogy a rubelt 1897 januárjában egy évre próbaképpen 

helyezte arany alapra, majd így 1898. márciusában született törvény értelmében 15 rubeles 

arany érméket helyeztek forgalomba.
349

 A reform megalapozottsága eredményeként, a rubel 

stabilizációja megfelelőnek bizonyult, melynek elismeréseképpen II. Miklós cár 1903-ban 

miniszterelnöknek nevezte ki Vittét. 

Az Egyesült Államokban 1900-at megelőző években még folytak a monometallikus és 

bimetallikus irányzatok közötti harcok. 1897-ben McKinleyt választották meg elnöknek. 

1897-ben sikerült a gazdasági válságnak elejét venni és a gazdasági prosperitás, az új 

amerikai aranybányák felfedezése következtében 1900-ban az Egyesült Államok is áttért az 

aranyalapra.
350

 A kongresszus 1900. március 13-án fogadta el a valutareformmal kapcsolatos 

törvényjavaslatot.
351
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VI. Valutapolitika. Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia 

pénzrendszere 1892-ig 

 

6. 1. A forradalomtól a kiegyezésig 

 

Az Osztrák Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia országai közötti kapcsolatnak az 

egyik legfontosabb eleme a közös pénzrendszer volt. A Monarchia ebben a tekintetben 

különbözött a környező országoktól. A használatban lévő pénz itt is ércpénz volt, a 

forgalomban lévő pénzek nagyobb részét azonban a papírpénz alkotta. Vagyis háromféle 

pénzforgalmi eszköz volt használatban: az ércpénz, a bankjegy és az államjegy: „A 

forradalomtól a világháborúig tartó korszak valutáinak a Monarchiában két közös vonásuk 

volt: Ferenc József képmását hordozták, és a jegybank két hónap kivételével nem volt köteles 

bankjegyeit nemesfémre beváltani.”
352

 A pénzkészlet abszolút nem volt nemesfémkészlettel 

fedezve, így a jegybank sem volt köteles átváltani a papírpénzt ércpénzre. A Habsburg 

Monarchiában az 1848–1849-es eseményeket követően érvénytelenítették és 

megsemmisítették a magyar szabadságharc pénzeit. Azokat, akiknek az összes vagyona 

ezekben a pénzekben feküdt, ez az intézkedés mélységesen érintette. Maga után vonta az 

akkor kibontakozó kapitalista fejlődés megtorpanását. A bankügy szervezete nagy 

hiányosságot mutatott, mert a papírpénz kibocsátása nem volt korlátok közé szorítva. Az ezüst 

elszivárgásának semmi gátat nem szabtak.
353

 Az ezüst ázsiója 1850-ben 15 és 52 % között, 

1852-ben 9 és 25 % között, 1855-ben 16 és 29 % között hullámzott.
354

 A pénzügyi 

bizonytalanságot az 1857. január 24-én Bécsben a Német Vámunió tagállamaival és 

Liechtensteinnel megkötött érmeegyezmény stabilizálta.
355

 Ezzel a lépéssel a Habsburg 

Monarchia korántsem állt készen a készfizetések megkezdésére.
356

 A Zollvereinhez tartozó 

német államokkal kötött szerződést az 1857. szeptember 19-ei császári nyílt parancs hangolta 

össze. Az új pénzrendszerhez kapcsolódva úgymond először jelent meg érme formájában a 

forint. Az újonnan vert érméket a szövetség országaiban törvényes fizetőeszközként ismerték 

el. Ausztria pénzrendszere így az úgynevezett osztrák értékű forint volt, amelyet ténylegesen 
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1858. november 1-től vezettek be.
357

 Karl Ludwig von Bruck (1798–1860) pénzügyminiszter 

értesítette Josef von Pipitzet (1798–1877) az Osztrák Nemzeti Bank kormányzóját az 1857. 

évi érmeszerződésről, valamint mellékelt arról egy példányt és egy táblázatot, amely alapján 

az egyesületi érméket kellett kiveretni.
358

 A következő nagytanács alkalmával pedig 

megvitatták, majd elfogadták az új rendszert.
359

 A pátens szerint a forintot már nem 60, 

hanem 100 krajcárra osztották. A bankjegykibocsátás monopóliumával a Monarchiában az 

1816-ban alapított Osztrák Nemzeti Bank rendelkezett. 1848 tavaszán a bank érckészlete 

annyira megcsappant, hogy le kellett állítania a készfizetéseket és azt 1858–1859 néhány 

hónapja kivételével
360

, a birodalom felbomlásáig nem is kezdte újra többé. Az 1850-es évek 

külpolitikai törekvései, illetve a háborúk anyagi terheinek fedezésére nagy összegű 

kölcsönöket vett fel az állam, amelyre nem volt garancia. Ausztria az itáliai háború alatt 130 

milliós kölcsönért folyamodott, amelyet 1866-ban még további 150 millióval növelt.
361

 Ennek 

következtében igen komoly deficit keletkezett az államháztartásban. Ebből kifolyólag a 

birodalmi tanács törvénnyel szabályozta a bank és az állam viszonyát, meghosszabbította a 

jegybank szabadalmát. Az 1850-es és 1860-as évek az Osztrák Császárság életében az 

úgynevezett depressziós korszak. 

Az érmeegyezmény nem volt hosszú életű, mindössze 10 évig volt érvényben. 1866-

ban kitört a porosz-osztrák háború, amely Ausztria vereségével végződött, így a prágai 

békeszerződés értelmében 1867 végével kilépett a német érmeegyezményből. Miután a 

Monarchiát a német érmeszövetségből kizárták, annak elkerülése érdekében, hogy más 

államoktól ne szigetelődjön el, új lehetőségek felől tájékozódott.
362

 1866-ra az állam némileg 

rendezte az adósságait a jegybank felé, így a bank csökkenteni tudta a forgalomban lévő 

papírpénzek számát, az ércpénzekét pedig növelte. A valuta helyreállítása azonban 1867 után 

sem sikerült. Komoly tervek születtek mind Ausztria és mind Magyarország részéről a 

papírpénzforgalom korlátozására.
363

 A Monarchia kedvező lépésnek tekintette a francia 

kezdeményezésű Latin Érmeunió létrejöttét. Megfontolás tárgyává tették a pénzügyi 

szakemberek javaslatára a csatlakozást az Unióhoz. Bécsben külön bizottság ült össze a 
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kérdés megvitatására 1867-ben. A bizottság két csoportra oszlott, egy nagyobbra, amely az 

Unióhoz való csatlakozást pártolta és egy kisebbre, amely nehezményezte a német 

érmerendszer államaitól való túlzott eltávolodást. A tárgyalások végén elfogadott határozat a 

kormánynak azt javasolta, hogy Ausztria tevékenyen vegyen részt az Unióval való 

együttműködésben. Ausztria tehát 1867. július 31-én jelezte, hogy az Unió tagállamainak 

pénzveréséhez igazodni kívánt, azonban a Monarchia tagságát soha nem ratifikálták.
364

 Az 

Osztrák-Magyar Monarchia megtartotta a forint elnevezést és 1870-től csak arany forintokat 

veretett. A frankrendszer szerint 1870. március 9. törvény alapján 1870–1892 között 8 

forintos 20 frankosnak és 4 forintos 10 frankosnak megfelelő aranyérméket verettek.
365

 

 

6. 2. A kiegyezés pénzügyi vonatkozásai 

 

Ausztria az 1850–1860-as években vívott háborúiban folyamatosan alulmaradt, így a porosz-

olasz-osztrák konfliktusból vesztesként került ki, tehát nem valósult meg az osztrák vezetésű 

nagynémet egység. Ennek nyomán a passzív ellenállást feladó magyarok és osztrák politikai 

és gazdasági rétegek megkötötték az 1867. évi kiegyezést. A kiegyezési tárgyalások hosszas 

munkájának köszönhetően 1849 után Magyarországnak újra volt miniszterelnöke Andrássy 

Gyula gróf (1823–1890) személyében, majd felelős kormánya, június 8-tól törvényesen 

megkoronázott uralkodója. Ezt követően megteremtették az alapját a meginduló gazdasági 

fejlődésnek. 

Az 1867-es kiegyezési tárgyalások alkalmával a jegybankkérdés is felmerült. Az 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc után Magyarország pénzszükségletét az Osztrák 

Nemzeti Bank látta el és a tárgyalások során az osztrákok arra törekedtek, hogy ez változatlan 

maradjon és a kérdést ne a parlamentben, hanem a delegációk tárgyalják, bízva abban, hogy 

érdekeiket jobban tudják érvényesíteni. Ez a törekvésük azonban nem járt sikerrel, ezt Deák 

Ferenc, Andrássy Gyula és Lónyai Menyhért érték el. Az 1867. március 18-ai megegyezés 

értelmében a magyar pénzügyminiszter nem avatkozott be a jegybank ügyeibe, amíg az 

országgyűlési intézkedések azt indokolttá nem tették, viszont az osztrák pénzügyminiszter 

főképpen a pénzkibocsátás tárgyában érintkezett a magyar kollégájával. 

Az 1867. évi kiegyezés törvénycikkei közül több is érintette a pénzügyeket. A XII. 

törvénycikk 59. és 62. paragrafusai kimondták, hogy a kereskedelmi ügyekkel kapcsolatban 

az osztrákok és a magyarok időnként vám- és kereskedelmi szerződést kössenek, valamint, 
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hogy az addigi szerződések, amelyeket külföldi államokkal kötöttek, azok Magyarországra is 

érvényesek legyenek. Az Osztrák–Magyar Monarchia dualista rendszerét az alapítók 1867-

ben úgy rögzítették, hogy annak politikai szerkezetén nem lehetett változtatni, de a gazdasági 

élet kereteit adó kereskedelmi és vámszövetséget – a birodalom közös piacát – tízévenként 

közös egyetértéssel hozzá kellett igazítani a fejlődés változó igényeihez. A kiegyezési törvény 

66. paragrafusa kimondta, hogy a kereskedelemmel szorosan összefüggő pénzrendszer és 

pénzláb megállapításának az osztrák és a magyar minisztériumok kölcsönös megegyezésével 

és a két országgyűlés jóváhagyása által kellett történnie. A 67. cikkely rendelkezett a 

magyarokra eső államadósságról, melyet a kvóta megállapítása és a vámszövetség 

megkötésekor határoztak meg. 

A XIV. törvénycikk a közös külügyi és hadügyi kiadásokról rendelkezett, amelyhez 

Magyarország 30 %-ban járult hozzá 1877-ig, ugyanez vonatkozott a magyar 

pénzkibocsátásra is. A XV. törvénycikk határozott a 312 millió forint összegű államjegyekről 

és a váltópénzjegyből származó adósságról, melyek csak a két országrész törvényhozásának a 

jóváhagyása után adhatók ki. A XVI. törvénycikk osztrák részről megerősítette, magyar 

részről pedig legalizálta az osztrák értéket. Kimondta viszont, hogy az aranyvalutára való 

átmenetet sürgetni kell. 

A kiegyezés jogilag lehetőséget adott Magyarországnak, hogy jegybankot állíthasson 

fel, de lényegében úgy született meg a kiegyezés, hogy a jegybankügyet nem rendezte. 1867. 

szeptember 12-én Vöslau-ban megállapodást kötöttek Lónyay Menyhért és Franz Becke báró 

(1818–1870) pénzügyminiszterek. Egyezményükben kimondták, amíg a Monarchia két része 

nem köt újabb megállapodást az osztrák pénzügyekről, és nem hoz új törvényes határozatot a 

bankjegyekről, úgy a magyar minisztérium kötelezi magát arra, hogy Magyarországon külön 

jegybankot nem állítanak fel, és az Osztrák Nemzeti Bank által kibocsátott bankjegyek 

kerülnek forgalomba. Ezeket a bankjegyeket minden közpénztárnál el kellett fogadni. 

Határoztak arról is, hogy az Osztrák Nemzeti Bank köteles Magyarországon annyi bankfiókot 

felállítani, amennyit a magyar minisztérium szükségesnek tart.
366

 Megállapodtak abban is, 

hogy az Osztrák Nemzeti Bank fel lett ruházva azzal a joggal, miszerint a Monarchia mindkét 

felében értékpapírokra, valamint a tőzsdén jegyzett részvényekre és kötvényekre is kölcsönt 

adhat. 
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6. 3. Pénzügyi helyzet Magyarországon 1867 és 1892 között 

 

A kiegyezés után Magyarországnak önálló pénzügyigazgatást és államháztartást kellett 

létrehoznia. Ez a kezdetekben könnyen ment, 1868-től viszont nehézségek mutatkoztak. Ettől 

az időponttól kezdve az államkasszában hiány keletkezett. A kiadások 1868 és 1873 között 

147, 5 millió forintról 251, 2 millióra emelkedtek, közel 104 millióval.
367

 A kiadások 70 %-al 

nőttek, ezzel szemben a bevételek csak 18 %-os emelkedést mutattak. A hiányt pótolni kellett, 

méghozzá kölcsönök felvételével. 1869 és 1889 között minden évben hiány mutatkozott és a 

deficit évi átlaga hozzávetőlegesen 40 millió forintra volt tehető. 

A kiegyezést követően egyik állam sem fordult hitelért a jegybankhoz és nem 

alkalmazták a bankóprést. A jegybankot szigorú előírás kötelezte, amely szerint a 

bankjegyforgalom csak 200 millióval haladhatja meg az érckészletet. A valuta rendezése csak 

akkor vált lehetségessé, ha az állam kivonja a fedezetlen államjegyeket, ennek kapcsán az 

állam növelni tudja a jegybank érckészletét, hogy a fedezetlen államjegy helyébe a fedezettel 

rendelkező bankjegy kerüljön. Az államjegyek kivonására a kiegyezést követő két évtizedben 

nem került sor. 1871 és 1874 között az állam kedvezően tudott ércet vásárolni, sőt 1874-re 

már több aranya állt rendelkezésére trezorjaiban, mint ezüstje.
368

 Az 1880-as évekre 

szükségszerűvé vált a valuta rendezése, mivel a papírpénz elértéktelenedett az ezüst és arany 

érmékkel szemben, így jött létre az úgynevezett ázsió, vagy felpénz. Az ázsió, amely 1848 és 

1878 között állt fenn, azt jelentette, hogy a papírpénzt csak felárral váltották át ezüstpénzre. 

100 ezüstforintért papírban például 124 forintot kellett adni.
369

 Az 1870-es évektől, vagyis az 

amerikai ezüstbányák megnyitását követően olcsó ezüst érc árasztotta el Európát, így az ezüst 

ára csökkeni kezdett. Ennek fényében az ezüst forint ázsiója fokozatosan apadt, mivel az ezüst 

elértéktelenedett az aranyhoz képest, 1878-ban megszűnt az ezüstforint ázsiója, inkább a 

papírforint került előtérbe. A hetvenes évektől kezdve az ezüst értéke olyan mértékben kezdett 

esni amilyen mértékben tértek át az európai országok az aranyalapra. Kövér György arra hívta 

fel a figyelmet az Osztrák Nemzeti Bank történetében az általa írt fejezetben, hogy a 

rendezetlenül hagyott valuta fenntartása a hatalom érdekében állt. Az ezüst a Monarchiába 

áramlott a környező államokból és ott verték forinttá majd átváltották az értékesebb 

papírpénzre. 1878-ra nemcsak teljesen eltűnt az ezüst felára, hanem a következő évben az 

ezüstforintnak már diszázsiója alakult ki a papírforinthoz képest a nemzetközi 
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váltóárfolyamban.
370

 A két kormánynak lépéseket kellett eszközölnie ez ügyben, ezért 1879 

elejétől kezdve az ezüstpénz veretését magánosok számára beszüntette, a jegybankot 

felmentette az ezüstöt az előírt árfolyamon bankjegyre váltási kötelezettsége alól. Valójában 

ettől a ponttól kezdve a Monarchiának papírvalutája volt.
371

 A forintnak, akár papírból, akár 

ezüstből volt, az értékét már nem az ezüst értéke határozta meg, hanem mint csereeszköznek a 

forgalomban kialakult vásárlóereje.
372

 Az Osztrák-Magyar Monarchia esetében 1867–1878 

között, vagyis az Osztrák–Magyar Bank létrehozásáig párhuzamos valutarendszer, vagy 

binacionális bankrendszer volt érvényben.
373

 1878-ban dualista alapon átszervezték az 

Osztrák Nemzeti Bankot és ekkor született meg az Osztrák–Magyar Bank. 

Az arany ázsiója továbbra is megmaradt, 1890-ben 119 papírforintot fizettek 100 

aranyforintért. Az állami pénzpolitika célja a forint árfolyam ingadozásának a csökkentése és 

ezt nemesfém fedezettel el is érték. Az arany megjelenése egyfajta egyensúlyt biztosított az 

aranyvalutájú országok egymás közötti áru- és pénzforgalmában. A Monarchia helyzete a 

nemzetközi viszonylatban a papírforint miatt nem volt egyenértékű, mert a nemzetközi piacon 

már az arany volt a fizetési eszköz. A Latin Érmeunióhoz való névleges csatlakozás a 

könnyebb lebonyolítást szolgálta a 4 és 8 aranyforintosok veretésével. „Ez azt jelentette, 

hogyha egy Monarchiabeli kereskedő egy francia iparosnak 100 frankkal tartozott, amely 40 

forintnak felelt meg, ezt a 100 frankot a pénzpiacon 40 forintért csak akkor tudta 

megvásárolni, ha aranyat adott érte, ha azonban bankjegyért vásárolta, felárat kellett 

fizetnie.”
374

 

A Monarchiára nézve a kereskedelem azonban nem volt hátrányos, sőt ellenkezőleg. A 

nyugati országokhoz képest szegényebb országok arra törekedtek, hogy külföldi piacokra a 

lehető legtöbbet exportáljanak. Ha az árak nagyjából megegyeztek, akkor abban az esetben az 

exportáló a külföldön kapott pénzt hazájában váltotta be és sokkal többet kapott érte, mintha 

az áruját belföldön értékesítette volna. A kiadások gyors ütemben növekedtek, mindemellett 

olyan problémák vártak megoldásra, amelyek halaszthatatlanok voltak. Szükség volt az állam 

számára egy modern államapparátus kiépítésére. Az állami alkalmazottak, tisztviselők száma 

1868 és 1873 között 11 ezer főről 26 ezerre növekedett, emellett fontos anyagi probléma 

forrása volt az oktatás és a honvédelem kérdése is.
375

 Ezek a kiadások szintén nagy összeget 
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jelentettek a költségvetés számára. Az ilyen és hasonló jellegű kiadásokhoz még hozzá 

tartoztak olyan anyagi terhek, mint a közös ügyek költségeihez való hozzájárulás, ami évente 

30 millió forint körüli összeget jelentett, a földtehermentesítési járulékok, az osztrák 

államadósságok átvállalt részének törlesztési és kamatterhei, amely mértéke évi 30-31 millió 

forintra volt tehető. A kiadások rohamos növekedésével az adó nem tarthatott lépést, hiszen 

ennek voltak ésszerű, illetve anyagi határai. A beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat az 

állam hosszú lejáratú kölcsönökkel fedezte.
376

 Az államnak bevételre volt szüksége. Könnyű 

bevételi forrás volt például a bankóprés, vagyis fedezetlen bank és államjegyek kibocsátása, 

amihez a Monarchia egyik országa sem folyamodott a kiegyezés után, mely korábban oly 

népszerű volt. Inkább államkölcsönkötvényeket helyezett el a nemzetközi tőkepiacon. Ilyen 

kötvények elhelyezését általában nyugat európai nagybankokból alakult konzorciumok 

végezték. Ezek a bankok 1873-tól állandó tagjai voltak a bécsi, frankfurti, párizsi, londoni 

Rothschild bankháznak. Ilyenek voltak például a bécsi Creditanstalt és a Wodianer bankház, a 

berlini Disconto-Gesellschaft (Adolph Hansemann) és a Bleichröder bankház (Gerson 

Bleichröder), a darmstadti Bank für Handel und Industrie, magyar részről, pedig a Budapesti 

Magyar Általános Hitelbank.
377

 A kötvények eleinte 5 %-os kamatot hoztak, mert az 

elhelyezésük mélyen a névérték alatt történt, így a tényleges haszon meghaladta az 

államkincstárba befolyt összeg 7 %-át. 

A kiegyezés megkötését követően kizárólag a törvényes beruházásokra vettek fel 

államkölcsönt, úgymint pl.: 1871-ban a vasútépítésre 30 milliót, vagy a fővárosi 

építkezésekre.
378

 1873 nyarára az államkincstár csaknem teljesen fizetésképtelenné vált. Ezt a 

hónapokig tartó válság közeli periódust sikerült kompenzálni a Bécsben és Berlinben kiváltott 

rövid lejáratú hitelekkel. Az év végén az államnak 153 milliós kölcsönt kellett fölvennie, így 

az összes állami építkezést és beruházást leállították. Az összeget a költségvetés és a korábban 

felvett kölcsönök pótlására fordította. Ezen a helyzeten Széll Kálmán pénzügyminiszter 

reformjai javítottak és áttértek a hosszú lejáratú kölcsönökre.
379

 

1876 és 1880 között 400 millió forint névértékű 6 %-os aranyjáradék kötvényt 

helyeztek el a nemzetközi piacon.
380

 Az 1880-as évtizedben pénzbőség keletkezett és megnőtt 

a kereslet a fix kamatozású, biztos értékpapírok iránt. Ezekben az években a magyar állam 
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hitelképessége is javult, az államkölcsönök kamatlába csökkent és az árfolyamuk emelkedett. 

Az aranyjáradékot sikerült 6 %-ról 4 %-ra konvertálni és az addigi tartozásokat átalakították 

kedvező feltételű egységes tartozásokká.
381

 Az állami beruházásokat így tovább folytathatták, 

mert az arany és papírjáradék kölcsönök kibocsátása volt ezekre a fedezet. Az 1880-as évek 

végére sikerült helyreállítani az államháztartás egyensúlyát. Az állami vasút megvásárolta a 

magánvasutakat, így a kamatbiztosítási kiadások minimálisra csökkentek, vagyis ezek a 

bevételek is növelték az államkasszát. Az 1878–1879-es években az állam törlesztési és 

kamatterhei jelentősen redukálódtak, ez a hiány 1888–1889-es évekre minimálissá vált, sőt 

1890-től kezdve az állam már bevételeket könyvelhetett el. 

 

6. 4. A rendezetlenül hagyott valuta 

 

A kiegyezést követően a dualista magyar társadalom egy része harcot indított a közös 

jegybank, az Osztrák Nemzeti Bank ellen. A banknak a készfizetési kötelezettsége már 1859 

óta fel volt függesztve, s a korábban említett körök önálló magyar bank felállítását követelték. 

A követelések között szerepelt a készfizetés, vagyis a bankjegyeket, bármikor korlátlanul 

ezüstre válthassák. Ausztriában is sokan bírálták a bankot és a magyarok követeléseinek épp 

az ellenkezőjét, a bankjegykibocsátó szabadalmának megszüntetését kívánták. Az 1867-es 

kiegyezés magába foglalta a nemzeti valuta arany alapra helyezését, amelyre csaknem 25 évet 

kellett várni. Rengeteg olyan előkészületet kellett tenni a kormányoknak, amire szükség volt 

ahhoz, hogy a valuta stabil gazdasági háttérrel legyen megtámogatva. Pl.: az államháztartás 

hiányának felszámolása, korszerű adópolitika, adóreform, szanálás, pozitív nemzetközi 

fizetési mérleg, aranyfelhalmozás. Időközben a nyugat-európai országok már áttértek a jóval 

stabilabb aranyalapú pénzrendszerre. Politikai karakter szintjén akadt próbálkozás ennek 

megteremtéséhez (Lónyay Menyhért, Széll Kálmán, Szapáry Gyula) de az átütő eredmények 

elmaradtak. Kísérlet akadt szép számmal a 1870-es és 1880-as években, azonban az 

aranyvalutára való áttérésre nem volt alkalmas az idő. A birodalom megérezte a reformok 

szükségességét, az elértéktelenedő ezüst- és papírpénz rendszerben változást kellett 

eszközölnie. A balkáni háború után a Monarchia ismét a fegyverkezés útjára lépett.
382

 Így a 

reformra nem állt rendelkezésre megfelelő elkülönített pénzösszeg, a kiadások nagy részét a 

fegyverkezésre használták fel. Részben a hadi kiadások miatt a költségvetés állandó súlyos 
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deficittel zárult és a kormány minden törekvése arra irányult, hogy a kiadásokat csökkentse, a 

bevételeket pedig fokozza. A valutareformhoz tekintélyes mennyiségű aranyra volt szükség, 

az aranyázsió azonban állandóan magas volt, így a reformra egyenlőre gondolni sem lehetett. 

Ilyen körülmények között a kormányok nem tehettek mást csak az 1887. évben a vám- és 

kereskedelmi szerződés meghosszabbításáról szóló törvénybe az aranyérték behozatalának 

igényét újra megfogalmazták. Az osztrák pénzügyminiszter, Julian Dunajewski (1822-1907), 

hivatali ideje alatt (1880-1891) az osztrák kormány csak az 1887-ben megkötött vám- és 

kereskedelmi szerződés XII. cikkelye alapján volt hajlandó tárgyalni.
383

 „Mindkét kormány 

kötelezi magát arra, hogy közvetlenül a vám- és kereskedelmi szerződés megkötése után 

bizottságot fog küldeni a végből, hogy ez azon előkészítő intézkedések felett tanácskozzék, 

melyek arra nézve szükségesek, hogy kedvező pénzügyi helyzet beálltával a monarchiában a 

készpénzfizetés helyreállítása lehetővé váljék. A valuta helyreállításával behozandó új érték 

„osztrák-magyar érték” elnevezést fog viselni.”
384

 

A Monarchia egyre jobban megérezte a rendezetlenül hagyott valutából adódott 

hátrányokat. A gazdasági irodalomban számos megoldási lehetőség bukkant fel a 

valutareformra.
385

 Míg a pénzügyeknek nem akadt megfelelő, hozzáértő képviselője, addig a 

rendezés is váratott magára. Ahhoz, hogy a Monarchiában a valutareformot végre lehessen 

hajtani, illetve ahhoz, hogy a valutarendezéshez szükséges előkészületeket megtegyék 

Wekerle Sándor pénzügyi államtitkári majd pénzügyminiszteri kinevezéséig kellett várni. Egy 

birodalom valutareformja természetesen nem hajtható végre egyetlen ember munkája 

végeredményeként. Wekerle már képviselői programjában kitűzött célként vizionálta az 

aranyvaluta behozatalát, s a munkából államtitkári, majd miniszteri pozíciójának 

köszönhetően óriási részt vállalt. 

 

6. 5. Az Osztrák–Magyar Bank 

 

I. Ferenc császár miniszterének, Johann Philipp von Stadion gróf (1763–1824) 

kezdeményezésére felállították az Osztrák Nemzeti Bankot 1816-ban. Ez az intézmény volt az 

Osztrák Császárság jegybankja, amelyet többek között a bankjegykiadással bíztak meg. A 

kiegyezéssel nem tudtak új, dualisztikus alapon átszervezett bankot szabadalmazni, ugyanis 
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1862-ben a bank szabadalmát 14 évre meghosszabbították.
386

 Mint arról már korábban 

szóltam, kizárólagos jogosultsága a banknak volt a bankjegyek kiadására, ennek a jogának a 

szavatolása nem került bele a kiegyezésbe. Erről az osztrák kormány egyezményt kötött a 

bankkal 1862-ben. Angol mintára egyébként az 1862. évi egyezményt bankaktának nevezik. 

A háborúk finanszírozása kapcsán 1866-ban az osztrákok a bank adósságát 80 millió 

forintban határozták meg, így az állam tartozott a banknak. Az 1860–1870-es évek az 

egyezkedés időszaka volt a bankkérdéssel kapcsolatban, ugyanis a kiegyezéssel előállott 

helyzethez nem tudott alkalmazkodni. A magyar politika és a hétköznapi élet is behatóan 

foglalkozott a jegybank helyzetével, illetve felállításának a lehetőségével. A magyar 

kormányok önálló Magyar Nemzeti Bankot akartak, az osztrákok azonban hallani sem akartak 

erről. 

1877 januárjáról áprilisig a Monarchia kormányai között tárgyalások folytak a leendő 

„Ausztria-Magyarország Bankja” felállításáról.
387

 Nem jutottak megegyezésre, sőt az 1877 

decemberében lejárt szabadalmat újra és újra hónapokkal kellett meghosszabbítani egészen 

1878 júniusáig.
388

 A Monarchia politikai szerkezetén nem lehetett változtatni, viszont a 

gazdasági élet kereteit hozzá kellett igazítani a változó körülményekhez. Ausztriában 1878. 

június 17. és 21. között tárgyalták a közös jegybank felállításáról szóló törvényjavaslatot, 

amelyet elfogadtak.
389

 A közös jegybankot 1878 és 1887. december 31. között 

szabadalmazták. Az Osztrák–Magyar Bank 1878. június 26-án tartotta alakuló ülését. 

Az Osztrák–Magyar Bank működését az 1878. évi XXV. törvénycikk határozta meg. 

A bank élén a főkormányzó állt, akit az osztrák és a magyar kormányok, pontosabban azok 

pénzügyminiszterei javaslatára nevezett ki és iktatott be az uralkodó. A közös jegybank első 

kormányzója Alois Moser lett. Az intézmény fennállása alatt a következő személyek töltötték 

be a főkormányzói posztot: Alois Moser (1878–1892), Kautz Gyula (1892–1900), Leon 

Biliński (1900–1909) és Popovics Sándor (1909–1918). A banknak két főintézete volt, az 

egyik Bécsben, a másik Budapesten. Azok élén egy-egy alkormányzó állt, akiket az osztrák és 

a magyar pénzügyminiszterek neveztek ki, azon 3-3 személy közül, akiket a bank főintézetei 
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külön-külön ajánlottak.
390

 Az Osztrák–Magyar Bank első osztrák alkormányzója Wilhelm von 

Lucam
391

 lett (bár nagyon szeretett volna főkormányzó lenni), a magyar alkormányzó pedig 

Fest Imre.
392

 A bank legfelső szervezete a főtanácsból állt, amelynek elnöke a főkormányzó 

volt, továbbá tagjai voltak még a két alkormányzó és a 12 főtanácsos. Az osztrák főintézet 

főtanácsosainak osztrák állampolgárnak (bécsi lakos), a magyar tagjainak magyar 

állampolgároknak (budapesti lakos) kellett lenniük. A főtanács tagja, valamint annak 

határozatainak végrehajtója volt a vezértitkár, vagy főtanácsos. Szavazati joggal nem 

rendelkezett, de minden főtanácsülésen és végrehajtó bizottsági ülésen részt vehetett és 

javaslatokat tehetett az ügyekkel kapcsolatban, amit jegyzőkönyveztek. Az osztrák és magyar 

kormányok a főtanácsi és az igazgatósági ülésekre kormánybiztost és egy helyettest 

delegáltak, akik az üléseken részt vettek.
393

 A bécsi és budapesti igazgatóságoknak 8-8 

igazgatója volt élükön az alkormányzóval. 

A bank feladati voltak a jegykibocsátáson túl a váltók, szelvények és értékpapírok 

leszámítolása, kézi zálogkölcsön kiállítása, letétek őrzése és kezelése, pénzt elismervényre, 

valamint rövid lejáratú váltókra és értékpapírokat folyószámlára átvenni, utalványokat 

kiállítani, bizományi üzletet vezetni, állami kötvények beváltása, arany és ezüstérc vásárlása, 

ugyanígy külföldi váltókban külföldi piacról ércet venni, jelzálogkölcsön és záloglevél, 

valamint a bank saját zálogleveleinek adása, vétele. 

A banknak kezdetben Ausztriában 23, Magyarországon 15 fiókintézete működött. Az 

Osztrák–Magyar Bank 10 éves első szabadalma 1887. december 31-én lejárt. Az időpont 

végét nem várta meg a két kormány, hanem 1887 májusában újabb 10 évvel 

meghosszabbították a jegybank szabadalmát 1897. december 31-ig.
394

 A közös bank második 

szabadalma alatt kezdett hozzá a Monarchia a valutaszabályozásához. Kezdetben a bank nem 

támogatta a reformot, az 1891. évi személycseréket követően és főképpen az 1892. évi 

kormányzóváltás következtében egy új koncepció bontakozott ki, melynek már része volt az 

elavult pénzrendszer rekonstrukciója. 
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VII. A Tisza-éra. Wekerle Sándor valutapolitikája államtitkárként (1887-1889) 

 

Wekerle teljes mértékben Tisza Kálmán embere volt, aki egyébként meg is bízott 

államtitkárában és az ügyek viteléhez a nevét adta. Tisza nem volt pénzügyi szakember, ő 

politikus volt, egy vezéregyéniség. Ellenben a korabeli közéletből szinte egészében hiányzott 

a gazdasági jártasság, valamint képzettség.
395

 A politikai életben az új generáció ekkor kezdte 

bontogatni szárnyait: Széll Kálmán, ex-pénzügyminiszter, Wekerle Sándor államtitkár, 

Lukács László miniszteri tanácsos és Popovics Sándor fogalmazó.
396

 Wekerle Nagybánya 

országgyűlési képviselője lett szabadelvű színekben, és programjában az államháztartás 

egyensúlyának helyreállításán túl a valutarendezést is céljai közé tűzte ki.
397

 Az Osztrák-

Magyar Monarchia megérezte a valutareform szükségességét, és az elértéktelenedő ezüst- és 

papírpénz rendszerben változást kellett eszközölnie.
398

 A magán-, bank- valamint a 

befektetési szektor számára az osztrák értékű ezüst forint fenntartása spekulációs céljaik 

végett érdekükben állt, azonban az állam szükségletei úgy kívánták, hogy a nemzetközi 

fizetési mérleg és kereskedelem kapcsán át kell térni az aranyvalutára. Wekerle már, mint 

államtitkár megkezdte az egyeztetéseket Niebauer osztálytanácsossal a valutaszabályozásával 

kapcsolatosan. Eleinte azonban egy új érmetörvényről esett szó a levelezésekben.
399

 A 

valutaszabályozás egyik fontos előzménye az 1887. évi vám- és kereskedelmi szerződés 

megújítása volt, amely kimondta az ankétok tartásának kötelezettségét. 

 

7. 1. Julian Dunajewski, a Taaffe-éra pénzügyminisztere 

 

Eduard von Taaffe miniszterelnöksége alatt (1879) Julian Dunajewski töltötte be a 

leghosszabb ideig a pénzügyi tárcát 1880 és 1891 között. Dunajewski lengyel származású 

volt, így ő vezette az úgynevezett „Polenclubbot” Bécsben, emiatt gyakran konfliktusba 

keveredett képviselőtársaival a parlamentben. 

Dunajewski 1821. július 4-én született Nowy Sącz városában, édesapja Simon 

Dunajewski, édesanyja Antonia de Blazowska.
400

 Ezen a galíciai településen töltötte 

gyermek- és fiatalkorát. A gimnáziumot, amely akkor még csak hat osztályból állt, 1831 és 
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1836 között szülővárosában végezte, 1835-tól ösztöndíjasként. Filozófiai tanulmányait, ami 

akkor a két legmagasabb osztályt jelentette, „császári és királyi” ösztöndíjasként Lembergben 

folytatta tovább, így a gimnázium utolsó két évét már ott fejezte be.
401

 Az érettségi után az 

1839/1840-es tanév őszi félévében beiratkozott a Bécsi Egyetem jogi karára.
402

 Ekkor még 

csak tizenkilenc éves volt. Itt minden valószínűség szerint egy félévet hallgatott. Visszatért 

Lembergbe és az ottani egyetemen folytatott tanulmányokat 1840 és 1842 között. 1842 

szeptembere és 1847 szeptembere között dr. Clemens Raczyński országos ügyész mellett 

dolgozott, ahol szép bizonyítványt szerzett. 1846-tól már Krakkóba járt és 1847-től végleg 

áttelepült és a Jagelló Egyetemen 1850. augusztus 2-án doktori tanulmányokba kezdett.
403

 

1852. április 14-én és 15-én letette vizsgáit, azután pedig az egyetemen kívánt érvényesülni. 

Ez azonban nehézségekbe ütközöt házassága miatt, amelyet egy „politikailag veszélyes 

család” lányával kötött, zaklatásnak volt kitéve az egyetemen. Így a problémái végett a 

Pozsonyi Jogakadémiára került, itt dolgozott 1855-től egészen 1860-ig. 1860-ban a Lembergi 

Egyetemre került, itt csak rövid ideig működött, ugyanis 1861. október 18-án kinevezték a 

Jagelló Egyetem tanárává. Figyelme a politika felé fordult, 1870-től a tartományi gyűlés 

képviselője lett. 1873. november 5-től az osztrák képviselőház tagjává választották.
404

 Több 

éves képviselői tevékenysége után 1880. június 26-án az uralkodó kinevezte 

pénzügyminiszterré.
405

 A parlametben a föderalista gondolatot képviselte és a német 

nemzetiek ellenzője volt. Mint pénzügyminiszter azonban a nevéhez fűződik a zilált 

pénzügyek rendezése, az osztrák államháztartás egyensúlyának helyreállítása. Adóreformot 

kívánt végrehajtani, vagyis Magyarországhoz hasonlatosan a közvetett adók reformját. 

Osztrák részről ő vezette 1886-ban és 1887-ben a gazdasági kiegyezési tárgyalásokat. A 

kiegyezési tárgyalások kezdetei még Szapáry pénzügyminiszteri hivatali idejéhez kötődnek. A 

tárgyalások az adótételek végett elhúzódtak. Tiszát megbízták, hogy hívja meg Taaffe osztrák 

miniszterelnököt és Dunajewski pénzügyminisztert Budapestre.
406

 Úgy gondolták, hogy a 

látogatás felgyorsítaná a nehezen haladó tárgyalásokat. Az uralkodó beleegyezett, hogy a 

következő minisztertanácson ő elnököljön és az osztrák kormány tagjai, tehát Taaffe és 

Dunajewski is elfogadták a meghívást. A minisztertanácsot 1887. március 8-án tartották és a 
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már említetteken kívül Tisza és Széchényi Pál (1838–1901) is részt vettek rajta.
407

 A 

minisztertanács végén az uralkodónak köszönhetően kompromisszumos megoldásban 

egyeztek meg.
408

 A kereskedelmi szerződést csak 1887 októberében írták alá. Dunajewski 

mint pénzügyminiszter az államháztartásra helyezte a legnagyobb hangsúlyt és ezzel 

összefüggésben az adóügyekre koncentrált. A valutareform és a pénzügyek már kevésbé 

domináltak nála. Így a valutaszabályozásának előkészítése során nem mutatott különösebb 

aktivitást, azonban a kivitelezésnél az 1887. évi gazdasági kiegyezés pontjait szigorúan 

betartatta. Dunajewski sokkal több időt szentelt az osztrák belpolitikai eseményeknek, mint a 

szaktárcájának. A minisztériumában remek hivatalnokai voltak, akik szinte minden esetben a 

keze alá dolgoztak és megfelelő módon előkészítették számára az ügyeket, leveleket stb. Ilyen 

munkatárs volt Anton von Niebauer osztálytanácsos is. 

 

7. 2. Anton von Niebauer levele Tisza Kálmánhoz 1889. február 26-án 

 

Siegfried Pressburger nagyszabású monográfiájában Az Osztrák Jegybank című munkájában 

olvashattunk első alkalommal arról, hogy Wekerle Sándor 1889. december 24-én kelt 

levelével – amit Dunajewskihez címzett – kezdetét vette a levelezés és egyeztetés a 

valutaszabályozásáról.
409

 Presssburger megállapítását annyiban szeretném módosítani, hogy 

már jóval korábban, 1889 februárjában megindultak az egyeztetések a reform előkészületeivel 

kapcsolatban. Ekkor Wekerle még államtitkárként szolgált a minisztériumban. Az 1887. évi 

gazdasági kiegyezés XII. artikulusa alapján, melyben a vám- és kereskedelmi szövetséget 

meghosszabbították, kimondta, hogy a készfizetés helyreállításához és a pénzrendszer ezüstről 

aranyra váltásához bizottságo(ka)t állítanak ki. A vám- és kereskedelmi szerződést 1887. 

október 2-án írta alá Taaffe, Dunajewski és Tisza. Ebbe a szerződésbe belefoglalták, hogy a 

kérdés rendezésére egy bizottságot kell összeállítani, melyben egy kedvező pénzügyi helyzet 

beálltakor a készfizetés helyreállításáról megállapodnak. Ugyancsak erről írt levelében 

Dunajewski Tisza Kálmán miniszterelnöknek és a pénzügyminisztérium vezetésével 

megbízott miniszternek már 1889. február 26-án.
410
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Az 1880-as évek második felében a Monarchiában tervbe vették a valuta 

helyreállítását, rendezését, vagyis németül a „Herstellung der Valuta” hosszas műveletét. A 

reformmal kapcsolatos levelezés titkos volt, mivel az osztrák pénzügyminisztériumban ráírták 

a levélre és feltételezhetően a borítékra is, hogy a miniszterelnök csak saját kezűleg nyithatta 

ki és olvashatta azt. A bűvös 1887. évi vám- és kereskedelmi szerződés kimondta, hogy amint 

a kedvező nemzetközi helyzet azt lehetővé teszi, úgy összehívják a bizottságokat a valuta 

helyreállításával kapcsolatosan. A levelet szövege alapján úgy értelmeztem, hogy az 

osztrákok már a kezdetektől, vagyis 1889 februárjától, egyértelműen egy közösen 

megrendezett tanácskozásról írtak. Az osztrák minisztérium Európában megfelelőnek találta a 

nemzetközi helyzetet arra, hogy „Monarchia akut” problémájáról, nevezetesen a pénzügyi 

elszigeteltségről és a készfizetés beindításáról a magyar féllel egyeztessen. A Monarchiában 

ekkor, a hivatalos üzenet keltekor, egy nyugalmi periódus volt, sőt Niebauer szerint annak 

gazdasági ereje is növekedett. Az arany ázsiójának csökkenése javította a Monarchia 

nemzetközi fizetési mérlegét. Véleménye alapján előzetes tanácskozást kell tartani, amely 

hamarosan összeülhet, de csakis a vám- és kereskedelmi szerződés XII. cikkelye szerint, hogy 

a majdani bizottsági ülések az előkészítendő rendszabályokról rendelkezzenek. A 

valutakérdés már 1879 óta tárgyát képezte a két minisztérium közötti levelezésnek, 

tárgyalásnak. Javaslatba hozta, hogy az erről szóló papíranyagot rendezzék össze, valamint 

ellenőrizzék a feltételeket és a tervezést, majd ezek alapján megfogalmazhatják a kérdéseket, 

amelyek az ankét alapját képezhetik. Erre a tanácskozásra csak tapasztalt, hozzáértő és 

megbízható személyeket lehet meghívni, valamint az Osztrák–Magyar Bank megbízottait. A 

két minisztérium közötti előkészítő tárgyalások vezetésére az osztrák miniszter Anton von 

Niebauer osztályfőnököt jelölte ki.
411

 Annak írásos nyoma nem maradt, hogy Tisza 

rendelkezett volna arról a személyről, aki az osztrákokkal a tárgyalásokat folytatta volna. 

Wekerle áprilisi miniszteri kinevezése után az új államtitkárt, Láng Lajost bízta meg az 

előzetes egyeztetések vezetésével. Az előzetes titkos egyeztetésekről kutatásaim során magyar 

részről nem találtam feljegyzéseket, jegyzőkönyveket, így részleteiről és időpontjairól nincs 

tudomásom. 
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VIII. Wekerle Sándor a Tisza-kormány pénzügyminisztere, a valutaszabályozás 

előkészítése 

 

8. 1. Wekerle Sándor pénzügyminiszteri kinevezése 1889 áprilisában 

 

Tisza Kálmán már csaknem 14 esztendeje töltötte be pozícióját és lassan miniszterelnöki 

pályája végéhez közeledett. 1889 áprilisában kormányát átalakította és elismert 

szaktekintélyeket kért fel miniszteri pozícióra az új kabinet megalakításához, úgymint 

Szilágyi Dezsőt és Wekerle Sándort.
412

 Tisza ezzel a lépésével a kabinetet kívánta 

megerősíteni.
413

 Fabiny Teofil (1822–1908) ex-igazságügy miniszter helyére Szilágyi Dezső 

került, Széchényi Pál pozícióját Szapáry Gyula gróf vette át, mint földművelés-, ipar-, és 

kereskedelemügyi miniszter, majd 1889. június 15-e után, mint földművelésügyi miniszter. 

Az uralkodó Tiszát felmentette a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetése alól és helyébe 

Wekerlét nevezte ki 1889. április 9-én pénzügyminiszterré.
414

 Wekerle ekkor negyven éves 

múlt, ilyen eset, hogy negyven év alatti személyt miniszterré nevezzenek ki csak két 

alkalommal fordult elő, Baross Gábor és Széll Kálmán személyében, ők ugyanis valamivel 

fiatalabb korukban kerültek tisztségükbe. Egyike azoknak a minisztereknek, akik nem 

politikusból léptek előre, hanem tisztviselőből hosszas, alapos és szorgalmas gyakorlattal a 

hátuk mögött kerültek feljebb a hivatali ranglétrán. A magyar politikai pálya a régi 

arisztokrata családok tagjai számára volt fenntartva. Azt a szituációt, hogy Wekerle miniszteri 

tárcáig jut, megmosolyogták.
415

 Személye és pozíciója olyan fontos volt, hogy a parlamentben 

közvetlenül a miniszterelnök mellett foglalt helyet.
416

 Tisza mondta róla miniszteri 

kinevezésekor: „Wekerle teljesen ismeri az ország pénzügyi helyzetét, semmit nem tettem – 

mint pénzügyminiszter – az ő tudta nélkül, sokat az ő tanácsára, mindent vele 

egyetértésben”.
417

 Wekerle kinevezéséről 1889. április 11-én tájékoztatta a jegybank 

kormányzóját.
418

 Moser és a nagytanács 1889. április 12-én köszöntötte Wekerlét 

állásában.
419
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Wekerle státuszában hosszú időn keresztül folytonosság volt megfigyelhető a 

pénzügyminiszter személyében, mivel a tárcát 1889-től egészen 1895-ig birtokolta. Nagy 

gondot fordított a pénzügyminisztérium fejlesztésére. Gratz Gusztáv véleménye szerint a 

pénzügyi gárda mindig a legkiválóbb volt a Monarchia minisztériumai közül.
420

 Mivel a tárca 

államtitkár nélkül hosszasan nem működhetett, így Wekerle Láng Lajost javasolta a pozícióra 

1889. április 13-án, amelyet az uralkodó 17-én hagyott jóvá.
421

 Láng a Budapesti Egyetemen 

tanított és ottani állását szüneteltetve vállalta az államtitkárságot, de egyúttal azt a kitételt 

tette, hogy a megbízatásától bármikor visszaléphessen és az egyetemi katedrához 

visszatérhessen. Lánggal bizalmi kapcsolatban álltak, hiszen Wekerle kormányzati 

elfoglaltsága miatt sokszor Láng vitte az ügyeket. Wekerle később, mint miniszterelnök 

pártfogása alá vette Lukács Lászlót, Popovics Sándort és Teleszky Jánost, akik munkatársai és 

egyben a tanítványai voltak, kiknek személyében pénzügyi politikájának kontinuitását látta.
422

 

Wekerle folytatta a még államtitkárként megkezdett munkát és lépéseket tett annak 

érdekében, hogy az államadósság egy részét szanálja. A szeszadóról, italmérési jövedéket 

illetőleg is alaposan kidolgozott törvényjavaslatokat nyújtott be a képviselőház elé. 

Adópolitikájának szerves része volt az italmérési jövedék emelése.
423

 Egyidejűleg belekezdett 

a pénzügyi közigazgatás modernizálásába is. Miniszteri pályájának egyik legsarkalatosabb 

pontját a pénzügyigazgatás reformja képezte. A fentebb tárgyalt pénzügyi reformoknak a 

gyakorlati életbe való átvitele a pénzügyi közigazgatás terén is változtatásokat kívánt. Ezért 

Wekerle Sándornak az 1889–1895 közötti első minisztersége alatt legfontosabb teendői közé 

tartozott a pénzügyi közigazgatás szervezetének megfelelő megváltoztatása akként, hogy azt 

az országos politikai adminisztrációval szerves kapcsolatba hozta. Illetőleg a reformot az 

országos közigazgatás kereteihez szabta. A pénzügyi közigazgatás szervezésében eszközölt 

változtatásról szóló 1889. évi XXVIII. törvénycikk az egyenes adó, a közvetett adók és az 

illetékeknek az igazgatását, az egységes és egyöntetű irányítás érdekében a vármegyénként 

felállított új másodfokú pénzügyi hatóságoknak: a pénzügy-igazgatóságoknak a szervezésével 

egyesítette.
424

 A pénzügyi közegek működésének az ellenőrzésével egyesítette és azok felett 
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gyakorlandó felügyeletnél a törvényhatósági közigazgatási bizottságok és a főispán részére 

biztosított jogkörrel az önkormányzati elemeknek a befolyását a pénzügyi közigazgatásra 

kiterjesztette.
425

 

Mindezen reformok végeredményben az államháztartás egyensúlyának helyreállítására 

irányultak. Wekerle 1889. október 15-én előterjesztette az 1890. évi költségvetést, még 

404000 forint hiánnyal számolt, de ez a hiány, miként azt a költségvetés előterjesztésekor 

jelezte, a többletbevételekben bőséges fedezetet talált.
426

 Wekerle beszédében kijelentette, 

hogy az 1887-1888-as három éves program teljesült. Ennek a hatékony bevétel-orientált 

gazdasági programnak nem maradt el az eredménye.
427

 Meg kell jegyezni, hogy az összes 

feltétel közül nem mind teljesült maximálisan, mivel 1888-ban rendkívüli közös ügyi 

kiadásokra jóval több, mint 19 millió forintot meghaladó összeget volt kénytelen kifizetni 

Magyarország.
428

 A kiadást nem kalkulálták be a tervezetbe, amely természetesen hozzájárult 

a hiány emelkedéséhez. Az államháztartási deficit nemcsak eltűnt, hanem a zárszámadások 

Wekerle államtitkárságának és első miniszterségének nyolc éve alatt összesen 331, 3 millió 

forint jövedelmi felesleget mutattak. Wekerle intézkedései következtében az államháztartás 

megszilárdult. Ezek az intézkedések a közgazdasági helyzetre olyan fejlesztően hatottak, hogy 

a pénzügyi egyensúly a világháború kitöréséig megmaradt. Wekerle Sándor pénzügyi 

reformjai maradandó erővel hatottak, annak bizonyítékai azon körülményekben rejlenek, hogy 

a reformok nem tisztán a rideg fiskális érdekek szolgálatába voltak állítva. Azokat 

közgazdasági szempontok irányították, sőt még ezeken is túlmenően a kulturális haladás 

érdekeit mindenkor szem előtt tartotta, olyannyira, hogy a fáma szerint Wekerlét a 

fösvénységig takarékos pénzügyminiszterként emlegették.
429

 

Wekerle ebben a beszédében, amelyet 1889. október 15-én a képviselőházban az 1890. 

évi költségvetés előterjesztésekor mondott el, utalt a valutarendezés szükségességére.
430

 „De 

ha nem is oldható meg azonnal, legjobb meggyőződésem szerint azonnal hozzá kell fognunk e 

kérdés előkészítéséhez, hogy annak idején, mihelyt a viszonyok engedik, sikerrel meg legyen 

oldható. És ez a valutarendezés kérdése. Tudom, hogy sokan vannak, még pedig irányadó 

emberek, kik ma legalább is elhamarkodottnak, korainak tekintenék e kérdés fejtegetését. 

Tudom, hogy vannak mások, kik a termelési viszonyok alterálása szempontjából e kérdés 
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megoldását magukra és érdekkörükre nézve veszélyesnek tartanák és azt is tudom, hogy 

fennálló törvényeink, de meg nekem meggyőződésem szerint is, ez a kérdés csak Ausztriával 

együtt oldható meg czélszerűen.
431

 

 

8. 2. A valutaszabályozás előkészítésének folytatása, mint pénzügyminiszter 

 

Franciaország fővárosában ismét világkiállítást rendeztek, amely már nem az első volt a 

sorban, ugyanis az 1889. évi már a negyedik (1855, 1867, 1878) alkalom volt. A tárlatot 

1889. május 6-án nyitották meg és egészen október 31-ig lehetett megtekinteni. Az expó 

keretében a Latin Érmeunió konferenciát szervezett tagországai számára. Ezzel 

összefüggésben 1889. július 18-án a bécsi Francia Nagykövetség felkereste a 

külügyminisztériumot, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia adjon felvilágosítást arról, hogy 

az 1887-ben felújított vám- és kereskedelmi szerződés értelmében mikor kívánják valutájukat 

helyreállítani és áttérni az aranyalapra.
432

 Karl Falkbeer
433

 miniszteri tanácsos július 26-án 

válaszolt a külügyminisztérium levelére, amelyben kifejtette, hogy az 1887. május 21-én aláírt 

vám- és kereskedelmi szerződés második bekezdésében foglaltak szerint tanácskozást kell 

tartani a valuta helyreállításának megkezdése előtt, vagyis jóformán megismételte a francia 

nagykövetség kéréseit. Falkbeer kérte, hogy a külügyminisztérium tudassa a francia 

nagykövetséggel, hogy a bizottságok összehívásának még nincs itt az ideje.
434

 

Az osztrák minisztérium a világkiállítás keretében 1889 szeptemberére tervezett Latin 

Érmeunió tagállamai számára szervezett konferenciáról a magyar pénzügyminisztert is 

tájékoztatta. Dunajewski részben megismételte februári üzenetét, valamint Wekerle 

egyetértését kérte a francia követség számára az információ hírül adásával kapcsolatban.
435

 

Erre a hivatalos üzenetre Wekerle 1889. szeptember 12-én válaszolt és egyetértett abban, 

hogy a miniszter az általa javasoltakat válaszolja a birodalmi külügyminiszternek.
436

 

Mindeközben a Latin Érmeunió tagállamai számára Párizsban rendezett monetáris 
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konferencia 1889. szeptember 11-én megnyitotta a kapuit, mely ülés 14-ig tartott.
437

 Az 

osztrák miniszter 1889. szeptember 18-án válaszolt a közös külügyminisztériumnak.
438

 

Falkbeer kifejezte, hogy az ankét időpontja még egyeztetés tárgyát képezi, ugyanis a 

Monarchia két minisztériuma már érintkezésbe lépett ez ügyben, így a korábbi (július 26-án 

kelt) közlését felülírta. A külügyminisztériumból Szőgyény értesítette a 

pénzügyminisztériumot, hogy az üzenetet továbbította és a franciák egy szóbeli diplomáciai 

közlést adtak át, melyben tovább érdeklődnek a valuta helyreállításával kapcsolatosan.
439

 

Az osztrák pénzügyminiszter ismét levélben fordult az ankétok megszervezésével 

kapcsolatban a magyar pénzügyminiszterhez, melyben kifejtette, hogy az 1889. február 26-án 

kelt levelére még nem válaszolt. Wekerle valóban hét hónapon keresztül nem reagált az 

osztrákok felvetésére. Sőt a Pressburger által vitaindítónak tekintett 1889 szentestéjén kelt 

magánlevele előtt felelt Dunajewski levelére. Tehát Niebauer újabb – kulcskérdéseket felvető 

– 1889. október 8-án kelt küldeményében tett fel kérdéseket Wekerlének.
440

 A francia 

nagykövetség megkeresésére a közös külügyminisztériumon keresztül alkalmat adott 

Niebauernak az újabb megkeresésre. Újra kifejtette a törvény alapján, hogy közvetlenül a 

vám- és kereskedelmi szerződés megkötése után a két kormány bizottságot állít ki. 1887. 

október 2. óta már két év is eltelt, így időszerű volt az ankétok összehívása. Fontos 

megjegyeznem, hogy levelében egy ankétról írt. Végül hozzátette, hogy februári 

megkeresésére még nem kapott választ. Leírta a nehéz pénzügyi körülményeket, így a 

feladatokat és azok megoldásait. Niebauer örömmel nyugtázta, hogy a Wekerle által sikerre 

vitt konverziók sokáig elnyúlnak majd. Véleménye szerint, ha nem is közeli cél a reform, de 

sokkal inkább közelebbi cél az arról tartandó ankét megszervezése. Össze kell állítani annak 

az „enquête-oknak”a dokumentációját, valamint a megvitatásra szánt „Questionnairet” vagyis 

kérdőívet. Továbbá szakembereket kell megnyerni az ügynek. Fel kell mérni az ügy 

nehézségeit és tisztában kell lenni azokkal, melyekkel a valutarendezés jár. 

Niebauer fontos kérdéseket tett fel Wekerlének a valutával kapcsolatosan. Mely 

valutarendszer szolgálhatna alapjául a Monarchia pénzügyeinek? Niebauer a kettős valuta 

kérdésének vizsgálatáról: „ein akademischen Interessenem ausprüfen können”.
441

 Vagy 
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vezessék-e be az úgynevezett sánta aranyvalutát (étalon boiteux), amelyet a kereskedők 

korlátozott számban verhetnének, miközben az engedélyezett pénznem az ezüst kurrenst 

törvényileg kontingentálnák? Az ezüst ára az utolsó időszakban szabályozva volt. 

Amennyiben a valutarendszert az aranyra alapozzák, úgy magától adódik a legnehezebb 

kérdés, mégpedig a régi érmék átszámítása az új rendszerbe. Niebauer megírta, hogy a régi 

reláció az arany és ezüst között 1 : 15 ½-ben volt meghatározva, valamint kérdezte, hogy mi 

erről Wekerle véleménye. Felmerült annak a lehetősége is, hogy egy bizonyos időszak 

arányszámait használják fel a reláció megállapításához. Kérdés továbbá, hogy milyen 

alapelvek szerint verjék az ezüstérméket? Nehézséget jelent a papírpénz kérdése, ugyanis 

tudvalevő tény, hogy a magánszemélyek számára 1879 óta az ezüst veretését beszüntették, 

mivel a papírforintnak magasabb ára volt, mint az ezüstforintnak. Az ankéton ugyancsak 

kérdést képezhet az, hogy a valutát ezüst alapon is rendezhetik. Niebauer kijelentette, hogy a 

reform kivitelezésében az Osztrák–Magyar Banknak is részt kell vennie, megbízatását 

tisztázni kell. Azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy az ankéton nem születik megoldás. Egyéb 

megoldásként felmerülhet, hogy az ezüst érmék egyszerű kiveretését korlátozzák, vagy az 

államjegyek kivonása után kevés mennyiségű aranyat beszereznek. Formai úton is 

megvitathatja a két pénzügyminisztérium nézőpontjait az ankéttal kapcsolatban. Csak akkor 

lehetséges az ankétokat megtartani, ha a kérdéseket összeállították. Az ankét majd megteremti 

a parlament törvényhozási alapját, addig is a konjunktúrát kihasználandó a beavatkozás egyes 

részeit már megkezdhetik. Niebauer megismételte a februári levelében leírtakat, miszerint a 

Monarchia egy kedvező szituációban van, amelyet ki kell használni a reform 

keresztülviteléhez. Remélte, hogy a februári leveléhez képest, így az újabb alapelvekkel 

kiegészített átiratára könnyebben válaszol a magyar pénzügyminiszter. 

Kautz Gyula az Osztrák–Magyar Bank alkormányzója (1883–1892) egyértelműen 

megfogalmazta, hogy mit jelentett a valuta rendezése, illetve annak milyen módozatai 

lehetségesek: 

1. A valuta helyreállítását a papírpénz kényszerárfolyamának megszűntetése által és az 

ezüstfizetések beindítása, „fölvétele” szerint képzelte el. 

2. Ha a Monarchia nem akarná az ezüstvalutát, akkor a valuta ércét meg kell változtatni. 
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3. A számítási érmeegység csak akkor lesz megfelelő, ha az ázsió okozta teher könnyebb, 

ha az akkori forintnak értéke és fizetőereje növekszik. Ez bírt a legnagyobb 

fontossággal a külföldi tartozások kamatainak tekintetében.
442

 

Kautz jegyzeteiben Niebaeuer osztályfőnök 1889 júliusában, vagy augusztusában kifejtett 

gondolatára reflektált. Az alkormányzó szerint a valutareformot végre lehetett volna hajtani 

másfél éves időintervallum alatt, ugyanis nézetei szerint az akár 1891 januárjára már kész is 

lehetett volna.
443

 Kautz szerint a jegybanknak ismernie kell ahhoz a nehézségeket, mielőtt 

beleegyezne a reformba, illetve a privilégiumok meghosszabbításába. Véleménye szerint 

eleinte a kormányok csak a bankszabadalmakról tárgyaljanak a bank képviselőivel. „Es würde 

für die ganze Aktion eine seifere Grundlage geschatzten werden, der Stadt wußte, wie er mit 

der Bank, und die Bank, wie sie mit dem Staat steht.“
444

 Kautz szerint komolyan kellett venni 

a valutarendezést, mivel ha nincs alaposan megtervezve, akkor könnyedén összeomolhat a 

valutarendszer és ez esetben a Monarchiát hosszú évekre szégyenletes helyzetbe hozza. 

A Tisza-kabinet már a végnapjait élte, ugyanis a miniszterelnöknek már nem voltak 

támogatói a Szabadelvű Pártban. Thallóczy azt írta naplójába, hogy Tiszát „vagy fölpofozzák, 

vagy hasba lövik”.
445

 A miniszterek utálták egymást. Például „Wekerlét a T[isza]-család 

<hálátlan svábnak> nevezi, mert nem teljesíti a T.[isza] ígéreteit”.
446

 

 

8. 3. Monts memoranduma a valutakérdésről 

 

Reuss bécsi nagykövet jelentést készített Bismarck kancellár számára. Úgy gondolta, hogy 

külön memorandumot állíttat össze Montssal a kérdésről, amelyben bővebben kifejtheti az 

Ausztria-Magyarországon tapasztaltakat a valutakérdést illetően.
447

 Reuss tapasztalatai szerint 

Szőgyényinek nem volt kellő tudomása arról, hogy ebben a nagyfontosságú kérdésben – amit 

egyébként még a magyarok is meg kívántak oldani – a közeljövőben megoldás születne. 
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Monts a bécsi nagykövetségi első titkár 19 oldalas írott dokumentumot készített a 

valutával kapcsolatban.
448

 Mindkét országrészben sokat foglalkozott a sajtó az úgynevezett 

valutakérdéssel. Az alkotmányhoz hű baloldal hazafias módon, már évek hosszú sora óta 

szorgalmazta az osztrák valutaviszonyok megváltoztatását. Végül az 1887-ben megújított 

vám- és kereskedelmi szerződés egyik passzusa mondta ki, hogy egy közös vegyes 

bizottságot fognak felállítani, melynek feladata lesz az ügyet megtárgyalni. A pénzviszony 

szanálásának ellenzői süket fülekre találtak. Magyar oldalról megvalósították az oly nehezen 

kialakított egyensúlyát az államháztartásnak, így azt a pénzegységet érintő kérdés nem 

billentheti ki egyensúlyából. Monts beszámolójában szólt Wekerle 1889. évi beszédéről, 

melyben a valutakérdés megoldásáról beszélt. Nem sokkal azután Nibeauer osztályfőnök az 

osztrák képviselőházban általános viszonyban szólt a pénzügyi helyzetről. A két 

pénzügyminisztériumban ment a rivalizálás, hogy kit illet az elsőbbség joga. Monts is 

nyugodtnak és alkalmasnak ítélte meg az európai pénzpiacot arra, hogy a Monarchia áttérjen 

az aranyvalutára. Az érvényben lévő törvényes valutát, mint egy krónikus betegséget 

jellemzett beszámolójában. A valutaszabályozás legnagyobb ellenzői Bécsben csak úgy, mint 

Budapesten is a bankárok voltak. Ezt a Dunajewskihez közel álló haute banque körök 

elismételték. Mint ismeretes az üzleti forgalmat a bécsi tőzsdén a deviza és a jegyek képezték. 

Így Monts helyesen a következő megjegyzést tette: „Dieses Gewinnreiche Valutaspiel und die 

Übernahme und Placierung der zahlreicher Staatskommunal und industriellen Anleihen ist 

für die Rothschild und Genossen eine so sichere Einnahmequelle, daß sie sich mit allen 

Kräften gegen die Neuordnung der Währung auflehnen”.
449

 

Az állam szövetségesei hiányoztak a nagy tervhez és általánosságban elmondható, 

hogy a drága aranyat olcsó forintért kívánták beszerezni. Akadtak jelentős technikai 

akadályok is, amelyek nehezítették a valutaszabályozását. A dualizmus elvei alapján az egyik 

nagy kérdés, hogy milyen arányban osszák meg a terhet a két állam között. Egyik komoly 

kérdés egyebek mellett, hogy Magyarország hogyan viszonyul a bank 80 milliós adósságához, 

amelyet korábban az Osztrák Császárság okozott. Monts találóan megjegyezte, hogy szerinte 

a két országrész államháztartása még nem olyan stabil, hogy egy olyan vállalkozást, mint a 

valutaszabályozása elbírjon. Szakemberek véleménye alapján az aranyvaluta bevezetésének 

az ára 250 millió, kedvezőtlen helyzet esetén 400 millió forintba is kerülhet, Monts szerint a 

valós adat valahol a két szám között nyugszik. Így ez alapján mindkét állam költségvetését 14 
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milliós kamattal kell megterhelni, vagyis ez a szám akár 850 millió is lehet. A két és fél 

milliárdos üzletet, ahol 4, 2 %-os kamatozású ezüst és papír címletekben az adósságot 

aranyértékpapírokban, valamint a ciszlajtáni területeken 5 %-os címletekkel egy ügyes 

konverzió útján az államkincstár átválthatja. A reform előnyei kiszámíthatatlanok, de a 

Monarchia kereskedelme és ipara is sokat vár ettől a beavatkozástól. A kamatláb, ami jóval 

magasabb volt a Monarchiában, mint bármely aranyvalutájú országban, tételét közelíteni 

kellett. A papírvaluta egyfajta vámhatárként működött a Monarchiában. Monts szerint a 

valuta helyzete a védővám illúzióját keltette, ugyanis tényleges hasznot például az ipari 

termékeket előállítók között csak az hozott, ha a terméket el tudta adni. Erre példa az 1888-as 

esztendő, amikor a „haute finance” prognózisa miatt, vagyis az előreláthatóan kedvezőtlen 

termelési kilátások miatt a Monarchia gabonaexportját csökkenő ázsió fogadta, amiből a 

termelők hasznot tudtak húzni. A valuta helyzete utolsó perces, a külföldi, de még a hazai 

kereskedelemre is veszélyeket hordoz. Az árak süllyedése, zuhanása alkalmat nyújthat 

bizonyos személyeknek a tőzsdén arra, hogy spekulációs és költséges üzleteket olcsóbban 

bonyolítsanak le, amelyet magas árak estén jóval drágábban tudtak volna kivitelezni. A 

pénzviszonyok bizonytalansága az oka annak, hogy a külföldi tőke nem fektet be Ausztriában. 

Így nem véletlen, hogy egy német nemzetgazdasági szakértő az osztrák valutát egy falhoz 

hasonlította. A váltóárfolyam süllyedése miatt Ausztriában az aranyvalutával rendelkező 

tőkeerős kapitalista országok nem szívesen fektetnek be. Ausztriában a monarchikus 

intézmények szoros összefüggése, valamint szövetségi rendszerének köszönhető kivételes 

helyzete, szorgalmas lakosságának ellenére a külföldi tőke nem bízott az országban. Viszont 

Monts véleménye szerint egy olyan kultúrállamnak, mint Ausztria rendelkeznie kellene 

befektetői bizalommal. A Monarchia első kötelessége a valuta helyreállítása a paritás alapján 

és a fedezetlen államjegyek kiszorítása a forgalomból. Miközben más államok külső veszély 

esetén adtak ki állampapírokat, addig a Monarchia a bankszabályzatnak megfelelő módon 

kiadott 10, 100 és 1000 forintos címletei mellett fedezetlen államjegyeket hozott forgalomba 

1, 10 és 50 forintos szelvényekben. Monts számításai szerint az államjegyek összege valahol a 

312 és 412 millió között volt. A valuta állapota olyannyira súlyos, hogy Ausztriát háború 

esetén egy pénzügyi teher káoszba taszítaná. Kálnoky közös külügyminiszter nem volt 

tekintettel a pénzügyekre, Dunajewski a valutaszabályozás ellen volt, azt csak Tisza 

miniszterelnök és Wekerle szakminiszter támogatták. Monts szerint nagy kérdés, hogy a 

magyar szereplőknek lesz-e elég ereje és kitartása, hogy a közös természetű ügynek számító 

pénzügyet keresztülvigyék. Mindenesetre volt egy magyar kezdeményezés a reform 

tekintetében, amelynek a terheit Magyarország Ausztriára próbálta hárítani. A pénzegység 
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kiválasztása másodrangú az elvi kérdések mögött. Néhányan a frankot tennék a valuta 

alapjává, de többen képviselték azt a teóriát, akik az aranyforintot részesítenék előnyben. 

Méghozzá 170 fillérben, amely megegyezett az akkori papírvaluta árfolyamával. Egyesek a 

márkáról szóltak Németország és a Monarchia közötti szoros kapcsolatok végett, mivel sok az 

adósságutalvány, a jogügylet és a kereskedelmi forgalom a két állam között, így akár ezt a 

valutát is meghonosíthatná. Közelebbről akadtak még támogatói a márka rendszernek, 

ugyanis Németország is szívesen vette volna, ha a szövetségesei a könnyebb számítások 

végett átveszik a pénzegységet. Végül, ami az osztrák valutareformot illette, az 

Németországot kétség kívül érintette volna, mivel az akkori Ausztria-Magyarország a 

pénzrendszerének betegségei miatt egy nagy háború költségeit egyáltalán nem tudta volna 

viselni. 

 

8. 4. Reform, vagy maradjon minden érintetlenül? 

 

A németek nagy izgalommal tekintettek a Monarchia valutaszabályozására. Monts a bécsi 

nagykövetségi első titkár a Pester Lloyd 1889. november 26-ai számára hivatkozva azt a 

jelentést küldte Bismarcknak, hogy a Monarchia a tiszta aranyvalutát kívánta meghonosítani 

és valutája alapjául a márkát akarta megtenni.
450

 Az akkori állás szerint a 800 milliós márka 

valutaszükséglet negyedét tudta Magyarország viselni. 

Dunajewski 1889. december 3-án mondta el expozéját a birodalmi tanácsban az 1890. 

évi költségvetéssel kapcsolatban. Az előterjesztésben szereplő összeget ki kellett egészíteni 

így ez a szám 546, 5 millió forintot jelentett. Monts nagykövetségi első titkár jelentésében 

érdekes megjegyzést tett Dunbajewskiről, aki a beszédében egy szót sem szólt a 

valutaszabályozásról, ami valóban évek óta húzódó szükséglete a Monarchiának. „Über die 

Valuta-Regulierung verlor Herr von Dunajewski kein Wort. Wie schon öfter von hier aus 

hervorgehoben und Verbindungen des jetzigen Leiters der Finanzen kaum zu hoffen, daß die 

schon längst notwendige Ordnung der Münzverhältnisse der Monarchie in’s Merk gesetzt 

wird.”
451

 

Wekerle az osztrák pénzügyminiszter leveleire (február 26, október 8) 1889. december 

9-én reflektált, melyben megköszönte a bécsi francia nagykövetségnek a 
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külügyminisztériumon keresztül adott válaszát.
452

 Kifejezte, hogy az előkészítő munka a 

valutakérdéssel kapcsolatosan jelentősen megkésett. Wekerle legutóbbi bécsi látogatása során 

egyeztetett Dunajewskivel, aki szóban kifejtette nézeteit. Wekerle az üzenetek alapján 

valóban fontosnak tartotta, hogy egy titkos megbeszélésre kerüljön sor, melynek keretében 

kidolgozzák azt a kérdőívet, melyeket az ankéton fognak megválaszolni. Wekerle szólt arról 

is, hogy a magyar pénzügyminisztérium örömmel vette az ötletet, hogy az ankéthoz szükséges 

dokumentációt összeállítsák. Valamint tájékozatta Dunajewskit, hogy Láng Lajos még azon a 

héten (december 9, a levél kelte egy hétfői nap volt) Bécsbe készült, és megbízta őt azzal, 

hogy a nevében megbeszéléseket folytasson és a magyar minisztérium álláspontját az üggyel 

kapcsolatosan képviselje. Megkérte Dunajewskit, hogy a továbbiakban Láng Lajos 

államtitkárt fogadja és az osztrák fél terveiről tájékoztassa. Ha kötelezettségei miatt nem 

tudna elégséges időt áldozni a megbeszélésre, az esetben jelöljön ki valakit a helyettesítésére. 

Dunajewski még azon a héten válaszolt Wekerlének, és biztosította, hogy Lángot a valuta 

helyreállításával kapcsolatos ülésen fogadja.
453

 Ezt a megbeszélést péntekre, 1889. december 

13-ra tervezték. 

 

8. 5. Az 1889. decemberi szóbeli egyeztetés 

 

Így december közepén valóban tartottak egy titkos megbeszélést Bécsben, az osztrák 

pénzügyminisztériumban, amelyről Niebauer írásos feljegyzést készített.
454

 A tanácskozáson 

részt vett magyar részről Láng Lajos államtitkár, osztrák részről Anton von Niebauer 

osztályfőnök. 

Először Láng fejtette ki a magyar pénzügyminisztérium álláspontját. Véleménye 

szerint az aranyvaluta értelmében az ezüstöt csekélyebb mértékben verik ki. Az értékviszony 

az osztrák értékű forint esetében úgy alakul, hogy 80 aranykrajcár egyenlő 1 forinttal, amely 

egyenlő 2 frankkal. Niebauer széljegyzetben leírta, hogy a 1881. január 7. és 1889 decembere 

között a frank átlagára 48, 24, 7 krajcár volt. A kalkulációba bele kell számolni azt, hogy az 

ezüstverés magánosoknak tiltott volt. Láng folytatta nyilatkozatát, a fenti reláció rögzítése 

értelmében az Osztrák–Magyar Banknak már most meg kellett kezdenie az arany vásárlását, 

hogy a pénzügyi beavatkozás költségeit viselni tudja. Láng szólt a 212 millió államjegy 
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kivonásáról is. De mindezek ellenére azt is kifejezte, hogy 100 milliónak mégis forgalomban 

kell maradnia kényszerárfolyam nélkül. Niebauer a lap szélén megjegyezte, hogy szerinte 

csak 50 millió maradjon forgalomban. Láng még hozzáfűzte, hogy Wekerle fő nézete az, 

hogy a beavatkozás viszonylag alacsony költségekkel járjon. Niebauer megjegyezte: 

Budapestről úgy tűnhetett, hogy 212 millió forint érékű aranykötvénnyel a Monarchia valutája 

rendezhető. 

A következőkben Niebauer hosszan kifejtette nézeteit, miszerint a kultúrállamok 

valutájának alapját csakis az arany képezheti. Az ezüstverés fel volt függesztve, a nemzetközi 

forgalomban csak az arany képezheti az alapot. Franciaország, Belgium, Olaszország, Svájc 

és a Német Birodalom is mind gazdag országok, ennek ellenére az aranyvaluta mellett, 

forgalomban tartanak ezüstérmét, mint kurrenspénzt. Mégis megfontolás tárgyát kell tehát, 

hogy képezze az étalon boiteux, vagyis a sántító aranyvaluta bevezetésének a kérdése. A 

megbeszélés résztvevői innentől kezdve a frank valutát tűzték ki, mint elérendő pénzügyi 

alapot. A frank valutájú országok közül Belgiumot hozza példának. Az 1881. évi párizsi 

érmekonferencián az orosz államtitkár javaslatba hozta, hogy 20 frank alatt ne verjenek 

aranypénzt, és így az ezüst kurrenst újra forgalomba hozzák: az ötlet szimpátiára talált. Szólt 

arról, hogy az ezüstöt, hogyan lehetne újra szerephez juttatni. Egy bizonyos mennyiségű ezüst 

kurrenst forgalomba hoznának, majd felmérik, vajon az alacsony áron rögzített ezüstnek 

milyen vásárlóerőt hagytak, vagy ha egy magasabb kontingenst hagynak, akkor a pénz 

vásárlóerejét korlátozták. Ez az akció a Monarchia számára olcsó lenne. Niebauer előadta, 

hogy 212 millió forintos aranykölcsönnel a Monarchia egyedül nem tudta a valuta operációt 

végrehajtani. Ellenben nemcsak az államjegyek képeztek gondot, hanem az ezüstmennyiség 

is. Tehát szóba hozta, hogy az államjegyek mellet az osztrák veretű egyesületi tallérokat is, 

amelyeket az 1867. évi megállapodás szerint még nem vonták ki a forgalomból. 100 millió 

forint összegű államjegyet forgalomban hagyni Niebauer szerint nem lehetséges, mert a 

Német Császárságnak is volt állampapírja a pénzforgalmában, amelyekkel csak a Spandauban 

elhelyezett háborús arany kincsek a felhasználhatóak. Ezzel kapcsolatban szólt a 1858-ban 

rövid ideig helyreállított készfizetésekről, amihez kevés volt a nemesércfedezet. Ahhoz, hogy 

ezt az állapotot fenntarthassák, úgy 1859-ben beszüntették a készfizetést, majd rendeletileg a 

bank 1 és 5 forintos államjegyeket bocsátott ki. Mindamellett a meglévő aranykészlet kevés 

volt, így az államjegyek egy jelentős részének a pótlására az ezüstöt alkalmazták, amely az 

államhitel szempontjából kedvezőbb volt. Erre az időszakra az átváltás relációját rögzítették. 

Niebauer fejtegetése után kijelentette, hogy ő is egyetért azzal, hogy az új forint legyen 



126 

egyenlő 2 aranyfrankkal. Ennek az aránynak a rögzítése a későbbi ankét egyik fontos kérdését 

képezheti majd. Ehhez parlamentáris eljárás szükséges. Ez azonban időveszteséggel járt. 

A következőkben Niebauer reflektált Láng felvetésére az Osztrák–Magyar Bank 

azonnali vásárlásával kapcsolatosan. Az aranynak jelenleg ázsiója van, és az államjegyeknek 

nincs meg a szükséges fedezete. Az egyik legélesebb ellentétet Niebauer és Láng között az 

ezüst kurrens kérdése képezte. Láng ellenezte az ezüst kurrenst, mely újabb ezüstveretést 

eredményezett volna, ami csekélyebb értekkel bírt. Viszont a pénzügyi igazgatásnak 

nyereségként szolgált volna. Másfelől a fennmaradó ezüst a kettős-, vagy az ezüst 

valutarendszer visszatérésének a veszélyét hordozta magában. Amint Niebauer Wekerle 

nézőpontját megismerte, úgy őt a kérdés alapos tanulmányozására sarkallta. Megjegyezte: a 

Monarchia az ezüstkészletét csak veszteséggel tudná a piacon értékesíteni, s még több 

aranyércre volt szükség. Felhívta a figyelmet arra, hogy széles körök véleménye szerint a 

„fehér arany” mellett az ezüst kurrensként egy bizonyos kontingenst forgalomban kellene 

tartani, úgy hogy az arany a pénzrendszer alapja. Ennek ellenére az államjegyek forgalomba 

hagyása csak egy hipotetikus lépés lenne. Kérdéses még, hogy a két állam milyen hányadban 

kíván részt venni a valutakölcsönzésben? Vagyis mindkét állam külön-külön, vagy együtt 

gondolja a valuta kölcsönzés műveletét. Láng szóba hozta az 1874. évi megállapodást, mely 

szerint a váltópénz kiveretésekor be kell tartani az eljárást, amelyben Magyarország 30 %-ot 

vállal, valamint a beavatkozást mindkét állam maga végzi. Niebauer egyik ellen sem emelt 

kifogást. 

A találkozó utolsó kérdését pedig az 1887. évi vám- és kereskedelmi szerződésben 

foglalt bizottságok összehívásának a tárgya képezte. Niebauer szerint Láng elsőként rukkolt 

elő azzal, miszerint a Budapester Correspondenz minden ismert cikket megszellőztetett arról, 

hogy egy közös tanácskozást hívtak össze. Láng kifejtette, hogy Magyarországon ezt soha 

nem fogják másképpen gondolni. Hosszabb vita után Láng hozzátette, hogy annak hatására az 

ankétok megítélése átalakult, így egy tanácskozás megszervezésében a kereskedelem-, a 

földművelés- és az ipar szektorainak képviselőit aligha lehet megkerülni. De a magyar 

kormánynak mégis egy külön ankétot kell tartania. Ennek ellenére Niebauer egy közös ankét 

megszervezése mellett foglalt állást, ugyanis az ügy komplikáltságára való tekintettel külön 

ankétok nehezen elképzelhetőek. Lángot álláspontjából nem lehetett kimozdítani. Niebauer 

kíváncsi volt, hogy Láng a folyamatot gyakorlatilag, hogyan képzeli el: vajon a bizottsági ülés 

után a tőzsdét hosszú időn keresztül izgalomban lehet-e tartani? Láng kifejezte, hogy a 

bizottsági üléseket egy időben kell tartani, amelyeket akár már 1890 húsvétján össze is lehet 

hívni. 
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Niebauer előzetesen megszerkesztette a „Questionnaire” tervezetet, amelyet Láng 

elfogadott. A kérdések a következőek voltak: 

I. Mely értéket vegyék alapul a valutarendezés során? Ezüstvaluta, kettősvaluta, vagy 

aranyvaluta. 

II.  Az aranyvaluta elfogadása esetén ezüstöt csak kevesebb mennyiségben verjenek, 

vagy megengedhető lenne-e bizonyos mennyiségű ezüst értékpénz forgalomba 

hozatala? Ha igen, mekkora összegben? 

III. Milyen alapelven számítsák át a fennálló forintokat aranyra a vezérelvek szerint? 

IV. Mi legyen az új pénzegység? 

V. A valuta helyreállítása egy lépéssel menjen végbe, vagy csak a beavatkozás egy részét 

hajtsák végre? 

Továbbá Niebauer tájékoztatta Lángot, hogy az 1881-ben és 1882-ben rendezett ankétokra 

elkészítette „A valutakérdés fejlődése Ausztria-Magyarországon” című tanulmányát, melyet 

megígért, hogy kiegészít és elküld a magyar pénzügyminiszternek. 

Időközben a bécsi Kereskedelmi- és Iparkamara is ülésezett 1889. december 11-én, 

melynek témája a valuta kérdése volt.
455

 A bizottsági ülésen a következőkben állapodtak meg. 

A valutaszabályozása jótékony befolyást gyakorolna a kereskedelemre és az iparra.
456

 A 

reform végrehajtását és az anyagi áldozat költségeinek a viselését ajánlják az államnak. A 

valutareform csak a tiszta aranyra való átmenet esetén előnyös. Az átmenetkor a mindennapi 

aranyárfolyamot vegyék figyelembe. Döntöttek arról, hogy a Kamara elküldi javaslatait a 

kereskedelmi és a pénzügyminisztériumoknak. 

A Láng-Niebauer találkozóval összefüggésben Dunajewski is lépéseket tett az ügy 

elmozdítása érdekében, és tájékozódott a témában. 1889. december 13-án azt a szakvéleményt 

kapta Richard von Liebentől (1842–1919), a bécsi Kereskedelmi- és Iparkamara szakértőjétől, 

hogy a modern pénzügypolitika csak az aranyvalutára alapozhat.
457

 Az ezüstveretést be kell 

szüntetni, és az aranyvalutát törvényileg az osztrák pénz alapjává kell tenni. A Monarchiában 

forgalomban lévő ezüst egy részét vissza kell tartani, másik részét pedig aranyra kell váltani. 
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8. 6. Wekerle 1889 szentestéjén kelt levele 

 

Wekerle, mint a késő Tisza-kabinet pénzügyminisztere, 1889. december 24-én 

Dunajewskihez írt levelében szólt a Láng Lajos és Anton von Niebauer megbeszélése során 

felvetett elképzelésekről.
458

 Wekerle kifejezte, hogy kellemetlen számára és az ügy számára a 

nézeteik eltérése a valutakérdésben. Bízott abban, hogy a mindkét államnak fontos kérdésben 

sikerül megegyezésre jutniuk. Leírta azokban a pontokban az álláspontját, melyeket a két 

küldött a december közepén rendezett egyeztetés során megvitatott. Az első pontban Wekerle 

egyértelműen az aranyvaluta mellett foglalt állást. A második pontban megírta véleményét az 

értékviszonyról is: álláspontja szerint az 1 forint = 2 frank arányból kiindulva az 1 forint = 80 

aranykrajcárt tekintette megfelelőnek. Harmadik pontként a fenti reláció alapján a banknak 

meg kell kezdenie az aranyvásárlást, olyan mennyiségben, amely a beavatkozás költségét 

fedezni tudja, és megakadályozza a valuta árának csökkenését. A negyedik pontban pedig 

szólt a körülbelül 200 millió forint értékű államjegyek és ezzel összefüggésben álló 

sóbányautalványok kivonásáról a kiegyezési kvóta szerinti 70 : 30 arányban. 

A megbeszélés során osztrák részről felvetődött az ezüst kurrenspénz kiadása. 

Wekerle erre reflektálva aggasztónak tartotta, hogy az osztrákok még mindig gondolkoztak 

ezüstpénz kibocsátásában, hiszen az ellentétben áll a tiszta aranyvalutával. Úgy gondolta, 

hogy az bimetallizmushoz vezet, így az aranyvalutát nehezen lehetne bevezetni. Nem várt 

lépés volt számára, hogy Láng Lajos az osztrák pénzügyminisztérium javaslatát elfogadta, 

abban a tekintetben, hogy 150 millió forint értékben az államjegyeket kivonnák, amivel az 

Osztrák–Magyar Bankot arannyal elláthatnák, és amivel az ezüstforint ellentételezést 

forgalomba hozhatná. 

Ebben a levelében szó esett a később rendezendő valutaankétról is. Wekerle 

véleménye szerint az ankétok fontosságát nem volt szabad túlbecsülni a tényleges reformhoz 

képest. De úgy nyilatkozott, hogy a részletkérdésekről – úgy, mint: az új pénzegység 

értékaránya, vagy a kivonandó államjegyek mennyiségének kérdésében – fontos tanácskozást 

tartani. Hangsúlyozta, hogy a valuta kérdése már nem „novum” a Monarchiában. Felkérte 

Dunajewskit, hogy a minisztériumából küldjön valakit Budapestre, és tárgyaljanak a 

valutaszabályozás részleteiről. Így a szóbeli egyeztetéseket újrakezdhetik. Wekerle levelében 

kitért arra, hogy Láng az utasítása szerint a külön ankétok mellett foglalt állást, és Niebauer 

                                                 
458

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 581/1890. Wekerle Sándor an – Julian Ritter von Dunajewski. Budapest, am 24. 

December 1889. [nincs iktatószáma]; MNL OL K 255. 329. csomó 8. tétel. Wekerle Sándor levele – Julian 

Dunajewskihez, Budapest, 1889. december 24. [piszkozat az aktában 1890. 673/P.M.] 



129 

hatására a közös bizottsági ülés lehetőségét is elfogadta. Az osztrákok az ankétokat közösen 

szerették volna megtartani, végül mind a magyarok, mind az osztrákok külön rendezték meg 

Budapesten, illetve Bécsben.
459

 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Wekerle már ebben a 

levelében határozottan állást foglalt arról, hogy az osztrákoknak és magyaroknak külön-külön 

kell tanácskozniuk. Wekerle nyilatkozott – legnagyobb sajnálatára – nem lehet közös 

tanácskozást tartani, érveit a törvényesség jegyében tálalta, ugyanis arról volt szó, hogy az 

1887. évi vám- és kereskedelmi szerződésben a magyar törvény szövege ankétokról és nem 

ankétról szólt. Wekerle már az előkészítő munka során e szerint értelmezte a szöveget és 

ennek értelmében látott a munkához. Hogy ez a jogászi éleslátás vagy valamely egyéb más 

nyomós indok következménye, arra nem derült fény. „Wie schon mein Staatssekretär 

mittheilte, spricht der Wortlaut der ungarischen Gesetzes entscheiden von Commissionen und 

nicht einer Commission, geschweige von einer gemeinsamen Commission.“
460

 Wekerle 

kifejtette, hogy a törvénytervezet indoklásában (Motivenbericht) is világosan két külön 

ankétról volt szó. 

Végül levelében szólt arról, hogy a két minisztérium hivatalnokaival kiegészített 

tanácskozás gondolatát, valamit a közös ankét esetén egy a valutakérdésről összeállított anyag 

elkészítését támogatja. Kijelentette, hogy az előkészítő munka során mások is 

hozzászólhatnak, az Anton von Niebauer osztálytanácsos által kidolgozott kérdőívtervezethez. 

A tisztviselők ankétján – akár mindkét félnek – a minisztériumok hivatalnokai is részt 

vehetnek, úgy mint az igazságügyi-, kereskedelem- és földművelésügyi minisztérium. 

Wekerle kérte Dunajewskit, írja meg véleményét a tisztviselői ankétról. 

Dunajewski Wekerle levelére 1890. február 1-jén válaszolt, és ő is Wekerléhez 

hasonlatosan magánlevélként – iktatószám nélkül – küldte azt Budapestre.
461

 Küldeményében 

megköszönte, hogy az ügy menetét meggyorsította, valamint köszönetét fejezte ki Wekerle 

tájékoztatóját bizalmi embere, vagyis Láng és Niebauer közötti egyeztetésről. Niebauer 

elégedettséggel szólt Lánggal kapcsolatban és kiemelte szaktudását. Elkeseredettségét fejezte 

ki a tekintetben, hogy a küldöttek egyes kérdések összefüggésében egyetértettek, azonban a 

fontos kérdésekben véleménykülönbséget képeztek. A készfizetés helyreállítása mellett a 

valutaváltás – amelyet véleménye szerint előre nem lehetett látni – is nagy fontossággal bírt. 

Mielőtt a kérdés megoldásához fogtak volna, azt meg kell vizsgálni praktikusság, technikai és 
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tudományos szempontból is. Ezért nagy megelégedésére szolgált, hogy a valutaankéttal 

kapcsolatban a kérdőívet elfogadta. 

Kifejezte, hogy államtitkára a decemberi egyeztetés alkalmával beszámolt arról, hogy 

bizonyos mennyiségű ezüst kurrenst mégis forgalomba hoznának. Ez ellen nem tett 

ellenvetést, és visszautasította Wekerle azon állítását, mely szerint az osztrák kormány a 

bimetallizmust kívánná meghonosítani. Újra kifejezésre juttatta, hogy az egyeztetés során is 

egy kontingentált mennyiségű ezüst kurrensről volt szó. Szólt arról a nézőpontról is, mely 

akkoriban szokásban volt a pénzverés tekintetében, mégpedig hogy a lakosság számával 

arányosan vertek ezüstpénzt és csak csekélyebb mennyiségű arany volt forgalomban. Más 

európai országoknak, Anglián és egyes kisebb államokon kívül, nem volt tiszta aranyvalutája, 

és mindegyik ország forgalomban tartott bizonyos mennyiségű ezüstöt. Mindegyik állam 

valutarendszerének az alapját az arany képezte, úgy hogy az ezüst veretése be volt szüntetve. 

Tehát a kettős valuta nincs tervben, hanem csak egy bizonyos mennyiségű ezüst forgalomban 

tartása, az ezüstverés továbbra is be lenne tiltva. Ausztriának nem volt célja, hogy a 

nemzetközi fizetési mérleget ezüsttel egyenlítse ki. 

A következőkben az államjegyek kérdéséről szólt. Láng előadta a 212 millió forint 

államjegy állományból 100 millió kivonását és azok arannyal történő alátámasztását. Vagyis 

csak 112 millió maradna forgalomban kényszerárfolyam nélkül. Itt egyértelműen kifejezte, 

hogy ha ezt így hajtják végre, akkor osztrák részről nem sikerül a valutaszabályozás. Niebauer 

kifejezte, ha az 1 forint = 2 frank értékarányt fent kívánják tartani, akkor 212 millió forint 

államjegy beváltása esetén 424 millió frankra van szükség. Egyes számítás szerint az 

ezüstfölösleg átveretéséhez és az új érték alatti ezüst érmére pedig 50 millió frank szükséges. 

Így az Osztrák–Magyar Bank ezüstkészletét fedezetként nem tarthatja meg, a készleten lévő 

ezüstérméit arany ellenében átadja. Niebauer széljegyben megjegyezte, hogy jelenleg a bank 

trezorjában nincs ezüstrúd. Legyen ez az összeg 160 millió ezüstforint, így az 1 forint = 2 

frank arány esetében 320 millió frank. Ez esetben 154 millió aranyfrankot lehetett 

megspórolni, úgy hogy a maradék összeget korlátozott mennyiségű ezüsttel pótolják és 

forgalomban maradt 100 millió államjegy. Ezzel a megoldással világossá vált, hogy a 

készfizetéseket ezzel a beavatkozással nem lehet beindítani, azt csak sokkal nagyobb áldozat 

árán lehetséges megkezdeni. Mindenképpen szükséges lesz egy bizonyos mennyiségű ezüstöt 

forgalomban hagyni. Niebauer felhívta Wekerle figyelmét arra, hogy a Német Birodalomban 

az egyesületi talléroknak a kivonása sürgős és Soetbeer szerint egy jelentős összeget, 

pontosan 36 millió osztrák értékű forintot kell érte fizetni. Ez több mint, amit a 

valutaszabályozás kapcsán a Monarchiában kivontak volna. Niebauer kifejezte, hogy az 
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európai országok nagy része valóban az aranyhoz illeszti valutáját és valami hasonlót véghez 

lehet vinni a Monarchiában is. A kérdés azonban már csak az, vajon a Monarchia is elmehet-e 

addig, míg Anglia, vagy csak a sánta aranyvalutát tudja meghonosítani? Véleménye szerint az 

ezüstpénz kiadása miatt, még több aranyra lesz szükség, mint amelyet Wekerle előirányzott. 

Továbbá a beavatkozásnak csak egy részét lehet végrehajtani úgy, hogy a készfizetést 

továbbra sem lehet helyreállítani. Az államtitkárral folytatott további előkészítő 

megbeszéléseken azt veszik alapul, hogy először egy kisebb mennyiségű államjegyet 

kivonnak a forgalomból, így a bank ezüstjét aranyra cserélik. Az ezüst kurrens kérdését fel 

kell venni azon pontok közé, amelyet a tanácskozáson meg szeretnének vitatni. Dunajewski 

konokul kitartott az 1887. évi vám- és kereskedelmi szerződés XII. cikkelye mellet, amely 

kimondta az ankétok összehívását. Tudományos és gazdasági szempontból mindenképpen 

nagy vállalkozásnak tartotta a valuta helyreállítását és az aranyvaluta bevezetését. Hosszasan 

írt az összehívandó ankétok alapjáról. Felhívta a figyelmét arra a megállapodásra, amelyet az 

1885. november 7-én tartott közös minisztertanácson kötöttek a bankkal kapcsolatosan. Ezt 

szó szerint idézi Niebauer a levélfogalmazványban. Ezen a tanácskozáson magyar részről 

Tisza és Szapáry jelen voltak. A megállapodás szövegében, „Jedoch ist in das Zoll- und 

Handelsbündniß ein Artikel aufzunehmen, welcher besagt daß die beiderseitigen Regierungen 

sich verpflichten unmittelbar nach Abschluß des Zoll- und Handelsbündnisses eine 

Commission einzusetzen”, valóban csak egy bizottságról esett szó.
462

 1886. január 31-én 

magyar részről Tisza, Szapáry és Széchényi ezt a dokumentumot aláírták. Niebauber kitartott 

a közös tanácskozás mellett, ugyanis a törvényt ő úgy értelmezte, hogy az csak egy közös 

bizottsági ülésről rendelkezett. A Wekerle által javasolt tisztviselő ankét megszervezésében 

nem tudott segíteni. Dunajewski elnézést kért a sok hetes késésért és biztosította arról 

Wekerlét, hogy Anton von Niebauer osztálytanácsost a további szóbeli egyeztetések végett 

Budapestre küldi. 

1890. február végén Szőgyény-Marich levélben tájékozatta Dunajewskit, hogy az 

angol nyilvánosság gyakran foglalkozott, valamint egyes angol körök figyelemmel kísérték a 

Monarchia valutarendezésének tervét.
463

 Tájékozatta a minisztert, hogy a londoni 

nagykövetségen szolgálatot teljesített egy osztrák-magyar követségi titkár, Heinrich von 
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Lützow gróf (1852–1935), aki a nemzetközi valutakérdéssel foglalkozott.
464

 Lützow készített 

egy elaborátumot az angol szakemberek számára a valutareformmal kapcsolatban, amelyet a 

külügyminisztérium megküldött a pénzügyminisztériumnak is. Ez az összefoglalás jól jött a 

valutaankétokhoz összeállítandó dokumentumgyűjtemény elkészítéséhez. Lützow gróf 

elaborátumát 1890. április 14-én küldte el az osztrák pénzügyminisztérium Budapestre. Ezt a 

magyar minisztériumban is örömmel vették, ugyanis ott is folytak a munkálatok az ankétokra 

összeállítandó dokumentációval kapcsolatban.
465

 

 

8. 7. Tisza Kálmán visszalépése a miniszterelnöki tárcától 

 

Tisza bukásához közvetlenül a Kossuth Lajossal kapcsolatos „honossági törvényjavaslat” 

elvetése járult hozzá, de közvetetten a kérdés sokkal összetettebb volt. Bukását, illetve sorsát 

a véderőjavaslat parlament elé terjesztése pecsételte meg 1889-ben.
466

 Tisza 1889 

decemberében hajlandó volt síkraszállni Kossuth érdekében, hogy továbbra is magyar 

állampolgár maradjon anélkül, hogy a Monarchia bármely konzulátusán a státusza 

fenntartásáért folyamadott volna.
467

 Ezt a javaslatát a „Generális” az 1890. márciusi 

minisztertanácson előadta. Kisebbségben maradt, sőt egy második minisztertanács, amelyen a 

király személyesen részt vett, sem hozta meg a kellő többséget számára.
468

 Ez az incidens 

erősítette meg az idős Tiszát abban, hogy benyújtsa a lemondását, amit meg is tett az 1890. 

március 8-ai minisztertanácson.
469

 Ezt néhány nap múlva Ferenc József elfogadta.
470

 

1890 márciusában Magyarországon véget ért egy korszak, egy nagy politikai 

személyiség búcsúzott addigi pozíciójától. Az uralkodó megvált sok éven át hűséges 

miniszterelnökétől, az öreg „Generálistól”. Közben a színfalak mögött már megvolt az utód, 

ami így nyílt titokká vált: a politikai életből már ismert személy, Szapáry gróf kapott 

lehetőséget az uralkodótól a kormányalakításra. 

                                                 
464

 Heinrich von Lützow gróf 1886 és 1891 között követségi tanácsosként teljesített diplomáciai szolgálatot a 

Monarchia londoni nagykövetségén. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Band. 5 (Lfg. 24, 

1971), 355. 
465

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 2909/1890. [No.: 940/P.M.] Márffy Ágost an – Julian Ritter von Dunajewski. 

Budapest, den 8. Juni 1890. 
466

 Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Politikusok és intézmények. Budapest, 

História, MTA Történettudományi Intézete, 2001. 66. 
467

 Lakos János: A „Generális” bukása. Adalékok Tisza Kálmán lemondásának okairól. In Levéltári 

Közlemények, 1987. 1-2. szám 149. 
468

 Gratz 1992. I. 252. 
469

 MNL OL K 27 MTJK 1890. március 8. A miniszterelnök bejelentése a felmentési kérvényéről és a 

minisztertanács tagjainak egyetértése a kormány lemondásának benyújtásáról. 
470

 Kozári 2003. 517. 



133 

IX. Az 1890. év eseményei a valutaszabályozással kapcsolatban 

 

9. 1. Wekerle szerepe a Szapáry-kormányban 

 

Tisza Kálmánt hivatalában Szapáry Gyula gróf követte, akit 1890. március 15-én nevezett ki 

az uralkodó miniszterelnökké. Szapáry kész kormánylistával rendelkezett és azt március 13-

án Ferenc József elé terjesztette, melyet elfogadott és a minisztereket pozíciójukban 

megerősítette. Hosszú ideje nem volt példa arra, amire március 16-án került sor, ugyanis 

Ferenc József személyesen elnökölt az aznapi minisztertanácson.
471

 A kiegyezés óta az is 

ritkaságszámba ment, hogy az uralkodó hosszan kifejtette volna kormányzati elveit. Szapáry 

1890. március 17-én tartotta bemutatkozó beszédét a képviselőházban.
472

 A kormány 

programjában az egyik legfontosabb feladatának az államháztartás végleges megszilárdítását 

tartotta.
473

 A művelet sikerességének függvényében rendeli alá a gazdasági és kulturális 

igények kielégítését. Az 1880-as évek sikertelen próbálkozásai megérlelték a helyzetet arra, 

hogy a közjogi kérdés vitáját némiképpen háttérbe szorítva, az új kormány a 

reformtörekvésekre összpontosítson. Ez nem járt együtt a közigazgatási reform elvetésével, 

ehhez társultak az egyházpolitikai reform körüli viták és az aranyvaluta bevezetése. Az új 

kabinet programja megegyezett a régivel, tagjait tekintve csak a miniszterelnök személyében 

különbözött az előzőétől. Szapáry kinevezése nem okozott nagy meglepetést: mivel mindenki 

tudta, hogy Tisza Kálmán ajánlotta utódjául az uralkodónak. Előtérbe kerülését Ferenc József 

bizalmának köszönhette. A kortársak véleménye szerint nem volt jó szakember, de 

miniszterei azok voltak. Megválogatta munkatársait, így gyakran emlegették, hogy nem ő, 

hanem a miniszterei irányították az országot. A Szapáry-kormányban magasan reprezentáltak 

voltak a nemesek, azonban annak fő karaktereit mégis a Baross-Szilágyi-Wekerle hármas adta 

meg.
474

 Utóbbi, nagy népszerűségnek örvendett, mert ekkorra fejezte be még államtitkárként 

megkezdett művét, az államháztartás egyensúlyának a helyreállítását. Wekerle célkitűzései 

közé tartozott az adók és illetékek további csoportjának kialakítása, a vasút államosítása, 

hitelkonverzió és nem utolsó sorban a valuta reformja. Ezt támasztja alá a Szabadelvű Párt 

kritikusa is, aki Wekerlét tartotta a programját tekintve egyedül szavahihetőnek az egész 

kabinetben.
475
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9. 2. Valutapolitika a Szapáry-kormányban 

 

Wekerle megtarthatta tárcáját az új kabinetben is, mivel kölcsönös bizalom létezett közte és a 

kormányfő között, sőt pénzügyminisztersége alatt Szapáry Wekerlét a „jobb kezének” tartotta 

a minisztériumban.
476

 Wekerle üdvös szaktudását a közelgő valutaszabályozásban fel kívánta 

használni. Az előzetes osztrák–magyar pénzügyi körökkel való tárgyalás után Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter 1890. március 21-én válaszolt az osztrák pénzügyminiszternek február 1-

jén kelt levelére.
477

 Ebben tiszteletteljesen elnézést kért a késedelemért, amit a parlamentáris 

viszonyokban bekövetkezett változással magyarázott. Kitért röviden arra, hogy a korábbi 

szóbeli megbeszélések véleménykülönbségeit felvázolta és úgy gondolta, hogy ezeket a 

nézetkülönbségeket mielőbb tisztázni kell. További tárgyalások szükségességét látta, majd 

megköszönte, hogy az osztrák pénzügyminiszter Niebauer osztálytanácsost hajlandó 

Budapestre küldeni. Szólt arról, hogy a következő héten újra kész a reformmal kapcsolatos 

egyeztetéseket elindítani. Wekerle kérte Dunajewskit, hogy tudassa vele, mely napon 

fogadhatja Niebauert Budapesten. Wekerle üzenetére Dunajewski 1890. március 23-án 

válaszolt, melyben örömét fejezte ki a valutareformmal kapcsolatos tárgyalások folytatásával 

összefüggésben. Megírta, hogy Niebauer március 31-én egy hétfői napon utazik Budapestre 

az egyeztetésre.
478

 Wekerle erre az üzenetre válaszként megírta, hogy a megadott napon 

fogadja Anton von Niebauer osztályfőnököt.
479

 Dunajewski saját március 23-án kelt levelére 

hivatkozva írt Wekerlének 1890. március 27-én.
480

 Ígéretét teljesítve mellékelten megküldte 

egy emlékirat tervezetét, amely az 1867 utáni valutakérdésről tudósít „Denkschrift über den 

Gang der Währungsfrage seit dem Jahre 1867” címmel, amely az egybehívandó ankéthoz 

nyújthatott informatív segítséget. Kérte, hogy jelölje meg azokat a részeket a tervezetben, 

amelyek további egyeztetés tárgyát képezhetik. Felkérte Wekerlét, hogy a Niebauerrel 

folytatott budapesti tárgyalásról tájékoztassa. 
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9. 3. Niebauer budapesti látogatása 

 

A valutaszabályozás kérdésében Budapesten a magyar pénzügyminisztériumban tartott 

megbeszélésen részt vettek Anton von Niebauer osztrák osztálytanácsos illetve Wekerle 

Sándor miniszter és Láng Lajos államtitkár.
481

 A tanácskozást 1890. március 31-én tartották. 

A megbeszélés fő tárgyát az ankétok kérdése képezte, vagyis két külön- vagy egy közös ankét 

kerüljön megrendezésre. Budapesten két ankét bizottságról, Bécsben pedig egy közös ankétról 

volt szó. A kérdés nehézségét már nem pusztán politikai, hanem államjogi természete képezte. 

Olyan dolgot nem lehetett a törvény hatálya alá vonni, amely abban nem szerepelt. Az 

indoklást bemutatva, melyben kétségkívül két ankétról volt szó, maga Niebauer is 

meggyőződhetett erről. Egymás mellé helyezve az osztrák és a magyar indoklást, ami az 

osztrák szöveg szó szerinti fordítása, így Magyarországon egyetlen ankét bizottság 

összehívása nem lehetséges. Ezek után felmerült a külön ankétoknak a lehetősége. Niebauer 

megjegyezte, hogy ebben ez esetben, sem az osztrákok, sem a magyarok nem tudnak a másik 

fél körülményeiről nyilatkozni. Wekerle azonnal megjegyezte, hogy nem akar semmilyen 

zavart, így igyekezni fog kiutat találni. Wekerle ígéretet tett, hogy beszél a miniszterelnökkel 

az ankétok ügyéről, amelynek eredményéről napokkal később tájékoztatást fog adni. Az 

ankétok résztvevőit a pénzügyminisztereknek kellett kiválasztania. Ha egy közös ankétra 

került volna sor, akkor ez a kérdés szintén államjogi kérdést képezett volna. Niebauer 

jelentésében még Tiszáról írt, mint miniszterelnök, aki már közel két hete nem volt 

hivatalban. Láng kérte, hogy ezt a pontot fogadja el és hozzák javaslatba, azonban ezt 

Niebauer visszautasította, ugyanis erre ő nem volt felhatalmazva. Kifejezte, hogy a 1890. 

február 1-jén kelt levélben erről már szólt Wekerlének. 

Monts újabb jelentést küldött a kancellárnak a reformmal kapcsolatban.
482

 1890. 

április 6-án Niebauer beszédet mondott az osztrák képviselőházban a valutakérdésről. Ezt a 

beszédet Monts összefüggésbe hozta Wekerle előző évi októberi beszédével a magyar 

képviselőházban, illetve utalt 1889. novemberi memorandumára, amelyben kifejtette, hogy 

Dunajewski továbbra sem támogatja a valutaszabályozást, sőt semmilyen ígéretet nem tett a 

szabályozással kapcsolatban. 
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9. 4. Wekerle 1890. májusi levele 

 

Wekerle majd két hónappal később 1890. május 29-én válaszolt Dunajewski február 1-jén 

kelt levelére.
483

 Három csoportra osztotta a feleletét. Az elsőben az ezüst kurrensről, a 

másodikban az államjegyek forgalomban tartásáról és a harmadikban pedig az általa 

elutasított közös ankétról szólt. 

Dunajewski állítását, miszerint tiszta aranyvalutája Angliának és egy néhány kisebb 

államnak van, vitathatatlan ténynek tekintette, ám részéről a tiszta aranyvaluta egy 

állásponton volt az átvenni kívánt érték megállapításánál. Egy másik gondolatát a tiszta 

aranyvaluta mellett az alacsony mennyiségben forgalomban tartott ezüstmennyiség képezte. 

Wekerle józanul kifejezte, hogy az akkori viszonyok közepette a fehér fém silány, csekélyebb 

értéket képviselt. Amennyiben ezüst kurrenssel vagy ezüst váltópénzzel kívánt rendelkezni, az 

egy mennyiségi és semmiképpen sem egy minőségi kérdést képezett. Véleménye szerint az 

ezüst kurrenst 1 : 22 viszonyban volt szükséges veretni. „Und selbst dann, müssten wir die 

Garantie entbehren, dass ein heute in diesem Verhältnisse geprägtes Silbergeld morgen noch 

ein vollwertiges sein wird, wenn sich das Verhältnis des Silbers zum Gold noch weiter zum 

Nachteile des weißen Metalls gestallten sollte.“
484

 Felvázolt egy megoldási lehetőséget, mely 

az ezüst helyzetét javította az arany rovására. Ami semmi estre sem azt jelentette, hogy az 

aranyérméket silányabbá tették volna, hanem egyfajta kettős valutára gondolt, lehetett volna 

az egy sántító, amely rendszerében az egyik fém viszonya a másikhoz képest alacsonyabb 

értéket képviselt. Wekerle az aranyvalutának egy sajátos formájáról tett említést. Mindkét fém 

kurrenspénz lenne, és a csekélyebb minőségűt a kisforgalomban korlátoznák, viszont 

belföldön és külföldön is érintetlenül hagynák. Így a kereskedelemben és pénzforgalomban a 

rossz következményeket kikerülhette volna, és a pénz az árak oszcillációját követni tudta 

volna. Kifejezésre jutatta, hogy az ezüst váltópénz gondolatának egyáltalán nem örült. 

Dunajewski ezüst kurrens javaslata helyett a saját ötletét propagálta, mely szerint kisebb 

forgalom részére papírpénzt ajánlott. Az ezüst kurrens javaslatát elfogadta, és az ezüst 

váltópénz ideáját elejtette. Nézetei szerint tehát az államjegyet kis címletekben forgalomba 

lehetett volna hozni olcsósága miatt, valamint a közönség is barátságosabban fogadná, mint az 

1 és 2 frank ezüst váltópénzt. Dunajewski vélekedése alapján a francia jegybank 

kamatlábváltozásai a bimetallizmusnak köszönhetők. Wekerle felhívta a figyelmét arra, hogy 
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a francia jegybanknak gyakran jelentős összeget kell fizetnie az aranyért, csak abban az 

esetben tudta az aranyát a kiáramlástól az ezüstcsere ellenében megóvni. Szólt a Latin 

Érmeunió problémájáról, nevezetesen az 5 frankos ezüstérmék – melyeket, mint kurrenspénzt 

tartottak forgalomban – fenntarthatóságának a veszélyéről. Akár Franciaországra, akár 

Németországra tekintettek, ismeretes volt, hogy nagyobb mennyiségű ezüstkészlettel 

rendelkeztek, és ennek következtében az ezüst kurrenst csak kényszerhelyzetükben tartották 

fent. Köztudott volt, hogy a monetáris konferenciák egyik tárgyát képezte mindkét állam 

ezüst terhének a megoldása. A Monarchia viszonylag gyenge gazdasági erejénél fogva semmi 

esetre sem tudta volna a csekélyebb ezüstkészletét olcsón eladni, vagy a forgalomból kivonni. 

Így kérte az ezüst kurrens ötletének az elvetését, mert úgy nem lehetséges az aranyvaluta 

bevezetése. 

Mielőtt rátért volna a második csoport tárgyalására, szólt az ezüstkérdés 

összefüggéseiről. Az ugrásszerű változást az ezüst árában az Amerikai Egyesült Államok éves 

ezüstkiveretése okozta, mivel évente 54 millió uncia ezüstöt vertek ki 70 millió dollár 

értékben. Leírta, hogy Amerika felvásárolja az olcsó ezüstöt. A Német Birodalom a 150 

millió értékű tallért alkalmasabb időkre tartogatott eladásra. Románia a közelmúltban 30 

millió frank értékű ezüst kurrens pénzt dobott a piacra. Olaszország várta a megfelelő 

pillanatot, hogy 45–46 millió frank régi „Bourbonenpiastes” érmétől megszabaduljon. 

Hollandia 25 millió forint ezüst mennyiséget kívánt eladni. Amennyiben az év végén nem 

hosszabbítják meg a Latin Érmeuniót, akkor Belgiumnak 200 millió értékű 5 frankost kell 

Franciaországtól visszavennie. Wekerle remélte, hogy az újabb amerikai ezüstvásárlási 

törvényt elfogadják, mert akkor a bankkal kötendő megállapodás érdekei találkoznak, tehát a 

bank ezüstkészletének nagy része amilyen, gyorsan csak lehetséges eladhatóvá válik. 

Wekerle felhívta még egy tényre Dunajewski figyelmét, miszerint az utóbbi időben 

Magyarország tekintetében több ezüst veretett ki forinttá, mint ország bányászati és kohászati 

működése során kitermeltek. Javaslatában kérte, hogy ne veressenek ki több ezüstöt, csak 

annyi mennyiségben, mint annak az ára. 

Elérkezett a második csoport tárgyalásához, vagyis az államjegyek kérdéséhez. 

Véleménye szerint ez az a pont, amelyben hamar egyezségre juthattak. Dunajewski februári 

levelében kifejtette, hogy 212 millió államjegy beszámítása nem elegendő, valamint nagyobb 

mennyiségű aranyat kívánt forgalomba hozni. Wekerle kifejezte, hogy részéről nyitott volt az 

egész államjegy mennyiségének kivonására 312 millió forint értékben. Mivel Wekerle úgy 

gondolta, hogy 1 és 2 frankos érménél nagyobb címletet nem tartottak volna forgalomban 

ezüstváltópénzként, ezért 100 vagy 200 millió forint értékben a kisebb címleteket kiadhatták. 
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Így egyik államrésznek sem volt veszedelmes azt aranyra váltania, valamint mindkét ország 

lakossága az államkasszából az aranyat kényszerárfolyam nélkül vehetné fel. 

Felvetette az aranyszerzés egy másik lehetőségét. Nem államjegyek kivonásával 

történne az arany beszerzése, hanem mint egy kiadás kifizetéseként, amit vagy más pénzből 

egyenlítenének ki, vagy cserével más érték ellenében, amely a Monarchiában sosem volt 

bevezetve, vagyis ez a megoldás nem tudna kiadást generálni. Csak az esetleges beszerzési- és 

előállítási költségeket terhelhetné. A beszerzendő aranymennyiség előteremtésében fontos 

szempont a takarékosság. Wekerle kifejezésre juttatta gondolatait a reform ütemezésében. A 

valutaszabályozás nem egy roham, hanem az egész beavatkozás teljes végrehajtását kell 

alkalmazni. A beavatkozás egy részének végrehajtása csak költségekkel járna és nem 

kizárólag sikerrel. A politikai helyzet akár alacsony zavarodása esetén is áldozatot 

eredményezhet, mihelyt a beavatkozás felét végrehajtják. 

Levele utolsó szakaszához érkezett, vagyis a harmadik csoport taglalásához. Itt 

megjegyezte, hogy nagy sajnálatát fejezi ki, mivel az ő részéről nem lehet a közös ankétot 

összehívni. Továbbra is a törvény indoklása alapján magyarázza nézeteit. Kitért Dunajewski 

korábbi levelére, melyben az 1885. november 7-én tartott minisztertanácson elhangzottakat 

idézte. Wekerle kitért arra, hogy a szövegben egy ankétról van szó, de tudomása szerint 

Szapáry is két ankétra gondolt a törvény megszövegezésekor. Wekerle még azt is megírta a 

törvénnyel kapcsolatban, hogy az osztrák képviselőházi vitában Johann Chlumetzky báró 

(1834–1924) még egy stiláris módosítási javaslatot is benyújtott. Az indoklás később kelt, 

mint a törvény, így azt nem kell ugyanolyan súllyal tekintetbe venni. 

Wekerle magabiztosan kijelentette, „Trotzdem aber alle gesetzliche Momente für 

meinen Standpunkt sprechen, ist es nicht das Allein, was mich zur Aufrechthaltung desselben 

zwingt“.
485

 Előzékenységéről biztosította Dunajewskit a közös ankét ügyében, azonban a 

magyar törvényességhez hűnek kellett maradnia. Más kérdés a kvóta deputáció, vagy a 

delegációk esete, ahol a Monarchia legfontosabb kérdéseit vitatják meg, ezen esetekben a 

közös ülésezés indokolt. Kifejezte, hogy egy közös ankét alkalmával közös minisztertanács 

határozatait, vagy az osztrák törvényeket idézve a magyar ankét bizottság tagjai azt 

gondolhatták volna, hogy egy vámkonferencián vannak az égetett szeszadó kérdéséről. 

Dunajewski előző levelében Wekerle korábbi felvetését a tisztviselő ankét lehetőségéről 

elvetette, így egy újabb ötlettel állt elő. Vagyis azzal, hogy mindkét fél megtartja a maga 

ankétját, de a magyar ankét és az osztrák ankét is egy-egy delegáltat kijelölne, akik egy 
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alárendelt közös, de nem nyilvános ankéton az észlelt függő különbségeket megvitatnák. 

Reményét fejezte ki az iránt, hogy az ötlet elnyeri Dunajewski tetszését, valamint felülírta 

Láng 1889. decemberi kijelentését, miszerint a magyar ankét összehívásának az időpontját 

1890 húsvétjára datálta. Wekerle ebben a levelében a 1890 őszét jelölte ki a magyar bizottsági 

ülés időpontjául. 

Wekerle örömét fejezte ki, hogy akár az ankétok összehívását megelőzően is 

megegyezhetnek a valutaszabályozás legfontososabb pontjaiban. Úgy gondolta, hogy a 

nézetbeli különbségek közel sem olyan nagyok, mint az első pillantásra tűnt. Egy fontos 

pontban, mint az ezüstkérdés, Wekerle legnagyobb sajnálatára ez ideig nem értettek egyet az 

osztrák miniszterrel. Viszont Láng, Dunajewski és Niebauer között folyt tárgyalások és az 

1890. február 1-jén kelt levél bizonyítja, hogy véleményük sok fontos pontban egyezik, s 

továbbá a későbbi tárgyalások során egyezségre juthatnak. 

Egyetértettek a frank valutára való átmenetben, az új valutára való átmenet átváltási 

arányában, valamint bizonyos különbségekkel az 1 forint = 2 frank arányszámmal is. Úgy 

gondolta, hogy még az ankétok ülésezése előtt megegyezésre juthatnak. Levele végén 

megjegyezte, hogy Dunajewski korábban azt ígérte, hogy az ankétokra összeállítandó 

anyagok hamar elkészülnek, de azok nézetei szerint elég részletkérdésbe menőek. Kérte a 

gyors előkészítést. A következő napokban Wekerle Lángot Bécsbe küldte, hogy az érintett 

kérdésekről Dunajewskivel, vagy helyettesével tárgyaljanak. 

 

9. 5. A kormányok és a valutakérdés 

 

1890-ben a kormányok erőteljesen foglalkoztak a valutakérdéssel. Eduard von Taaffe 

miniszterelnök, aki 1879-tól töltötte be hivatalát és Ferenc József bizalmát élvezte. Ahogyan 

Magyarországon a Tisza-éra, úgy Taaffe országlásának korszaka Ausztriában a gazdasági 

fejlődés időszaka volt.
486

 Taaffe levélben fordult az új miniszterelnökhöz az igazságügyi 

minisztériumba küldött magyar nyelvű küldemények végett. Nyílt, személyes hangon közölt 

meglehetősen bizalmas információkat, melyek szerint ismeretségük régi időkre vezethető 

vissza, ami egyáltalán nem meglepő, ha Szapáry korábbi tisztségeire gondolunk.
487

 Taaffe 

későbbi, magyar kollégájának írt levelében, melyben egyéb fontos kérdések – a beszállásolási 

törvény és a szeszadó reformja – mellett a valutarendezéssel kapcsolatban közös 
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kormánytanácskozást kívánt tartani. Felvilágosítást kért a valutaügy aktuális stádiumáról, 

illetve érdeklődött a reformmal kapcsolatos korábbi előkészületekről.
488

 Szapáry 

válaszlevelében nyilatkozott a beszállásolási és a szeszadó reformján túl a valutakérdésről is. 

Rámutatott arra, hogy: „a valutakérdés sajnálatosan nincs azon helyzetben, hogy az már most 

a két kormány közös tanácskozásának tényét képezze, az igen kívánatos volna, ha ezen kérdés 

a két pénzügyminiszter közt közvetlen megbeszéltetnék, mi talán alkalmasnak mutatkozik azon 

időpont midőn a többi kérdések megbeszélésén esetleg az osztrák pénzügyminiszter különben 

is lejön”.
489

 Taaffe elfogadta Szapáry javaslatát és 1890. június 20-án táviratban értesítette, 

hogy a pénzügy- és honvédelmi miniszterével egyetemben június 24-én délután 13 órakor a 

magyar miniszterelnök hivatalában lesz.
490

 

 

9. 6. Dunajewski 1890. júniusi levele 

 

Dunajewski Wekerle május végi levelére 1890. június 20-án válaszolt.
491

 Az bizonyos, hogy a 

két levélváltás között Láng látogatást tett Bécsben, ugyanis erre Dunajewski reflektált 

küldeményében. Dunajewski szólt az Amerikai Egyesült Államok ezüstbeszerzési akciójáról, 

mely az ő február 1-jén elküldött üzenetének és annak május végi megválaszolása 

középpontjában állt. Úgy gondolta, hogy az új amerikai törvény még nem született meg az 

ezüst felvásárlással kapcsolatban, ami e tekintetben a Monarchia helyzetét is új alapokra 

helyezné. A Monarchia törekvéseit, mármint az ezüstkészlet eladása tekintetében nagy 

elővigyázatossággal kell kezelni. A fenti akció kérdésének kizárólagos megítéléséhez – vajon 

elbúcsúzzanak-e egy bizonyos mennyiségű ezüst kurrens forgalomban tartásától – még ki kell 

várni a megfelelő pillanatot. Ami a Wekerle nézeteit illette a tekintetben, hogy a Német 

Birodalom kényszerhelyzetben a tallért visszaállítja, valamint, hogy e tekintetben 

Franciaországban és Hollandiában más állapotok uralkodtak a következő volt: mindkét fenti 

államnak jelentős külkereskedelmi tevékenysége volt, ami indokolta mindkét fém használatát 

valutarendszerükben, valamint nem okozott nehézséget ilyen mennyiségű ezüsttől 

megszabadulniuk. Levelében az angol pénzügyminisztert idézte. 
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Hollandia és Franciaország gazdasági állapota az ezüst kapcsán csak kis mértékben 

változott. Utóbbi jegybankjának nagy mennyiségű aranykifizetése kis terhet jelentett, ugyanis 

aranykészlete jelentősen fel volt töltve. 1837 és 1881 között az angol jegybank 292 

alkalommal, a francia bank csak közel 100 alkalommal változtatta meg kamatlábát. Kétség 

nem fért hozzá, hogy Franciaország, ha az ezüst árában emelkedés tapasztalható, úgy 

meghatározó fordulatot vesz valutapolitikája. Párizs a Latin Érmeuniótól való függő helyzetét 

meg tudja változtatni, nem csak 1865 óta megállapított két fém közötti értékarány 

tekintetében, hanem vezető politikai szerepét is meg tudja tartani. Ami a Német Birodalmat 

illette, mégis olcsón járt el, hogy ezüst kurrenst tartott forgalomban. A nemzetközi 

konferenciák célja az ezüstforgalom növelése volt. Dunajewski szerint természetes, hogy 

kényszerhelyzetben az ezüsttől szabadulna meg a Monarchia. 

Dunajewski szólt az ezüst kurrens és a 100 millió államjegy forgalomban tartásáról 1 

forint = 2 frank értékviszonyban, amely a frankvaluta alapul vétele esetén 200 millió frankot 

jelentett államjegyben. Ezt a kérdést Dunajweski nem értette, és kérdéseket intézett 

Wekerléhez. Az államjegyeket nem lehetne kivonni? Vagy úgy járnának-e el ezekkel az 

államjegyekkel, mint a Német Birodalomban a pénztárjegyekkel, amelyeket Berlinben a 

Birodalmi Kasszában bármikor beválthattak? Ennél a pontnál megjegyezte, hogy a 

beválthatatlan állampapírpénz súlyos aggodalmat váltana ki, ugyanis állandó bizalmatlanág 

alakulna ki, amely károsítaná a Monarchia hitelét és valutáját. Levezette, hogy egy konkrét 

esetben milyen beavatkozást lehetne elvégezni. Emellett felvázolta az egyesületi tallérok 

kivonásának a szükségességét is. 

Kiindulópontként vette a 312 millió forint mennyiségű államjegyet, mely mellett 100 

millió forint értékben sóbányautalványok is forgalomban voltak. 1889 első félévében 

államjegyből címletenként a következők voltak forgalomban: 50 forintosból 125 millió forint, 

5 forintosból 120 millió forint és 1 forintosból 67 millió forint értékben. A nagy értékű 50 

forintos államjegyeket mindenképpen arany ellenében kell kivonnia az Osztrák–Magyar Bank 

trezorjaiban található ezüstérmékért. A bank ezüstje legalább 160 millió forint mennyiséget 

tett ki, így ez az összeg az államjegyekkel együtt összesen 285 millió forintot tett ki, amely 

összeg az 1 forint = 2 frank reláció esetében 570 millió frank volt aranyban. A bank 160 

milliónyi ezüstjéből 20 millió forintot megtartanának ezüst kurrensnek a forgalomban. 

További 20 millió ezüst mennyiséget a számítások szerint a korábbi ezüst váltópénzek 

képezték. Így a továbbiakban 200 millió ezüstforint rendelkezésre állt, amely 400 millió 

ezüstfrankot ért. Minden olyan címletet, amely a kisebb forgalomhoz tartozott, azt érték alatti 

ezüstpénzként ki kellett vonni a forgalomból. Úgy, mint 67 millió forint összegű 1 forintos, 
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20 millió ezüstforint és 38 millió ezüstváltópénz, ami 125 milliós összeget tett ki, így 50 

millió franknak felelt meg. Így már látható volt, hogy ezüstpénzből több volt kiveretve, mint a 

lakosság száma. Az érték alatti ezüstpénz kiveréséhez 110 millió értékű tiszta ezüstre volt 

szükség. A 200 millió ezüst mellett még 89 millió ezüstforint átruházása volt megvalósítandó. 

Az 5 forintos államjegyek esetében, amelyből 120 millió volt forgalomban, gyakorlati 

jelentősége volt, hiszen forgalomban hagyhatnák, mint ezüst kurrenst, vagy mint 

államjegyeket. Az 5 forintos címleteket 89, vagy kerekítve 90 millió forint ezüst kurrens 

ellenében kivonhatnák, akkor ott van 30 millió forint, amit szintén kivonhatnának arany 

ellenében. Így az aranymennyiséget még növelhetnék is. 

Másik lehetséges megoldás volt még, hogy kivonhatják a 120 millió forint értékű 

államjegyeket beváltható államjegyek ellenében, amiket ezüstre és aranyra is beválthatnak. 

Ezeket a gondolatokat fejtette ki Dunajewski, pontosabban Niebauer, melyre várta a magyar 

pénzügyminiszter reflexióit. Egyébiránt február 1-jén kelt levelében már kérte, hogy nézeteit 

szakszerűen fejtse ki. 

Ami pedig az akkori ezüstverést illette, Niebauer és Láng alapot kaptak a tárgyalások 

folytatására, de magyar oldalról még nem érkezett javaslat. Nem tudott eligazodni azon, hogy 

minden ezüstöt kivonjanak, vagy csak korlátozzák a bányászati és a kohászati üzemekben 

kiveretetett mennyiséget, vagy a készpénzre váltást. Kérte Wekerlét, hogy írja meg ez elmúlt 

években, hogyan alakult az ezüstverés. 

Dunajewski reflektált Wekerle a reform egy vagy több menetben történő 

megvalósításának javaslatára. Az osztrák pénzügyminiszter szerint a nehéz politikai 

helyzetben sok áldozattal járt a reform, így csak a felét lehet végrehajtani. Remélte, hogy a 

konszolidált valuta, amint egy éles politikai változás bekövetkezett, nem veszíti el az abba 

invesztált erőfeszítéseket. 

Kifejezte sajnálatát, hogy Wekerle még a budapesti megbeszélés és február 1-jén kelt 

levele után is a két külön ülésező ankét mellett foglalt állást. Dunajewski Szapáryra 

hivatkozott, hogy a vám- és kereskedelmi szerződést még ketten kötötték meg, és egy közös 

ankét sokkal jobban szolgálná érdeküket. Szerinte az indoklás nem zárja ki egy közös ankét 

ülésezését. A magyar szöveget vele egyáltalán nem közölte Wekerle, de szerinte a törvény 

egyértelműen egy közös tanácskozást mondott ki. Felhívta a figyelmét a XXI. cikkelyre, 

amely egy vám- és kereskedelmi konferenciát irányzott elő, amelyet szintén közösen kellett 

megtartani, véleménye szerint így kellett volna eljárni a valutaankét ügyében is. Kérte, hogy 

az indoklás és a budapesti egyeztetés ellenére, a vám- és kereskedelmi szerződés szellemének 

megfelelően egy közös ankétot tartsanak. Egy ilyen fontos kérdésben, nyilvánvaló 
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hátrányokra hívta fel a figyelmet. Levele befejezéseként szólt arról, hogy támogatja Niebauer 

és Láng további egyeztetését az ankétra összeállítandó anyagok előkészítése végett. 

 

9. 7. Szervezeti változások az osztrák pénzügyminisztériumban 

 

A valutaankét előkészületei sok terhet róttak a pénzügyminisztérium munkatársaira. Így a 

közeljövőben összeülő ankét szervezésére szükség volt egy szakreferens és annak segítőjének 

kijelölésére. Anton von Niebauer májusban elmúlt 58 éves, valamint Dunajewski távollétében 

ő vitte az ügyeket a minisztériumban. Niebauer jelentést készített, amelyben előadta, hogy dr. 

Friedrich Ritter von Geiringer-Winterstein báró miniszteri tanácsos alatta szolgált a 

minisztérium hivatalában.
492

 Az érmeügyet ismerte és alapos jártasságot szerzett ezen a 

területen, példának okáért az 1878. évi párizsi érmekonferencián a nagykövetség tanácsadója 

volt. Niebauer kérvényében feltüntette, hogy Wintersteinnek szüksége van egy segítőre, így 

erre a pozícióra dr. Ignaz Gruber von Menningert (1842–1919) javasolta. Gruber 1888-ban 

lépett a központi statisztikai bizottságba. Itt olyan szakmunkákat írt, amelyek a 

pénzügyminisztérium valutaankétjának előkészítése során előnnyel tudott használni. Ilyen 

volt például a Statistische Beiträge zur Frage der Währung in der österreichisch-ungarischen 

Monarchie. I. Heft. Niebauer véleménye szerint szaktudását felhasználhatják a 

minisztériumban. Vagyis Gruber, mint fogalmazógyakornok ekkor került a tárcához. Így 

Dunajweski „megtalálta” a pénzügyminisztériumban azokat a munkatársakat, akik a 

valutaszabályozás referensei lettek, úgy mint Winterstein és Gruber.
493

 

Közben Dunajewski felterjesztésére Niebauert az Osztrák–Magyar Bank 

kormánybiztosi pozíciójából az uralkodó 1890. július 21-én felmentette. Helyébe Wintersteint 

nevezték ki, helyettese pedig dr. Wilhelm von Kolbensteiner báró lett.
494

 

Alois Moser kormányzó tájékoztatta Wekerlét, hogy betegsége miatt hosszabb 

fürdőútra megy.
495

 Távollétében a bank statútumok értelmében Karl von Zimmermann-

Göllheim (1827–1892) alkormányzó veszi át a helyét. Moser egyéként már súlyos 

betegségben szenvedett, de pozíciójának feladásáról még egyáltalán nem volt szó. 
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1890. július 21-én Bécsben nagytanácsot tartottak a jegybankban, ahol Zimmermann 

alkormányzó elnökölt.
496

 A megnyitó után a főkönyvelő Mecenseffy előadta, hogy Niebauert 

kormánybiztosi funkciójából az uralkodó felmentette. Helyébe Wintersteint nevezték ki, aki 

az ülésen mutatkozott be. A nagytanács pedig arról döntött, hogy Niebauernek köszönő 

levelet küldenek. 

 

9. 8. Az előkészületek folytatása 

 

Wekerle Dunajewski június 20-án kelt levelére az ankéttal, valamint a valuta helyreállításával 

összefüggésben 1890. szeptember 9-én válaszolt.
497

 Elismertre az ezüst kurrens kérdését, 

azonban azt az új amerikai ezüstfelvásárlási törvény sorsától tette függővé és kérte, hogy 

annak hatásairól egy későbbi megbeszélés alkalmával egyeztessenek. 

Wekerle megjegyezte, hogy Németországban az ezüst kurrens forgalomban tartása 

csak kényszerhelyzetből származik. Franciaországban és Hollandiában mások a viszonyok, 

mivel ott az ezüst kurrens a kezdetektől fogva nagy mennyiségben jelen volt. Másképp volt ez 

Németországban és a Monarchiában, ahol az csak, mint a pénz neve szerepelt és aránylag 

kevés mennyiségben volt forgalomban. Wekerle nem értett egyet abban, hogy mindkét állam 

rá van utalva a tengeren túli kereskedelemre, amely meghatározó tényező más államok és a 

Monarchia között. Hosszasan szólt a nemzetközi viszonyokról. Reflektált Dunajewski előző 

levelében idézett angol pénzügyminiszter, George Goschen (1831–1907) gondolataira. 

Dunajewski azon felvetésére, miszerint az étalon boiteux miatt nem kellett a francia 

jegybanknak a kamatlábát annyiszor változtatni, mint az angolnak, Wekerle azt mondta, hogy 

szerinte nincs jelentős különbség a törvényileg meghatározott súlyú érmék között, amelyek a 

kereskedelmet nem befolyásolják. Valamint a kamatláb relatív fixen tartása és a sánta 

aranyvaluta nincsenek összefüggésben, hanem a viszonylag nagy mennyiségű arany, ami nem 

csak a bankban, hanem a forgalomban is hivatva volt azt a helyzetet fenntartani 

Franciaországban. Viszont el szerette volna kerülni azt is, hogy ezek után az osztrák 

pénzügyminiszter az angol jegybank gyakori kamatlábemeléseit a tiszta aranyvalutának 

tulajdonítsa. Ennek más okai voltak. Láttatta, hogy amint az ezüst ára zuhant, úgy 

Franciaországnak nem volt azonnali alapja valutapolitikájának megváltozatására, hanem 

politikai okai voltak a Latin Érmeunió fenntartására. Ha az 5 frankoson változtatni kívánt 
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volna, az olyan következményekkel járt volna, hogy akár az egész Unió fenntarthatóságát 

megkérdőjelezte volna. 

A következőkben a német valutaviszonyra reflektált. Ugyanis Németország az 1881. 

évi párizsi nemzetközi értekezleten (amelyen egyébként hivatalosan nem vett részt) ígéretet 

tett arra, hogy az ezüstkiadását növelni fogja, valamint a silányabb értékű ezüstpénzből 

nagyobb címleteket veret és az ezüsteladást egy bizonyos ideig visszafogja. Valójában a 

Német Birodalom ezt az engedményét azért hozta javaslatba, hogy egy nemzetközi 

bimetallista Unió felállítása körvonalazódjon. A németek az ezüsteladás beszüntetéséről 

hallani sem akartak. Az ezüst kurrens értékállósága törvényileg szabályozva volt. Így az ezüst 

egy részét érték alatti pénzként is forgalomba hozhatták volna a törvényes értékarány mellett. 

Választhatták volna a beváltható államjegyeket is, melyek olcsóbbak, sőt kényszerhelyzet 

esetén is megőrzik a határ menti erejüket, valamint veszély nélkül használhatók. Az ezüst 

kurrens pénzegységet nem lehet másképpen nevezni, mint a kényszerárfolyam 

szégyenfoltjának. Ha a Német Birodalom vesztséggel tudta az ezüsteladást végrehajtani, úgy a 

Monarchia milyen módon tehetné meg azt? Wekerle kijelentette, hogy minél alacsonyabb lesz 

Londonban az ezüst ára, annál nagyobb vesztesége lesz a Monarchiának. Az amerikai 

ezüstfelvásárlási törvény közvetlen hatása az ezüst árának emelkedését idézte elő, amely az 

ezüstkészlet küszöbön álló eladásának veszteségét alacsonyra redukálta. Véleménye szerint 

ezt a kedvező pillanatot ki kell használni és ebben Dunajewski támogatását kérte. 

Ami a kisebb címletű államjegyek kiadását illette, a közönség változatlan 

ellenszenvvel viseltetett a rossz minőségű ezüstérmék kiadása iránt. Wekerle nem hitt abban, 

hogy a Monarchia hitele nem sérülhet, amennyiben nagyobb vagy kis címletű államjegyek 

kerülnek forgalomba. Az államjegyek nagy mennyisége, egy bizonyos határ túllépése után a 

hitel biztonságát befolyásolta volna. Az államjegyeket nem szabad kényszerárfolyammal 

ellátni, illetve hitt abban a körülményben, miszerint bizonyos mennyiségű államjegy 

kiadásakor, amelyek akár kisebb vagy akár nagyobb összeget képviselnek, egyáltalán nem 

kell befolyást tulajdonítani az érték megállapításának. Így a lakosság a kisebb államjegyekkel 

nem számolt, amelyeket a kényszer visszalökne és a jóval drágább fémváltópénzt nélkülözni 

lehet. Mindeközben a nagyobb államjegyeket a forgalmon keresztül gyengébb ezüsttel a 

közönséget szerencsétlen módon megterheli. Kisebb címletű államjegyeket az alkalmazott 

alapelvek szerint a belföldi forgalomba hozhattak. 

A következőkben Dunajewski 285 millió forint arany átváltási akciójáról szólt. Az 

állam birtokában volt összesen 200 millió forint ezüstnek, melyet a jegybankban őriztek. Ki 

kell adni a forgalomból 67 millió forint összegben az egyforintos jegyeket, az ezüstforint 20 
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millió forintot összegben szerepelt 38 millió forint összeg mellett, így összesen 125 millió 

forintot. Ugyanilyen mennyiségben kell új váltópénz, amihez 111 millió forint színezüst 

szükséges. Ez még 89, de kerekítve 90 millió ezüstforintot tett ki. 

Wekerle nézetei szerint Dunajewski az 5 forintos címletek kivonásával kapcsolatos két 

módozatot mutatott be, mely bankjegyek 120 millió forint értékben voltak forgalomban: vagy 

90 millió ötös címlet ezüst kurrenssel és 30 millió arannyal kivonva, vagy mind a 120 millió 

forintot beváltható államjegyre cserélni és a 90 millió forint ezüst illetve a megfelelő 

aranymennyiséget az államjegyek alapozására felhasználni. Összefoglalva a beavatkozás 

sikeres megoldásához 285 + 30 = 315 vagy legalább 285 millió forintot szükséges igénybe 

venni. 

Az ezüstváltópénz akkor is magas mennyiségben volt forgalomban a korábbi finomság 

szerinti magas értékarányban. 

A szabályozott új valuta értékegységének kialakításakor kérdés volt, hogy az akkori 

vagy a korábbi, vagy az átveretett formát vegyék hányadosnak. A forgalomban lévő 

ezüstváltópénz a színezüst tartalmának értéke fedezeti összegként jöhet számításba a 

szabályozási beavatkozás költségeire. 

Wekerle teljesen egyetértett Dunajewskivel, aki az 1867. XV. törvénycikk 5 

paragrafusában és az 1868. évi VII. törvénycikk 11 paragrafusában rögzítettekre hivatkozott, 

mely törvényekben a váltópénzek és államjegyek összegét 312 millióban határozták meg. 

Wekerlét örömmel töltötte el, hogy elvi kérdésekben egyetértettek, ellenben továbbra is 

kérdés volt, hogy veszélyeztetés nélkül, a közgazdasági érdekek befolyásolására a Monarchia 

mindkét államának hiteléhez az államjegyek egy része forgalomban tarthatóak-e. A valuta 

helyreállításához 312 millió államjegyből 212 millió forintot aranyra kell váltani és a maradék 

100 milliót 5-ös és 1-es címleteknél nagyobb értékben forgalomban hagyhatnának. A 

papírforgalom feltétele nemcsak a kényszerárfolyam megszüntetése, hanem azok 

beválthatóságának biztosítása az államkasszában, mint azt a Német Birodalomban 

alkalmazták. A fogalomban hagyott államjegy mennyiséget nem kívánták érccel fedezni. A 

gyakorlati forgalomban a papírpénzhez a Monarchia mindkét államában hozzászoktak, 

mindamellett a fedezetlen államjegyek egy részét a forgalomból kivonták. A Monarchia 

minkét államának pénzügyi igazgatási kasszáiban gazdagon van készpénzállomány, hogy 

aranybeváltási kötelezettségének eleget tegyen. Ez a szabály megjelent a bíróságon keresztül, 

mint egy szigorú valutateória. Wekerle véleménye szerint jelentősebb költségeket okozhat, de 

a 100 millió értékű államjegy a forgalomban hátrány nélkül megmaradhat. 
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Rendkívüli megfontolás tárgyát képezi az ezüstkérdés és különösen az Osztrák–

Magyar Bank ezüstállománya, minden mennyiségű vert és teljes értékű ezüstérme, amely az 

általános forgalomban volt. Wekerle nézetei szerint Dunajewski abból a feltételezésből indult 

ki, hogy a Monarchia minkét állama 160, sőt 165 milliós ezüstállományát a bank egyszerűen 

aranyra váltja át. Itt megjegyezte, hogy más véleményen van, amely alapján a 

valutaszabályozás műveletét könnyebben és olcsóbban végre lehet hajtani. A 

valutaszabályozásból az Osztrák–Magyar Banknak lényeges és kézzelfogható előnyei 

származhatnak. A bank birtokában van egy jelentősebb aranykészletnek. Ez az aranykészlet a 

mérlegben csak tarifaértékként volt alkalmazva. Mihelyst az aranyvalutát előállították, a bank 

abban a helyzetben lesz, hogy a jelenlegi nyomott valutaárfolyamon nagyon tekintélyes 

nyereséget realizálhat, mely egyébként csak abban az esetben lesz szabad, ha az 

aranykészletét eladhatja. 

Ha a bank saját terheit az ezüstállományának aranyra váltásával átvállalná, 

valószínűleg megmaradna egy bizonyos mennyiségű kiveretett ezüstérme mennyiség, amely 

korábban forgalomban volt. Ez a mennyiség is Wekerle nézete szerint arannyal kiváltható. De 

éppen annak segítségével lehetőség kínálkozik – Dunajewski kívánságának és a forgalomnak 

megfelelően –, mely gyakran speciális célként ezüstforintot keres, hogy teljes értékű 

ezüstérmét a forgalomba vigye. Ennek előállítása alacsony áldozattal és kis veszteséggel járt 

és az ezüst beváltási ára volt az okozója. 

Amilyen fontos, olyan sürgős a bank ezüstjének értékesítéséről gondoskodni, mivel a 

fennmaradó ezüst növekedő állapotának minden garanciája hiányzott. A valutaszabályozás 

legnagyobb akadályát képezte a tárgyalások során az ezüstkincs értékesítése. Az ebből 

származó veszteség jelentősnek tűnt, de ez megváltozhat abban a tekintetben, ha az ezüst 

kurrens ötletét alkalmazzák. Ha a Monarchia mindkét államának sikerülne terhelés nélkül a 

bank ezüstjét aranyra cserélnie, akkor lényeges lépést tett volna a kérdés megoldásában. A 

legnagyobb nehézség kiküszöbölhető és a mű megvalósítása közel fél évszázada húzódik, 

viszont sikere esetén a pénzügyek rendjét szavatolná. Az ezüst árának konjunktúrája a valuta 

rendezésében egy módon jöhet segítségül, amelyet még hónapokkal korábban nem is 

remélhettek. Éppen ez az a körülmény, amely a két állam felelősségének a terhét jobban 

megemeli. Veszélyes lenne kivárni, hogy más ezüstvalutájú országok az ezüstkészletüket egy 

új ezüstspekuláción keresztül értékesítsék. Így a piacokra áramló ezüst mennyiségét alig 

lehetett volna becsülni, és annak jelentőségét még az amerikai ezüstfelvásárlási törvény sem 

tudja hatástalanítani. Az értékes időt a Monarchia nem hagyhatja kihasználatlanul, így a 

bankkal minél hamarabb meg kellett állapodnia ezüstkincsének eladásáról. Wekerle hosszas 
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levelezés után a felmerülő kérdéseket személyes megbeszélés során kívánta tisztázni, így 

szeptember következő hetében Láng Lajost Bécsbe küldte. Korábbi levelében az ezüst árának 

mozgása, és az ezüstbeváltás korlátozásával kapcsolatban Dunajewski kérdéseket tett fel 

Wekerlének az elmúlt évek magyarországi ezüstkivonásokkal kapcsolatban, melyeket 

Wekerle egy, a levélhez mellékelt táblázatban válaszolt meg. 

Wekerle továbbra is azon az állásponton volt, hogy a valutaszabályozást egy menetben 

kell végrehajtani, erről Dunajewskinek így szólt: „Ich habe meine Ansicht in dieser 

Angelegenheit schon früher bekannt gegeben, und bin leider nicht in der Lage, daran etwas 

ändern zu können“.
498

 Sajnálatát fejezte ki abban a tekintetben, hogy egy közös ankét 

megtartásához nem adta a belegyezését. 

Levele utolsó szakaszában hosszan szólt a jogi kérdésekről. A jogi kérdések és 

különösen az államjogiaknak formai tekintetében komoly jelentőségük volt, amelyet 

Dunajewski is elismert. Ezekkel Wekerle Magyarország különállóságát hangsúlyozta. 

 

9. 9. Titkos megbeszélések az Osztrák–Magyar Bank ezüstkészletének eladásáról 

 

A Wekerle által előirányzott találkozóra sor is került Bécsben, mégpedig 1890. szeptember 

17-én, ahol azt a kérdést tárgyalták meg, hogyan lehet a jegybank ezüstkészletének egy részét 

aranyra váltani.
499

 A megbeszélésen Láng Lajos államtitkáron kívül részt vettek Friedrich von 

Winterstein miniszteri tanácsos, valamint Alois Moser főkormányzó betegsége miatt az 

Osztrák–Magyar Bank alkormányzója, Karl von Zimmermann és főtitkára, Gustav von 

Leonhardt. 

Kutatásaim során a jegybank levéltárában erről az eseményről semmilyen feljegyzést 

nem találtam, csak az Osztrák Állami Levéltár Pénzügyminisztériumi anyagában őriznek egy 

jegyzőkönyvi piszkozatot az ott elhangzottakkal kapcsolatban, de csak a szeptember 17-ei 

tanácskozásról. 

A kormányok küldöttei elmondták a jegybank képviselőinek, hogy a londoni ezüst 

piacon megfelelő áron a bank ezüstkészletét aranyra cserélhetné. A cserének előreláthatólag 

olcsóbbnak kell lennie, mint a relációnak. Az arány a Monarchia valutájának helyreállítása 

kapcsán folytatott megbeszéléseken az addigi ezüst kurrens pénz és az új bevezetendő arany 

kurrens törvényileg megállapított szám szerint fog történni. 
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Erre a bank mindkét képviselője egyöntetűen azt válaszolta, hogy egy ilyen fajta 

átváltás a bank számára következményekkel járna úgymint az érckészlet csökkenésével és a 

mérleg romlásával. A bank könyvei szerint 1 ezüstforint, ami 100 krajcárra oszlott, a londoni 

piacon csak 96 krajcárt ért. Másrészt átváltott font sterlinget a könyvelési alapelvek szerint a 

bank csak az ezüsttel egyenértékű 10 forintos 21,5 krajcár (analóg reláció 20 frank = 8 forint 

10 krajcár) számlát állíthat ki. A bank részéről további aggályoskodás volt az arany és ezüst 

forint osztrák veret közötti törvényesen megállapított reláció – 1 : 15 ½ – megfigyelése, 

amelyet véleményük szerint ténylegesen változtatni kell. Zimmermann és Leonhardt 

megjegyezték, hogy a bank a kezdetek óta ezt a relációt tartotta fent, és ezzel kapcsolatban 

legalább egy változást hatályba hozhatnak, miszerint a változás útján a kormánykasszák az 

aranyérméket annak megfelelő reláció szerint fizetik ki. Ezen felül, az egész művelet egy 

óriási mértékű ezüst spekulációt jelentene, melynek esélye a süllyedő ezüstárra alapozott. Sem 

a bank tisztviselői, sem a bank nagytanácsa nem vállalhatja a felelősséget a bank 

részvényeseiért egy ilyen spekulációban. A találkozó barátságos véget ért. 

Az aktában a jegyzőkönyv fogalmazvány végén Niebauertől származó bejegyzés 

található. Niebauer szabadságából visszatérve értesült a banktisztviselőkkel történő 

egyeztetésről. Kautz Gyulától tudja, hogy Wekerle tévedésben volt, ugyanis „in der Sache zu 

weit gegangen wäre”.
500

 Niebauernek Leonhardt is ugyanezt mondta. Ugyancsak az 

előadóívben van felvezetve egy levéltervezet, amelyet Winterstein szeptember 24-én szignált, 

Niebauer pedig október 1-jén hagyott jóvá. Valószínűleg a levelet nem küldték tovább 

Budapestre. 

A következő megbeszélésre 1890. október 6-án került sor Pressburger szerint 

ugyanazokkal a szereplőkkel, akikkel szeptember 17-én történt szintén Bécsben. Niebauer 

jegyzetei alapján ekkor a két pénzügyminiszter, Julian Dunajewski és Wekerle Sándor is jelen 

voltak, a bank részéről pedig Leonhardt. A főtitkár javaslatára megállapodtak, hogy fontos a 

reform alapos előkészítése, mivel az aranyvalutát nem elég pusztán bevezetni, hanem azt a 

Monarchiának fenn is kell tudni tartania. Egyik legnehezebb és megkerülhetetlen feltétele a 

szabályozásnak az államjegyek kivonása volt. Egy kontingentált mennyiségű ezüst kurrens 

ellen a bank nem emelt kifogást. 

Kautz jegyzeteiben védelmébe vette Wekerlét. Kifejtette, hogy Wekerle azért szerette 

volna, ha a bank ezüstjének eladásából származó veszteséget ugyancsak a bank viseli, mert az 
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aranyvaluta alapján állt. Azt ekkor még nem gondolta, hogy az ezüstöt a Monarchiában is 

elhelyezhetik.
501

 

 

9. 10. Dunajewski reflexió 

 

Dunajewski 1890. október 8-án válaszolt Wekerle szeptember 9-i levelére.
502

 Ebben örömmel 

vette tudomásul javaslatát a valutareformmal kapcsolatos további tárgyalásokról. Ismertette a 

bank álláspontját az október 6-i megbeszélés nyomán. Levelében továbbra is a közös ankétról 

szólt, vagyis nem mondott le a közös ankét ideájáról. Véleménye szerint egy olyan fontos 

kérdésben, mint a valutakérdés, amely a Monarchia minkét államának egyszerre fontos, azt 

csak egy közös ankéton lehet praktikusan megtárgyalni. Másrészt újra az 1887. évi megújított 

vám- és kereskedelmi szerződés XII. cikkelyére hivatkozott, amely törvényileg határozott az 

ankétról. Dunajewski reflektált Wekerle Magyarország önállósági passzusára, melyet nem 

tudott elfogadni, mint a közös ankét egybehívásának gátját. Amennyiben a törvény alapján 

egy közös ankétot hívtak össze, úgy az osztrák államterületet is érintette, de a kérdés hatályát 

tekintve mégis egy közös ügynek kell tekinteni. Felhívta Wekerle figyelmét, hogy a közös 

ügyeket évtizedek óta közösen tárgyalták meg. Különösen abban a tekintetben, amely a vám- 

és kereskedelmi szerződés pontjait érintette. 

 

9. 11. Ezüst és réz váltópénzek 

 

Julian Dunajewski 1890. május 28-án fordult Wekerléhez az ezüstváltópénzek átveretésének 

tárgyában.
503

 Ebből kiderült, hogy Dunajewski és Wekerle ebben az ügyben már 1889 nyarán 

egyeztetett. A Szapáry-kabinet 1890. július 4-én minisztertanácsot tartott, melyen Wekerle 

Sándor pénzügyminiszter javaslatba hozta, hogy az ezüst váltópénzek már elkoptak, ezért 

azokat át kell veretni. A kopási veszteséget Magyarországon kopási százalék alapján 

számították ki, amely 1616000 forintot tett ki.
504

 A költségeket a be nem váltott érmék, illetve 

a beváltási határidő lejárta után beérkező érmékből fedezik majd. Wekerle felhatalmazást kért 
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a minisztertanácstól az összes forgalomban lévő ezüst váltópénz bevonására, valamint új 

veretű váltópénz kibocsátására, továbbá a réz váltópénz növelésére is. A bevételt úgy kívánta 

növelni, hogy az egyébként nem kedvelt, de nagyobb finomságú 20 krajcáros helyett részben 

10 krajcárosokat veretnének. Ugyancsak felhatalmazást kért, hogy a megállapodások végett 

az osztrák pénzügyminiszternek levelet küldhessen. A minisztertanácson Wekerle azt a 

nyilatkozatot tette, hogy ha az osztrákok törvényileg nem tesznek lépéseket az 

ezüstváltópénzek tárgyában, ő akkor is jogánál fogva eljárna. A felhatalmazást a 

minisztertanácstól megkapta. 

Egyébként Wekerle még aznap levelet küldött Bécsbe, hogy Dunajewskinek kifejtse 

nézeteit.
505

 Szólt arról, hogy az érmék már kopottak, így átveretéssel, vagy a forgalomból való 

teljes kivonással, valamint újabb ezüstérmék kiadásával a kérdés megoldható. A kivonás az 

1868. évi VII. és 1869. XII. törvénycikkek szerinti 20 és 10 krajcárokra és ezüst 

váltópénzekre vonatkozik. Kérdés tehát, hogy egyidejűleg Ausztriában és Magyarországon is 

kivonják-e az érméket. Vagy csak az átveretés marad a kopott érmék esetében, amely 5 millió 

forint összegre terjed ki, ami Magyarországon jelentős mennyiségű beolvasztást jelentett. 

Wekerle kijelentette, amennyiben nem sikerülne megállapodniuk, úgy 

Magyarországon akkor is kivonják az ezüstváltópénzeket a forgalomból 11 millió forint 

értékben. Az átveretés 38299 forint és 70 krajcárba került, amennyiben az osztrák veretekre 

nem kerülne sor. Wekerle örömmel vette tudomásul, hogy az ausztriai átverő üzemekben a 

magyar érmék kiválasztása megtörtént. Levelében biztosította Dunajewskit, hogy 

Magyarországon ugyanígy járnak el az osztrák veretek tekintetében, szólt a 20 krajcárosok 

kérdéséről is. Továbbá hozzátette, amiről az aznapi minisztertanácson nem szólt, hogy a 

valutareform után a 10 krajcáros, mint másodérmék hosszabb ideig forgalomban 

maradhatnak. Az átveretés után az érme tartósságát is fel kívánta javítani, úgy hogy változtat 

az új érmék nyers-, finom- és súlymértékén, a méretét pedig 18 milliméterről 17 milliméterre 

csökkenti. Az új ezüstváltópénz egyik oldalán a magyar címert és a koronát, a másikon az 

érme címletét szöveggel és számmal tűntetnék fel. Ezek után kérte Dunajewskit jelezze 

szándékait, hogy Magyarországon a törvényhozási eljárást meg tudja indítani. Kérte, hogy az 

osztrák érméken a körmondatban a Magyar Királyságot a továbbiakban ne, mint tartományt 

tűntessék fel. Mivel az érvényben lévő vám- és kereskedelmi szerződés alapján ezek az érmék 

Magyarországon is törvényes fizetőeszközként funkcionálnak, így kéri a törvényes 

eljárásmódot. A Magyar Királyság területén 33242 forint van forgalomban réz váltópénzből, 
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így ezt szaporítani kívánja. Így 40 ezer forint réz váltópénz kiveretésére irányzott elő jegyek 

ellenében. Mivel Ausztria csak korlátozott mértékben 15000 forintot kívánt rézből kiveretni. 

A váltópénz kérdésének a megoldása nem várathat magára, így a valutaszabályozás 

keresztülviteléig ezt az ügyet rendezni kellett, annak ellenére, hogy nem szerencsés a 

küszöbön álló valutaszabályozás előtt érméket cserélni. Wekerle a következő évben 300 000 

forint réz váltópénz törvénybe foglalását irányozta elő. 

Dunajewski 1890. augusztus 29-én válaszolt Wekerle levelére.
506

 Egy hónappal 

később újabb levelet küldött Wekerlének 1890. október 3-án.
507

 Ebben beszámolt arról, hogy 

elkészült egy törvényjavaslat, amely 1 millió forint értékben réz váltópénz kiveretéséről szólt. 

Wekerle előzetes jóváhagyását kéri a törvényjavaslat benyújtásához, amit minél hamarabb 

küldjön meg részére. Az 1 krajcáros címletek veretésének feltétele, hogy a Magyar Királyi 

Pénzügyigazgatás korlátozza az érmék veretését az 1885. évi rézváltópénzek szaporításáról 

szóló törvénycikk szerint. Amennyiben Wekerlének változtatási javaslata van, akkor vegye 

figyelme a törvény hatályát. Tehát Dunajewski leveléhez egy törvényjavaslatot is mellékelt, 

melyben az 1885. évi XII. törvénycikk a rézváltópénz szaporításáról című passzus alapján egy 

új törvényt készítettek.
508

 

Wekerle november végén válaszolt Dunajewskinek és kifejtette, hogy egy millió forint 

értékű rézváltópénz kiveretését elfogadja, és az átküldött törvényjavaslatot megköszönte, 

valamint előterjesztését támogatta.
509

 Az ezüstváltópénzzel kapcsolatban csak később fog 

rendelkezni. 

Wekerle 1890. november 29-én felségelőterjesztésben kérte a réz váltópénz 

szaporításáról szóló törvényjavaslat benyújtásának engedélyezését.
510

 Előterjesztésében szólt 

az 1868 óta vert 1500000 forint váltópénz kopási veszteségéről és a megszállt országokba 

történő kiáramlás következtében való elkallódásról. Így természetes, hogy az érmeállomány 

apadt, ezért született a két kormány között megállapodás, hogy 1 millió forint összegben réz 

váltópénzt veretnek. 

1890. december 3-án tartott minisztertanácson Wekerle utólagos jóváhagyást kért a 

miniszterektől az uralkodó elé terjesztett réz váltópénzek szaporítása tárgyában tett 
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törvényjavaslattal, valamint az 1891. évi költségvetéssel kapcsolatban.
511

 Kifejtette, hogy 1 

millió forinttal bővítik a réz váltópénzek mennyiségét, melyből Magyarország 30 : 70 

arányban 300000 forintos terhet viselt. A felhatalmazást a minisztertanács megadta. 

Dunajewski 1890. december 3-án értesítette az osztrák minisztertanácsot, hogy 

törvényjavaslatot terjeszt elő a réz váltópénzek szaporítása tárgyában.
512

 Levelében megírta, 

miszerint 1885. március 10-i törvény értelmében 1 400 000 forint értékben veretett ki krajcárt. 

Pontosabban 1 319 000 forint mennyiségben 1 krajcáros érmét, és 81000 forint értékben pedig 

½ krajcáros érmét. A bevonás következtében 1371000 forint értékben 1 krajcáros és 81320 

forint értékben ½ krajcáros érme áll rendelkezésre átveretéshez. Az állomány jelentősen 

elhasználódott és lecsökkent. A forgalmi zavarok elkerülése végett a magyar kormány is 

rendelkezett a rézváltópénzek veretéséről. Így a magyar kormánnyal megállapodott a 30 : 70 

kvóta értelmében 1 millió krajcárt fognak kiveretni 1 krajcárosokból, mely alapján Ausztriára 

700 ezer jutott. 

Az uralkodó 1890. december 5-én jóváhagyta Wekerle előterjesztését, hogy a 

törvényjavaslatot a képviselőház elé terjessze.
513

 Wekerle 1890. december 9-én táviratot 

küldött az osztrák pénzügyminisztériumba, hogy tájékoztassák arról, mikor küldik a javaslatot 

a birodalmi tanács elé.
514

 Dunajewski az aznapi táviratra azonnal írásban válaszolt, mely 

szerint az új réz váltópénzek veretéséről szóló törvényjavaslatot csak karácsony után terjeszti 

a birodalmi tanács elé.
515

 Úgy gondolta, hogy a maradék ülésszak 1890-ben már nem 

elégséges a törvényjavaslat vitájára. Egyébként a törvény sikerrel kecsegtetett. 

Wekerle válaszában megköszönte a tájékoztatást és egyet értett a törvény karácsony 

utáni beterjesztésében.
516

 Megkérte Dunajewskit, legyen kedves informálni őt a törvényhozási 

eljárás megindításáról, hogy aznap ő is a magyar képviselőház elé terjeszthesse a rézváltópénz 

szaporításáról szóló törvényjavaslatot. Dunajewski azonban már, mint pénzügyminiszter nem 

érhette meg a réz váltópénzek szaporításának törvénybe iktatását ugyanis másfél hónappal 
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később le kellett mondania. A törvényalkotó munka is szünetelt, ugyanis 1891. január 25-én 

az osztrák birodalmi tanácsot feloszlatták és új választásokat írtak ki. 

Dunajewski még 1890. októberben és decemberében tájékoztatta Wekerlét arról, hogy 

a bécsi pénztárakban felhalmozott kopott magyar veretű érméket vegye át. Wekerle 1890. 

december 26-án válaszolt Dunajewski levelére.
517

 Tájékozatta az osztrák pénzügyminisztert, 

hogy kérésének megfelelően a magyar kormány az 176 000 forint összegű ezüst mennyiséget 

átveszi, illetve a szóban forgó érmékre a körmöcbányai érmehivatalnak sürgősen szüksége 

van. A magyar központi állampénztár az elszállítás alkalmával pótlásként bankjegyeket visz a 

bécsi központi állampénztárba. A kopott érméket átverik és az érmeszükséglet fedezésére 

30000 forint ezüst váltópénzt és 5000 forint rézváltópénzt átengednek az osztrákoknak. Az 

újév elején az központi állami pénztár megerősítette, hogy a magyar pénzügyminiszter 

utasítására a 176000 forint ezüstérmét elszállították.
518

 

Dunajewski 1891. január 12-én válaszolt Wekerlének.
519

 Értesítette, hogy az 

előkészített elhasznált ezüstérmék elszállításáról a központi pénztár hivatalosan beszámolt. A 

budapesti állami központi pénztárba szállítják a pénzérméket. A szállítás és csomagolás 

költségeiről majd értesíti a magyar pénzügyminisztériumot. Wekerle megköszönte, hogy a 

kopott magyar ezüstérméket Körmöcbánya helyett Budapestre szállítják.
520

 A szállítás és 

csomagolás költségei egyébként 55 forint és 52 krajcár volt.
521

 A magyar 

pénzügyminisztérium a szállítás és csomagolás költségeit a bécsi állami központi pénztárnak 

megküldte.
522

 

Júniusban az osztrák pénzügyminisztérium újabb üzenetben tájékoztatta a magyar 

pénzügyminisztériumot, hogy 109891 forint 90 krajcár összegben újabb elkopott ezüst 

érméket gyűjtöttek össze a bécsi központi állami pénztárban.
523
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A Dunajewski által 1890. december 3-án benyújtott előzetes felségelőterjesztést 

Ferenc József december 5-én jóváhagyta a rézváltópénzek szaporításával kapcsolatban. A 

törvényjavaslatot összeállították és azt az uralkodó 1891. március 13-én jóváhagyta.
524

 

Wekerle 1890. december 11-én kelt levelében megkérte, hogy tájékoztassa őt Dunajewski 

arról az időpontról, amikor is a törvényjavaslatot a birodalmi tanács elé terjeszti. Steinbach 

(az új osztrák pénzügyminiszter) Wekerle kérésének megfelelően megírta, hogy 1891. április 

20-án a tanács elé terjeszti a réz váltópénzek szaporításáról a javaslatot.
525

 Wekerle 

megköszönte Steinbach értesítését az új rézváltópénzek kiveretéséről szóló törvényjavaslat 

beterjesztésének időpontjáról. Hozzátette, hogy ő ugyanazon a napon a magyar képviselőház 

elé terjeszti a törvényjavaslatot ugyanabban a tárgyban.
526

 

A képviselőház pénzügyi bizottsága jogosnak tartotta és jóváhagyta a rézváltópénzek 

szaporításáról szóló törvényjavaslatot 1891. május 15-én. A képviselőházi vitában pedig 

Wekerle szükségesnek tartotta az érmék pótlását és újak forgalomba állítását.
527

 

Steinbach 1891. június 13-án írt levelében szólt arról, hogy a rézváltópénzek 

szaporításáról szóló törvényjavaslat az osztrák alsó- és felsőházban változtatás nélkül 

keresztülment. Továbbá az uralkodó az 1891. június 10-én kelt legfelső elhatározásában azt 

jóváhagyta. Amint a törvényt Magyarországon is elfogadják és azt kihirdetik, arról őt 

tájékoztassa, ugyanis ugyanazon a napon az osztrák törvényt is közzéteszik. Ugyanakkor 

megkérte, hogy egy aláírt példányt a törvényből küldjön át neki, hogy a megkötendő 

egyezményt el tudják készíteni. 

Wekerle a törvény elfogadásáról táviratilag értesítette Steinbachot.
528

 Miután a 

törvényjavaslatot elfogadták 1891. június 29-én az uralkodó aláírta és július 3-án kihirdették. 

Wekerle 1891. július 6-án újabb üzenetet küldött Bécsbe, melyben beszámolt a törvény június 

29-ei szentesítéséről, valamint a július 3-ai közzétételéről. Leveléhez mellékelte az általa 

aláírt egyezményt is.
529
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9. 12. Wekerle Sándor előterjesztése a minisztertanácsnak a valutaszabályozással 

kapcsolatban 

 

Az év végén Wekerle kidolgozta a valutarendezés minden egyes apró mozzanatát, és 

elaborátumát megküldte 1891. január 10-én minisztertársainak, amit a soron következő 

minisztertanácsi ülésen terjesztett elő.
530

 Wekerle levelében szólt arról, hogy az emlékirat egy 

tervezet, amely még sok egyeztetést von maga után a birodalmi tanácsban képviselt 

királyságok és országok kormányával és az Osztrák–Magyar Bankkal. Valamint a 

valutaszabályozást meg kell előznie egy szaktanácskozásnak, ahol szakértők adhatják elő 

nézeteiket a reformmal kapcsolatban. A tervezet elkészítéséhez azonban kapcsolódik egy 

anekdota, amelyet Szterényi József (1861–1941) hagyott meg az utókor számára.
531

 Popovics 

Sándor – Wekerle fiatal és tehetséges pénzügyminisztériumi osztálytanácsosa, az Osztrák–

Magyar Bank későbbi főkormányzója, majd a világháború után a Magyar Nemzeti Bank első 

elnöke – nem emlékezett, hogy hová tette a miniszter által diktált előterjesztést, amely a 

szokásoktól eltért, ugyanis Wekerle maga írta tervezeteit. Ezért Popovics emlékezetből 

újraírta az elaborátumot, amit Wekerle csak akkor vett észre, amikor egy-két általa nem 

használt szófordulatot olvasott a szövegben, így rákérdezett Popovicsnál, aki bevallotta bűnét. 

Nem haragudott meg a fiatal Popovicsra, éppen ellenkezőleg, még jobban tisztelte. Egy 

napon, amikor a dokumentumot megtalálta, elvitte Wekerlének, aki megdöbbent a két szöveg 

hasonlóságán. Wekerle és Popovics között jó kapcsolat alakult ki, mivel a minisztériumban, 

ha olyat kívántak megbeszélni, amely nem tartozott másra, akkor latinul szóltak 

egymáshoz.
532

 Ezt mind a ketten nagyon élvezték. 

A Szapáry-kormány következő minisztertanácsát 1891. január 15-én tartotta, ahol 

Wekerle január 9-én megküldött elaborátumát szóban röviden előadta. A jegyzőkönyvben ezt 

29 oldalon jegyezték le. Az aznapi minisztertanácson ez volt az utolsó, egyben a hatodik pont 

és „A tervezett valutarendezés alapelvei” címet viselte. Wekerle összesen hat pontot alakított 

ki és erre a sorrendre fűzte fel mondanivalóját. 
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Az első pontban a jegyzőkönyv tanúsága szerint Wekerle Sándor pénzügyminiszter 

részletesen szólt a valuta rendezetlenségéből fakadó pénzügyi és gazdasági hátrányokról.
533

 A 

változó aranyfelpénz lehetetlenné teszi az ipari, gazdasági és kereskedelmi tevékenységet. Az 

önálló nemzetközi kereskedelmet függő helyzetbe kényszeríti a külföldi kereskedelemmel 

szemben. Meghiúsítja a tőke elhelyezését külföldi piacokon, illetve aktuálisan csak a német 

piacon való elhelyezés volt általános, amely egyoldalúsághoz vezetett. Elengedhetetlen még 

politikai szempontból is a valuta rendezése. Hiszen háború esetén segédeszközök beszerzése 

lehetetlenné válna, valamint a hadsereg szükségleteit nem lehetne fedezni. Fontos kiemelni, 

hogy Wekerle szorgalmazta a tartozások kiegyenlítését is, mivel még az 1866. évi hadjárat 

költségei sem voltak kiegyenlítve. Ezek a tartozások 80 milliós bankadósság és függő 

államadósság képében jelentkeztek.
534

 

Beszámolójában áttért a második pontra, vagyis a valuta minőségének a tárgyalására. 

Fontos, hogy az ezüst készfizetésének megkezdését nem tartja egyenlőnek a 

valutarendezéssel, mert úgy a Monarchia pénzügyi elszigeteltsége továbbra is megmaradna. 

„A cél, melyet el kell érnünk, csak az lehet, hogy ne álljunk elszigetelten a világtól, hogy a 

nagy világgazdaságnak legyünk egyenértékű tényezőivé, mert csak ezáltal biztosíthatjuk 

gazdasági helyzetünket, politikai és védképességi érdekeinket. E célt azonban csak úgy 

érhetjük el, ha azt a fizetési eszközt tesszük valutánk alapjává, mely a világ általános 

internacionális fizetési eszköze, s ez az arany”, mondta Wekerle.
535

 Nem tartja szerencsésnek 

az arany-ezüst kettős használatát sem, mivel az értékesebb érc mindig kivándorolna az 

országból. Az úgynevezett sántító valuta használata, vagyis az arany mellett 

kényszerforgalommal felruházott bizonyos ezüstmennyiségnek kibocsátása sem lenne 

szerencsés, „habár átmenetileg alig lesz mellőzhető”. A Dunajewskivel folytatott levelezés, 

valamint a Láng és Niebauer között folyt megbeszélések mégsem maradtak eredménytelenek, 

ugyanis Wekerle már hajlott arra a megoldásra, hogy az arany mellett ezüstérmét is 

forgalomba hozzanak kurrenspénzként. Példaként – mint a korábbi hivatalos levelezésekben – 

Németország és Franciaország esetét hozta fel, ahol szintén nagy mennyiségben állt 

rendelkezésre ezüstérc, azonban az aranyra való áttérés után annak alacsony világpiaci ára 

miatt nem tudtak megszabadulni az ezüsttől. Óriási mennyiségben halmoztak fel aranyat, 

amely így az új frank és márka rendszer fenntarthatóságát biztosította. Wekerle ennek alapján 

a tiszta aranyvalutát kívánta meghonosítani. Az ezüst váltópénzeket, érméket vagy a 
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papírpénzeket aranyra átválthatóvá óhajtotta tenni. Az előzetes tervek szerint 10 forinton aluli 

pénzjegyek nemcsak ezüstben, hanem bizonyos összeg erejéig papírban is forgalomba 

hozhatók lennének, mert nem a pénzjegyek ezüstértéke, hanem annak aranyra való 

átválhatósága fejezné ki valódi értékét. 

A harmadik pontban Wekerle indokolta az aranyalapra való áttérés szükségességét és 

kifejtette ennek három feltételét: 

Az első feltétel a korlátlan mennyiségű arany beszerzése volt. Ez egyfelől szükséges 

ahhoz, hogy a készfizetés és a nemzetközi kereskedelem akadálytalanul működhessen. A 

Monarchia képes beszerezni és főképp megtartani az aranyat, mert Wekerle szerint a két 

állam kereskedelmi mérlege nagyfokú aktivitást mutatott. Ezt látszik alátámasztani az a tény 

is, hogy már évek hosszú sora óta nagyobb az arany behozatali értéke, mint a kiviteli.
536

 

A második feltétel az Osztrák–Magyar Bank adósságainak a rendezése volt. A 

nemzetközi hitel- és fizetőképesség mérője a bank. Ezért a bank legyen felkészülve minden 

eshetőségre. Magyarországon előtérbe kell helyezni a magánszektor fejlesztését a banki 

szférával ellentétben. A bank 80 milliós adósságának egy részét vissza kell törleszteni. 

Harmadik feltétel a pénzhelyettesítők általános használatba vételének a fejlesztése. 

Ezek sorába tartozik a csekk és klíringrendszer.
537

 Ennek alapján nagy tőke vonható be az 

általános pénzforgalomba, viszont a rendezett valuta mellett a pénzeszközök csak úgy 

elégségesek, ha a pénzhelyettesítőket a lehető legnagyobb mértékben felhasználják a forgalom 

kielégítésére. 

A negyedik pontban Wekerle szorgalmazta az arany mielőbbi beszerzését, amire 

Argentína és Románia is képes volt, így a Monarchia is képes lesz az arany feltűnés nélküli 

beszerzésére. Függetlenül béke vagy háborús időszaktól, kezdjék meg az arany begyűjtését, 

mert példának okáért az oroszok óriási mennyiséget szereztek be. Kiemelte, hogy az alacsony 

ázsió viszonyok nem a legmegfelelőbbek, de az 1879–1890 közötti reláció viszonyát kívánta 

alapul venni a vásárláshoz, valamint maga az aranyvásárlás is beindíthatja az ázsió 

emelkedését. 

A jegyzőkönyv következő, ötödik pontja a valutarendezés javasolt módjának 

ismertetése. A pénzügyminiszter (az osztrákokkal való előzetes megegyezés alapján) a frank 

rendszer alapulvételét tartotta a legalkalmasabb megoldásnak. Ez töredékrész nélkül nem 

kivitelezhető. Számításba vette a német márka rendszerre való áttérést is, azonban ezt 

gazdaságilag és legfőképpen politikailag nem tartotta szerencsésnek. Vagyis kerülni kívánta a 
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szoros gazdasági összefonódást a Német Császársággal. A forint valuta aranybani 

ellenértékére való áttérést is megfelelőnek ítélte úgy, hogy a papírforint aranybani 

egyenértékét ketté osztva a fél forintot fogadják el egységül. Ezt az egy egységet, pedig még 

további 100 egységre lehet bontani. Az aranyvalutára való áttéréshez a Monarchia két 

államának 150 millió forint aranyat kellett beszereznie, de Wekerle kiemelte, hogy mindezt 

feltűnés nélkül kell véghezvinni. A részleges aranykészlet beszerzése után megállapítanák a 

relációt, majd egy határidőt szabnának ki, mely lejárta után csak az új érték szerint 

számolnának, a régi pénzeket csak egyenértékükben fogadnák el. A bank 150 millió forint 

aranyat átvenne az államtól, amely az új érték szerint 180 millió aranyforintnak, illetve 360 

millió arany fél forintnak felelne meg. Három éven keresztül, majd még két évi átmenet után 

az ezüst forintokat bevonják, tehát az aranyvaluta kizárólagos fizetési eszközzé válik. 

Az utolsó, hatodik pontban Wekerle szólt arról, hogy milyen költségekkel járna a 

valutareform. A valutarendezés költsége 265 millió, vagyis 315 millió új aranyforint. Továbbá 

a birodalmi tanácsban képviselt királyságok viselnék a sóbányautalványok rendezéséből eredő 

és az államjegyek bevonásával keletkező 312 millió forintot meghaladó többletköltségek 

fedezését és a 80 milliós bankadósság visszafizetését. A költségek fizetéséhez Magyarország 

a kvóta szerint 30 %-ban járulna hozzá és a 80 milliós bankadósság visszafizetendő 

összegének 30 %-át is fizetni fogja. A német egyesületi tallérok beváltását kötelező kivonásuk 

kimondásáig függőben hagyta. 

Beszélt arról, hogy a több-bankrendszert nem támogatja, és egy önálló magyar 

jegybank „felállítását mellőzendőnek” véli. A bank dualisztikus szervezetét fenn kell tartani 

és meg kell erősíteni pozícióját. Ezért a következő öt évben vissza kell fizetni 80 milliós 

adóságából 50 milliót. A jegybanknak előnyei származhatnak az aranyvalutára való 

áttérésből: úgymint a reláció megállapítása után az ázsió emelkedésével az aranyfedezet 

magasabb összeget érne, a 80 milliós adósság egy részének visszafizetése esetén a bank 

szabadalmi idején belül annak kamatai előnyét képezik, valamint üzletköre bővülése esetén a 

nyeresége is fokozódhat. A bank statútumok revíziója alkalmával az államnak nagyobb 

befolyást kellene biztosítani „a bank szervezetére, a kamatláb megállapítására, a forgalmi 

eszközök megosztására s az állami papírok mikénti lombardírozására”.
538

 

Kifejtette, hogy a tiszta aranyvalutának sok ellensége akadt. Wekerle felhívta a 

minisztertanács figyelmét, hogy az osztrák kormány és a pénzügyi körök a német mintájú 

sánta valuta bevezetését követelik majd. Sorolta azokat az érveket, amelyek az előző két év 
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hivatalos levelezésében is felmerültek az osztrák pénzügyminisztérium részéről, vagyis 

példának okáért az ezüst kurrens pénz forgalomban tartása. Végül leszögezte, hogy a sánta 

valuta csak átmeneti megoldásnak tekinthető, a cél a tiszta aranyvaluta. 

A minisztertanács az előadottakat jóváhagyta. A valutareformot közgazdasági, 

politikai és hadászati szempontból is megalapozottnak és szükségesnek tartotta. A 

pénzügyminisztert megbízták, hogy vezesse a tárgyalásokat és az eredményekről időről időre 

a minisztertanácsnak beszámoljon. A rendezés alapja a tiszta aranyvaluta legyen és 

pénzrendszer alapját a frank valuta képezze. A szükséges aranymennyiség beszerzését pedig 

mihamarabb kezdjék meg. A rendezés az egész Monarchiára terjedjen ki és tartsák fent a 

közös jegybankot. A bankkal meg kell állapodni a költségek viseléséről, valamint az osztrák 

kormánnyal, mellyel a kvóta szerinti 30 : 70 arányú megosztást kell figyelembe venni például 

a 312 milliós államjegyekből álló függő államadósság tekintetében. Valamint határoztak arról, 

hogy a 80 milliós bankadósság visszatérítendő részének 30 %-át az 1878. évi XXVI. 

törvénycikk értelmében a magyar kormány fizetné ki. 

Kautz alkormányzó Wekerle előterjesztését olvasva 11 pontban foglalta össze gondolatait 

az elaborátumról, illetve tett fel magának kérdéseket: 

1. Mennyire állt készen a jegybank háború esetére? 

2. A banknak óvnia kellett aranykészletét. 

3. A bankkamatláb visszahatásai? 

4. Magasan kellene tartani a rátát, hogy más államok el ne vigyék a Monarchia aranyát? 

5. A bank helyzetét alaposan rendezni kell. 

6. Wekerle dicsérte a bankot, mint erős hitelintézetet. 

7. De később pedig elmarasztalta, mert elégtelennek tartotta bizonyos feladatokra. 

8. Bank nem köteles minden terhet átvenni. 

9. Az aranyjegyek nagy részét aranyra átváltható 5 forintos papírpénzben kell a 

forgalomba hozni. 

10. Wekerle nézetei szerint a banknak is átvenne 100 millió forint értékben államjegyet. 

11. Csak 5 forintosban kívánta az államjegyeket forgalomba hozni?
539
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X. Az új osztrák pénzügyminiszter 

 

10. 1. Dunajewski a leköszönése előtt 

 

Dunajewski utolsó levele a valuta ankétról 1891. január 23-án kelt.
540

 Írásában az 1890. június 

20-i levelének záró szakaszára hivatkozott, melyben Láng államtitkár és von Niebauer 

osztálytanácsos közötti tárgyalások alapján a valutaankéthoz a statisztikai anyagokat 

összeállították és ezzel kapcsolatos próbanyomást, kefelevonatot Wekerlének megküldte.
541

 A 

statisztikai anyagok gyűjteménye nemzetközi jelentőségre is kiterjedt, amely így nem 

korlátozta a munkát. Dunajewski összeállította a Monarchia Lajtán túli részével kapcsolatos 

alapadatokat tartalmazó gyűjteményt. Ezekből a feltételekből kiindulva remélte, hogy 

Wekerle már intézkedéseket tett a speciálisan a Magyar Koronát érintő országok statisztikai 

anyag gyűjtéséről. Az általa átküldött és már rendelkezésre álló kefelenyomat egy 

provizórikusan rendezett és számozott gyűjtemény. A dokumentumot a Magyar Korona 

országait illető adatokat kedvező vizsgálatnak is alávetheti és megjelent módon azokat 

kiegészítheti. Kérte, hogy a Wekerle által kiegészített dokumentumot küldje vissza Bécsbe. 

Zárásképpen Dunajewski megjegyezte, hogy a „Denkschrift über das Papiergeldwesen der 

österreichisch-ungarischen Monarchie” című emlékirat összeállítása hamarosan elkészül.
542

 

A Dunajewski fölé gyülekező viharfelhők egyre vastagabbak lettek, mivel miniszteri 

működése mellett képviselő is volt a birodalmi tanácsban, ahol sok éves munkájával számos 

ellenlábast sikerült szereznie. Taaffe egyre nehezebben tudta kordában tartani a Dunajweski 

felé áramló indulatokat, így 1890 és 1891 fordulójára gondoskodnia kellett az utódlásról. Az 

egyik legnagyobb tévedése és végzetes szavai a következők voltak: „Man könne auch ohne, ja 

gegen die Deutschen in Oesterreich regieren. Solches lag niemals in dem Programm des 

Grafen Taaffe, der stets auch in den härtesten Kämpfen mit der vereinigten Linken die hohe 

geistige und numerische Bedeutung der Deutscheösterreicher anerkannte und würdigte“.
543
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10. 2. Az új osztrák pénzügyminiszter, Emil Steinbach 

 

Wekerlének nagy szerencséje volt, mert a birodalom másik szegmensében is létrejött a 

hajlandóság a valutaszabályozásra. A kezdetekben nem volt ez így. Ausztriában a 

valutareform előkészítésének idején a pénzügyminiszterek személyében nem figyelhető meg 

olyan folytonosság és egységes szemlélet, mint Magyarországon. Dunajewski 1880-tól 

töltötte be tárcáját, és a képviselőházi folytonos kirohanásai miatt a Taaffe-kabinet 1891 

januárjában komoly belpolitikai válságba került. Dunajewski érdeme volt az osztrák 

államháztartás addigi zilált pénzügyeinek rendezése, lengyel származása miatt azonban 

gyakran elfogult volt honfitársaival és a csehekkel szemben. Ezért konfliktusba keveredett a 

német balpárttal, kiknek támadásait sokszor gúnyos megjegyzésekkel verte vissza. Végső 

soron a cseh párt megerősödése és a németbarát párt visszaszorulása miatt Taaffe kénytelen 

volt meneszteni Dunajewskit. A kortárs és későbbi pénzügyminiszter Ernst von Plener szerint 

Dunajewski elhibázott adópolitikát folytatott, és a valutarendezésben semmilyen önálló 

gondolata nem volt. Ellentétben magyar kollégájával, Wekerlével, aki hosszú ideje komoly 

aktivitást fejtett ki a kérdésben, és akivel reformtervei miatt Dunajewski hidegen és már-már 

elutasítóan viselkedett.
544

 Dunajewski bukásáról már korábban keringtek hírek az osztrák 

sajtóban, de ami azt illeti, a kérdéssel a magyar sajtó is foglalkozott. A Budapesti Hírlap 

hasábjai arról tudósítottak, hogy Dunajewski megbukott, de nem szeretné az uralkodó, ha a 

sok éves szolgálat után kedvelt pénzügyminisztere csúfosan megbukna.
545

 Ezért a kulisszák 

mögött úgy döntöttek, hogy a miniszter beadja a lemondását, azt azonban az uralkodó nem 

fogadja el. Viszont Dunajewski álláspontja mellett rigorózusan ki fog állni, így az uralkodó 

kénytelen lesz állásából felmenteni. Voltak találgatások az új pénzügyminiszter személyét 

illetően, azonban a Budapesti Hírlap bizonyossággal állította, hogy megvan az utód, de 

egyáltalán nem Emil Steinbach neve merült fel. Így 1891. február 2-án az uralkodó 

Dunajewskit egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezte.
546

 Taaffe 

miniszterelnök javaslatára Emil Steinbachot nevezte ki pénzügyminiszterré.
547

 

Emil Steinbach Bécsben látta meg a napvilágot 1846. június 11-én.
548

 Családjával 

szerény körülmények között élt. Édesapja bécsi aranyműves volt, aki Aradról elvándorolt 
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zsidócsaládból származott.
549

 Emil az alsóbb iskoláját a Szent Anna császári és királyi 

iskolában végezte Bécsben, 1852 és 1856 között. Majd 1856-tól 1861-ig felsőreál iskolába 

járt, ugyancsak Bécsben, viszont szembetegsége miatt el kellett hagynia ezt az intézményt. 

Emil elvesztette Wilhelm öccsét, aki 18 éves korában hunyt el vesebetegségben. Tekintettel a 

család nehéz anyagi körülményeire, a gimnazista Emil magánórákat adott, és azzal a 

keresetével segítette a családját. 1863. július 22-én szerezte meg az érettségit, mint 

magántanuló az akadémiai gimnáziumban. Ekkor Emil még csak 17 éves volt, de kitűnő 

eredménnyel végzett. Még abban az esztendőben beiratkozott a Bécsi Egyetem Állam- és 

Jogtudományi karára.
550

 Életrajzírója, Wolfgang Fritz szerint ezt 1863. október 31-én tette 

meg.
551

 Az egyetemre való beiratkozás dokumentumaiból megtudhatjuk, hogy Steinbach 17 

évesen kezdte az egyetemet, és a Neubauban a Stiftgasse 5. szám alatt lakott.
552

 A felsőfokú 

tanulmányai alatt rendkívüli memóriájával felhívta magára a figyelmet és nagy hatást 

gyakorolt tanáraira. Az egyetemet 1863 és 1867 között végezte és ez idő alatt minden 

félévben teljesítette a tantárgyait.
553

 Steinbach 1867. november 29-én szigorlatozott 

politikatudományból és a civil bírósági eljárásból, ahol „valde bene” minősítést kapott. A 

bizottság elismerését annak egyhangú tapsa nyilvánította ki.
554

 A következő szigorlatát 1868. 

március 19-én tette le természetjogból és büntetőjogból.
555

 A harmadik szigorlatát 1868. 

július 2-án, végül az utolsót 1868. november 13-án is sikerrel teljesítette. Tanulmányai 

befejezéseképpen megvédte dolgozatát a Bécsi Egyetem bizottsága előtt 1869. július 23-án, s 

így szerezte meg a jogi doktori fokozatot. 

Egy évvel a doktorátus előtt, 1867-től, ügyvédi gyakorlatba kezdett, aztán 1874-ben 

sikeres ügyvédi vizsgát tett. Magánéletét tekintve mélyen vallásos volt, és sohasem nősült 
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meg. Nagyon szorgalmas, mondhatni fáradhatatlan hivatalnok, írja róla életrajzírója, Fritz. A 

szülei halálát követően visszavonultan, zárkózottan élt, szorosabb kapcsolatot még élő 

öccsével, Roberttel ápolt. 1873. szeptember 24-én a Bécsi Kereskedelmi Akadémia docensévé 

nevezték ki, ahol később professzor is lett. 1874. december 4-én az igazságügyi minisztérium 

szolgálatába lépett, mint hivatalnok. Steinbach szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot. 

Hivatalba lépésétől kezdve nagy gondot fordított a szociálpolitikai törvényjavaslatok 

beterjesztésére. Szorgalma és tehetsége révén fokozatosan emelkedett a minisztériumi 

ranglétrán. Gyakori volt az, hogy Steinbach szakértelme miatt mindkét Ház bizottságaiba 

meghívást kapott. A felsőoktatás és a politika egyszerre jelen voltak az életében. Az 

igazságügyi minisztériumban nagy horderejű törvényeket sikerült megalkotnia, ilyenek voltak 

a baleset- és betegbiztosítás, a posta-takarékpénztár, munkavállalók védelmére szóló 

törvények, kereskedelmi törvények és a vasútvonalak államosítása. Munkája során Alois 

Prazak (1820–1901) személyében nagy segítségre talált. Eduard von Taffee osztrák 

miniszterelnök felkérte Steinbachot tanácsadónak, így részt vett szociális törvényjavaslatok 

előkészítésében. A kisvállalkozók védelmével kapcsolatos törvény, illetve egyéb szociális 

törvények megalkotásában is részt vállalt, amelyek megtiltották a gyermekmunkát, valamint 

az éjszakai munkát a nők számára. Emil Steinbach már ezekkel az intézkedésekkel is beírta 

volna magát hazája történetébe. Ilyen szociális törvényekkel Ausztria felsorakozott Anglia és 

Svájc mellé munkásvédelmi törvényei kapcsán. 

1890. március 12-én Taffee osztályfőnökké nevezte ki az igazságügyi 

minisztériumban.
556

 Remek kapcsolata alakult ki az 1888-ban hivatalba lépő igazságügyi 

miniszterrel, Friedrich Schönbornnal (1841–1907). A Taffee-kormányban ebben az időben 

Julian Dunajewski töltötte be a pénzügyi tárcát, akit az uralkodó kénytelen volt meneszteni és 

utódjául Emil Steinbachot nevezte ki. Steinbach pedig folytatta a Julian Dunajewski által 

megkezdett tárgyalásokat a magyar partnerrel, Wekerle Sándorral az osztrák értékű ezüst 

forint arany koronára való felváltásáról. Steinbach nevéhez fűződik az új, progresszív 

jövedelemadó bevezetése. 1892-ben nagyszabású gazdasági és adóreformot hajtott végre, 

illetve megteremtette az államháztartás egyensúlyát, majd ezt követően a stabil aranyalapú 

valutát, a koronát tette meg új fizetőeszközzé. 1893. november 11-én Steinbach és az egész 

Taffee-kabinet lemondott, mivel megbukott az általános választójog vitájában. A hónap végén 

a Legfelsőbb Törvényszék tanácselnöke lett, amelyet kifejezetten számára hoztak létre, majd 

1899-ben másodelnökévé léptették elő. Ferenc József különös kegyet gyakorolt, amikor 1899. 
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február 14-én az osztrák felsőház tagjává nevezte ki. 1904-ben a Legfelső Bíróság elnöke lett. 

Ezen kívül Steinbach még az ügyvédi kamara elnöke is volt. Az egészségtelen életmód 

negatív hatást gyakorolt gyenge fizikumára, a sok munka és minimális pihenés komoly 

problémákat okoztak nála. Szélütést kapott 60 éves korában és ezért szanatóriumba vonult 

Purkersdorfba, fél oldalára megbénult és tüdő ödéma támadta meg. Itt hunyt el 1907. május 

26-án.
557

 

Fontos, hogy bemutassam az eseményeket, amelyek Steinbach pénzügyminiszteri 

kinevezéséhez vezettek. Az uralkodó a birodalmi tanács feloszlatásán gondolkodott, azonban 

Dunajewski a feloszlatás ellen volt. Az uralkodó 1891. január 23-án kelt császári pátensével 

január 25-i hatállyal feloszlatta a birodalmi tanácsot és új választásokat írt ki. Dunajewski a 

kormányzópárt sorait megtépázta, így Olivier Marquis de Bacquehem (1847–1917) 

kereskedelemügyi miniszter, Taaffe, Kálnoky és nem utolsó sorban az uralkodó szakított 

vele.
558

 Így 1891. január 22-én Dunajewski az uralkodónál egészségi állapotára hivatkozva 

kérte a tisztségéből való felmentését.
559

 Közben a színfalak mögött keresték Dunajewski 

utódját. Steinbachot még osztályfőnöki tisztségében felkereste minisztere, Schönborn és 

meglepetésére egy titkot árult el neki. Németország és Oroszország konfliktusba keveredett, 

amely egy háborús helyzetet generált. A Monarchiának nincs elég anyagi fedezete; 

nevezetesen aranykészlete, melynek segítségével egy esetleges háborúval járó anyagi 

költségek terhét viselni tudná. Az uralkodó feltűnés nélküli aranybeszerzést sürgetett, viszont 

Dunajewskit egyáltalán nem tartotta alkalmasnak a feladat teljesítésére, és már nem bízott 

benne.
560

 Taaffe megkerülésével az uralkodó titokban Schönbornt magához rendelte, hogy 

ajánljon egy alkalmas jelöltet a pénzügyi tárca élére. Schönborn a kellemetlen misszióra a 

legmegbízhatóbb és legtehetségesebb férfit ajánlotta Steinbach személyében. Steinbach König 

szerint előlépett a sötétségből és az uralkodó fogadta őt Schönborn társaságában egy titkos 

audiencián. Steinbach kötelezte Schönbornt, hogy Taaffe is adja egyetértését 

kinevezéséhez.
561

 Steinbach egyébként kézzel-lábbal ellenezte, hogy a pénzügypolitikát 

átvegye, de a nehézségek ellenére Schönbornnal ment az audienciára. Másnap korán reggel 5 

órakor fiákert fogadott és a Práterbe hajtatott.
562

 Itt azon gondolkozott, hogy az aranyvaluta 

keresztülvitelét vajon mennyire sikeresen tudja majd képviselni. Három napon keresztül 
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ingázott a Práter és a dolgozószobája között, miközben a valutakérdés elméleti 

szakembereinek munkáit olvasta. A harmadik napon a megoldások embere lett, és az 

aranyvaluta hívévé vált. Néhány nappal később újabb audiencián fogadta Schönbornnal 

egyetemben az uralkodó, majd Taaffehoz is ellátogatott. Február 2-án Dunajewski hivatalosan 

visszalépett, melyet az uralkodó elfogadott. Munkája elismeréséért az uralkodó a Szent István 

rend nagykeresztjét adományozta neki, illetve élete végéig meghívta a felsőházba.
563

 

Dunajewski számára évi 10000 ezer forintos nyugdíjat állapítottak meg. 

Még aznap Ferenc József kinevezte újdonsült pénzügyminiszterét dr. Emil Steinbach 

személyében.
564

 Thallóczy Lajos naplójában a következőt jegyezte le: „1891. február 6-án 

osztrák kabinetválság, Dunajewski a feloszlatás ellen volt. Beamter minisztérium jön. 

Steinbach zsidósága az antiszemitáknak kedvez”.
565

 Thallóczynak annyiban igaza volt a 

„Beamter ügyben”, hogy Steinbach miniszterré avanzsálása előtt az igazságügyi 

minisztériumban dolgozott és remek hivatalnok hírében állt. 

Reuss bécsi német nagykövet Steinbach kinevezése után két nappal tájékoztatta erről 

Caprivi kancellárt.
566

 Jelentésében beszámolt Dunajewski menesztésének ismert okairól, 

valamint arról, hogy személy szerint őt meglepte az, hogy Schönborn gróf Steinbachot 

ajánlotta a pénzügyi tárca élére. Reuss kiemelte, hogy Steinbach nem tartozik semelyik 

párthoz, de meggyőződését tekintve liberális. Ez szemben áll azzal a jelentéssel, amelyet négy 

és fél évvel később a Kielmansegg-kabinet utáni Kasimir Badeni gróf vezette kabinet 

megalakulásáról tudósít. Ugyanis a Karl Max von Lichnowsky követségi tanácsos 

Hohenlohe-Schillingsfürst kancellárnak írt jelentésében, Leon von Biliński (1846–1923) 

kormányba választásához jó reményeket fűzött, annak ellenére, hogy a kormányban túl sok a 

lengyel. Lichnowsky véleménye finoman szólva is lesújtó a korábbi pénzügyminiszterekről, 

ugyanis szerinte Dunajewski egy lengyel klerikális feudális, Steinbach pedig egy klerikális 

szocialista, így Biliński csak jobb lehet náluk.
567

 „Außer dem (gemeinsamen) Ministerium des 

Aeußern ist das Minister Präsidium, das Ministerium des Innern und das der Finanzen in den 

Händen der Galizier. Herr von Biliński ist Beamter mit deutscher Bildung und hat stets im 
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Sinne eines Bündnisses mit der „Linken” gewirkt. Jedenfalls ist er besser als der klerikal 

feudale Dunajewski oder klerikal sozialistische Steinbach.”
568

 

Dunajewski lemondásáról tájékoztatta az Osztrák–Magyar Bank főkormányzóját.
569

 

Egy nappal később pedig Steinbach hivatalos formában értesítette Mosert, hogy az uralkodó 

kinevezte őt pénzügyminiszterré.
570

 A bank 1891. február 26-án tartott főtanácsi ülésén 

megtárgyalták az osztrák pénzügyminiszterek cseréjét.
571

 A bank tudomásul vette Dunajewski 

visszalépését hivatalából és további működéséhez sikereket kívántak.
572

 Moser betegségére 

hivatkozva távol maradt és így Zimmermann és Leonhardt fejezték ki jókívánságaikat az 

újdonsült pénzügyminiszternek.
573

 

1891. február 7-én az osztrák pénzügyminisztériumban Dunajewskit elbúcsúztatták, 

majd Steinbachot a tisztviselői kar és Erich Kielmansegg gróf (1847–1923) helytartó 

jelenlétében beiktatták hivatalába.
574

 Dunajewski beszédet mondott, amelyben megköszönte a 

hivatalnokok támogatását és közreműködésüket. Emil Steinbach új pénzügyminiszter 

kijelentette, hogy ne várjanak tőle programot, mert ő hivatalát, mint császári hivatalnok fogja 

betölteni. A fő feladatának tekinti a deficit nélküli költségvetés megtartását. Steinbach 

kinevezésén legjobban Anton von Niebauer volt meglepődve, ugyanis nem tudta elképzelni, 

hogy főnökét minden hozzájárulás nélkül kinevezzék.
575

 Niebauer egyébként hamar Steinbach 

híve lett. Csak úgy, mint Ignaz Gruber, August Engel és Alexander Spitzmüller. Wekerle az 

új osztrák kollégájában első osztályú szakemberre és igazi partnerre talált a valutareform 

kivitelezésében, mely folyamatot egészen 1893 novemberéig közösen kivitelezhették.
576

 

 

10. 3. A valutaszabályozás előkészítésének folytatása 

 

Az új pénzügyminiszter azonban nem sok tapasztalattal rendelkezett a valutapolitika terén. 

Eleinte nem is volt pontosan tisztában a valutarendezés szükségességének hátterével sem. 

Kinevezését követően meg kellett ismernie a pénzügyminisztérium ügyeit, azok közül is a 
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legfontosabbat, a valutaszabályozást. Amit Dunajewski elmulasztott, azt Steinbachnak kellett 

befejeznie. Beiktatását követően tartották az osztrák választásokat, amely 1891. február 27 és 

március 21. között zajlott. 

Az új pénzügyminisztert levélben felkereste Adolph von Hansemann (1826–1903) a 

berlini Disconto-Gesellschaft igazgatója. Ebben egy tervezetet mellékelt, amelyben tizenegy 

pontban foglalta össze a Monarchia valutaszabályozásának az általa javasolt menetét.
577

 

Egyértelműen állást foglalt abban, hogy a Monarchia gyenge papír és ezüstvalutája okot 

szolgáltat a stabil aranyvalutára való áttérésre. Az államjegyeket javasolta, hogy vonják ki a 

forgalomból. Nem terhelhették meg a helyreállított államháztartást, így az osztrákoknak és a 

magyaroknak is 5 %-os bankjegyjáradékot javasolt, amelynek kamataiból aranyat tudtak 

beszerezni. Továbbá a papírpénz és ezüst terhére 4 %-os aranyjáradékot irányzott elő. 

Steinbach kinevezését követően, két és fél hónap múlva, 1891. április 16-án fordult 

először levélben a magyar kollégájához a reformmal, pontosabban a valuta ankéttal 

kapcsolatban.
578

 Ebben az üzenetében a Dunajewski által 1891. január 23-án kelt levelének 

záró bekezdésére hivatkozva írt Wekerlének. Továbbá megküldte a „Denkschrift über das 

Papiergeldwesen der österreichisch-ungarischen Monarchie” című emlékirat kefelenyomatát. 

Wekerle véleményét kérte az addig megküldött, összesen három emlékiratról. Ezzel a kötettel 

lényegében összeállt az osztrák valutaankét „úgynevezett irományai”, amelyeket a Bécsben 

tartandó ankét résztvevőinek fognak előzetes tanulmányozás céljából megküldeni. 

Wekerle 1891. április 21-én írt válaszában megköszöni mind a három kötetet 

Steinbachnak, melyeket részére megküldött, valamint célravezetőbb folyamatnak tartotta, ha 

küldötteik útján a részletekről szóban újra egyeztetnek.
579

 Wekerle ezzel egyidejűleg 

tudósított, még a Dunajewski által megküldött statisztikai anyagról. Ugyanis Dunajewski 

kérésének megfelelően kiegészítették a magyar minisztériumban a Magyar Korona országaira 

vonatkozó adatokkal. Valamint üzenete végén bátorította frissen kinevezett kollégáját a 

szóbeli egyeztetések újrafelvételére. 

Wekerle hivatalos levelére Steinbach 1891 májusának végén, júniusának elején 

válaszolhatott. A válasz csak tervezetben maradt fent, viszont a többi fogalmazványhoz képest 

ez a Wekerle által 1891. január 9-én a minisztertanács elé terjesztett 127 oldalas tervezetre, a 
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„Valuta rendezése” című elaborátumra reflektált. A fogalmazványt természetesen Anton von 

Niebauer készítette.
580

 Niebauer referátumában első helyen a bank helyzetére utalt. Fontos 

eredményként tüntette fel azt, hogy Wekerle is a közös jegybankban gondolkodott, ugyanis 

megjegyezte, hogy sokan a közös jegybank működését csak a papírvaluta időtartamára 

korlátozzák. Valamint megoldásként tüntette fel azt, hogy a több-bankrendszert ellenezte. 

Aztán áttért „Die Regelung der Valuta” rész tárgyalására. Ebben kifejtette, hogy 

összesen 342 millió forint értékben volt forgalomban az előző évben átlagos államjegy. 

Továbbá forgalomban volt 50 millió forint értékben ezüst és réz váltópénz. 152 millió forintot 

50 forintos államjegyben aranyra kell beváltani 10 forintosokban, további 20 millió forintot 

10 forintosban és egy következő 20 milliós összegben 5 forintosokat. 

További 100 millió forintot aranyra átváltható államjegyben: lehetőség szerint 80 

millió összegű államjegyet 5 forintosban, 20 millió forintot pedig 1 forintosban. Érték alatti 

ezüst 1 forintosból 50 millió összegig ugyancsak aranyra váltható érme. Érték alatti fél 

forintos ezüstérméből 20 millió forint összegben kell veretni. Végül 50 millió forintot ezüst és 

réz váltópénzben. A 100 milliós államjegy állománynak és az 50 millió ezüst 1 forintosoknak 

¼ részének aranyfedezettel kell rendelkeznie. A fél és 1 forintos ezüstérmék veretéséhez 

58,894.360 gramm szabad ezüstre van szükség. A bevont 20 millió forint régi ezüstérmék 

22,222.222 grammot tesznek ki. 36,672.138 gramm ezüst, ami 36 millió ezüstnek felelt meg, 

az állam átveszi a banktól arany ellenében. 

Az aranyszükséglet 265, 5 millió forint, amelyhez hozzá kell számolni az államjegy 

forgalmat, amely 342 millió forint. Az államjegyekből le kell számítani a 30 millió értékű 

trezor- és sóbányautalványokat, valamint a fenti aranyszükségletből további 30 milliót 

Ausztriának önállóan kell vállalnia. Így 235,5 millió arany beszerzését kell Ausztria és 

Magyarország között megosztani. A további ezüstkészletet a bank alacsony költséggel 

aranyra konvertálja. 

A bank a fedezetét erre vonatkozóan két módon találhatja meg: 

a) A jelenlegi aranykészlet 13 888 405 forint, amely felállítandó reláció következtében 

beállott nyereségként megnövekedhet. 

b) További lehetséges nyeresége a banknak, ha bankszabadalmat csak 5 évvel 

meghosszabbítják (ami eredetileg 1897-ig tartott), amely így 1902 év végéig tartana. 

Így 80 milliós bankadósságból 50 milliót visszatörleszthetnek (1894 év végéig 30 

millió forintot, 1895 év végéig 10 millió forintot és 1896 év végig 10 millió forintot). 
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Ezáltal a bank megnyerhetné a 30 millió forint 8 évi kamatát, a 10 millió forint 7 évi 

kamatát és végül a 10 millió forint 6 évi kamatát. Az 4 %-os kamat mellet 148 00 000 

forint nyeresége lenne a banknak. Így összesen 27 800 000 forint tiszta nyereséget 

könyvelhetne el a bank. Az ezüsteladásból származó veszteség 15 %-ra tehető, így a 

nyereségből 19 500 000 millió forint maradna. 

További problémát okozhat az osztrák veretű egyesületi tallérok kérdése. Az 1874. évi 

márciusi német törvények szerint az osztrák veretű egyesületi tallérokkal és a német 

tallérokkal kapcsolatos eljárásról később rendelkeztek. Óvatossággal kell számolni, amikor a 

valutaszabályozást és az átváltást a Monarchia kifejezésre juttatja, valamint a kiveretést is 

finanszíroznia kell. Nem jelentéktelen összegről volt szó, ugyanis ez a mennyiség 36 millió 

forint, annak ellenére, hogy az egyesületi tallérok kiveretését 1868-ban abbahagyták. Ausztria 

Magyarország esetén a beváltás a kvóta szerinti 70 : 30 arányban történik. A magyar 

pénzügyminiszter véleménye, hogy a Magyar Korona országainak az egyesületi tallér 

kivonásával járó költségek egy részét vállalnia kell. 

Magyarország költségei a 265,5 milliós az aranyfedezet megszerzéséből 30 %-ot tesznek 

ki, amely 70 650 000 forintot jelent. Niebauer megjegyezte, hogy a 80 milliós államadósság 

visszafizetése az 1897. év végi bankszabadalom lejártáig nem kötelező. Magyarország úgy 

gondolta, hogy akár azonnal is törlesztheti ezt az adósságot, de a bank nem tudná azt 

használni. A bank sincs kötelezve az adósság beszedésére a bankszabadalom lejártáig 

Niebauer szerint Leonhardt főtitkár (aki ekkor már elhunyt) véleménye is az volt, hogy az 

adósság nem egy összegben történő visszafizetése tőke csökkenést idézne elő. Az expozé 

kitért egyébként arra, hogy az 50 millió visszatérítését aranyban is teljesíthetné az állam. A 

következőkben a sóbányautalványokról, illetve az azokat helyettesítő államjegyekről szólt, 

amelyek az osztrákokat érintették. A sóbányák jelzálogosított jegyeit egyszerűen 

pénztárjegyként fogják kiadni, mint Magyarországon a trezorutalványokat. Végül 

készpénzként fogják beváltani. Ezek egy részét Magyarországon próbálják meg állandósítani, 

viszont a valutaszabályozása után ezt azonban már nem lehet kivitelezni. 

Az államjegyek, ha újra kibocsátásra kerülnének, Wekerle azt csak beváltható formában 

képzelte el. Niebauer megjegyezte, hogy végre egy kérdés, amelyet sikerült tisztázni. 

A kilátásba helyezett fedezet a 100 millió államjegy, és az 50 millió összegű 

ezüstérmékből 150 milliós arany mennyiségnek kell összeállni, nem 37, 5 milliónak. Ez az 

aranyfedezet gyenge és a reláció értelmében csekély mennyiségű aranykészlettel bírna. 

Nyilván magasabb a szükséglet, ugyanis beváltás alkalmával ez az összeg nem elégséges. 

Példaként említette, ha 10 millió összegű államjegy beváltására kerülne sor, az aranykészlet 
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37,5 millióról 27,5 millióra csökkenne. Niebauer az újabb államjegyek emisszióját ellenezte. 

Sőt felhívta a figyelmet az 1890. október 6-án tartott valutaszabályozással kapcsolatos titkos 

megbeszélésre, amelyen a bank részéről Leonhardt kifejtette, hogy az egyik legfontosabb 

előfeltétel, hogy az államjegyek kibocsátását megszüntetik. De a banknak nem volt 

ellenvetése ezüst kurrens forgalomba állításával kapcsolatban. Niebauer kijelentette, hogy az 

ezüst átváltási műveletben Magyarországnak 30 : 70 arányban részt kell vállalnia. Csak a 

1868 utáni szétvált Pénzügyigazgatás által kiveretett mennyiség jöhet számításba: Bécsben 

(1868–1890) 171 millió ezüst forint, Körmöcbányán (1868–1890) 95 millió ezüst forint. Az 

összes mennyiség 266 millió forint, amelynek a 70 %-a 186 200 000, 30 %-a 79 800 000 

millió forint. Niebauer nézetei szerint egy részét az ezüstállománynak exportálják, másik 

részét viszont beolvasztják. 

A következő pontban Niebauer a Wekerle elaborátumáról és az Osztrák–Magyar Bankkal 

kapcsolatos intézkedésekről szólt. A bankjegyek kontingensét fel kell emelni, ugyanis a 200 

milliós összeg nem elégséges. Az egész ércfedezet aranyból 2/5 rész, akkor valamivel 

nagyobb összegnek kell lennie, mint 300 millió jegy, ami így a maradék 3/5 részt adja. 

Javasolta az 1887-ben bevezetett fedezetmaximum megváltoztatását, amivel még a birodalmi 

tanácsban problémák lehetnek. A rendszert nem kell megváltoztatni, azonban a 200 millió 

forintot mintegy 250 millióra kell növelni. De az államjegyek és sóbányautalványok 

kiadásával fel kell hagyni. Nagyon veszélyesnek tűnt számára, hogy a kormányoktól a jogot 

átveszik, miszerint a bankdiszkontálás lecsökkentését meghosszabbítják. Így a magán 

leszámítolást 3/4-vel csökkenti a banktanács. Amennyiben a bank jegyeinek beváltása a bank 

statútumokba ütközne, úgy a banktörvényt át kell engednie a változásnak. A kormányoknak 

nincs rálátása az említett változásokra. 

Wekerle javaslatára az alkormányzók kinevezését firtatják. Niebauer kifejtette, hogy a 

nyereségmegosztásban az államnak először 7 %-ot, majd 5 %-ot kell érvényesítenie, de ehhez 

a bankszabadalom 5 éves meghosszabbítására van szüksége, de a valutaszabályozással 

összefüggésben célszerűbb lenne 10 évvel meghosszabbítani. 

Niebauer áttért az aranybeszerzés kérdésére, itt Wekerlét idézi, hogy a szükséges aranyat 

csak részletekben lehet beszerezni. Niebauer a kivitelezést tekintve is jelezte, hogy több 

megoldás is naprenden van. 1884-ben a magyar pénzügyminiszter a valutaszabályozást 

részbeavatkozásként hozta javaslatba. Itt széljegyzetben Niebauer megjegyezte, hogy az 

összehívandó valutaankéthoz összeállított Questionnaire közé akár ezt a kérdést is fel lehetne 

venni, hogy vajon egy részletben, vagy több részletben hajtsák végre a valutaszabályozást. 

Wekerle nézetei szerint az aranybeszerzést feltűnés nélkül kell végrehajtani. Nem 
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kölcsönzésre gondolt, hanem a pénztári állomány aranyban történő gyarapítására. Viszont a 

nehezen összegyűjtött aranyat hogyan lehet megtartani? A vasutak államosításának akciója 

óta az aranybeszolgáltatás márkában, frankban és svájci frankban történt. Az összeg 1887 és 

1890 között összesen 36 688 689 forint, amely az évenkénti beszolgáltatás tendenciózus 

növekedését jelentette. Felhasználhatók továbbá a külföldről beáramló dohányfedezet 

kuponjai, mellyel a hazai valutát növelték. Ezt a mennyiséget akár az államadósság 

törlesztésére is használhatná a Monarchia. Niebauer is a hadászati jelentőségét emelte ki az 

aranyfedezetnek, de azt attól tette függővé, hogy milyen hosszú a háború előtt a békeidőszak. 

Időközben 1891. április 7-én elhunyt Gustav Ritter von Leonhardt az Osztrák–Magyar Bank 

főtitkára melyről a bank nagytanácsa értesítette Wekerlét.
581

 A megüresedett posztra a bank 

tanácsa a korábbi főkönyvelőt és a pénzügyi szolgálat referensét Emil Edlen von Mecenseffyt 

(1834–1919) nevezte ki.
582

 

 

10. 4. A két pénzügyminiszter pozíciójának felerősödése, titkos tanácsossá avanzsálás 

 

Az uralkodót körülvették hozzá közel álló személyek, hercegek, tanácsosok. Korábban 

működött egy tanács az uralkodó mellett, amely javaslatokkal, útmutatásokkal látta el, de 

ennek a testületnek a jelentősége az idők folyamán egyre csökkent. Végül egy címmé, 

formális méltósággá változott. Ennek ellenére az uralkodó audiencián fogadhatta a valóságos 

belső titkos tanácsost, vagy belső titkos tanácsost, mely tisztséget főleg miniszterek, vagy 

hosszabb ideig szolgáló államtitkárok kaptak meg. Ha az uralkodónak szüksége volt az 

érintett tanácsos észrevételeire, javaslataira, akkor magához rendelte és audiencián fogadta. A 

császári és királyi audienciák alkalmával a Habsburg családnál a spanyol etikett szigorú 

szabályait kellett betartani. A polgári személyek kizárólag csak frakkban, fekete mellényben 

és nyakkendőben léphettek az uralkodó elé, amennyiben a császár sürgősen hívatott valakit, 

külön jelezte, hogy ezek a formalitások kivételesen elhagyhatók. 

Steinbach 1891. február eleji kinevezését követően, viszonylag hamar, 1891. július 22-

én titkos tanácsossá terjesztette fel Taaffe miniszterelnök.
583

 Az előterjesztésbe ezt a szöveget 

foglalták bele: „Euere Majestät gerufen dem Finanzminister Dr. Emil Steinbach die geheime 

Ratswürde taxfrei aller höchsten zu verleihen. Der mit Aller Höchsten Handschreiben vom 2. 
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Feber laufende Jahr zum Finanzminister ernannte Dr. Steinbach, befindet sich bald 6 Monate 

in dieser Stellung und hat allen an ihn gestellten Anforderungen in wirklich ausgezeichnete 

Weise entsprachen, ja sich überdies auch in das parlamentarische Leben vollkommen 

hineinzufinden, wofür nicht nur seine tüchtige Vertretung der Regierung in den Ausschüssen, 

sondern auch seine Erfolge bei den Verhandlungen in den Plenarsitzungen des 

Abgeordnetenhauses anlässlich der Beratung seines Budgets beredten Beweis liefern. Mit 

Rücksicht hierauf sich Graf Taaffe den obigen aller untertänigsten Antrag zu stellen.“
584

 

Ezzel szemben Wekerle már 1887 februárjától államtitkárként, majd 1889 áprilisától 

pedig, mint pénzügyminiszter szolgálta a koronát és titkos tanácsosi titulusa nem volt. Így 

1891 augusztusának a közepén, mikor is Szapáry Ischlben Ferenc Józseffel egyeztetett a 

hadügyi költségekről, amely nem mellékesen a valutaszabályozásra elkülönített összeget 

emésztette fel, ezt is megvitatta. Folytatta levelét: „Felhasználtam ott létemet arra, hogy 

felkérjem Ő felségét engedje meg, hogy téged és Szilágyit belső titkos tanácsosságra 

terjesszelek fel, mit Ő Felsége a legnagyobb készséggel concedált, minek folytán a 

felterjesztést legközelebb megteszem”.
585

 Szapáry még hosszabb időre Bécsben maradt, így 

felterjesztését Szilágyi Dezső és Wekerle Sándor belső titkos tanácsossá történő kinevezése 

tárgyában valóban csak 1891. augusztus 30-án tette meg. Ezt az uralkodó 1891. szeptember 2-

án hagyta jóvá.
586

 A két pénzügyminiszter egyidejűleg viselte ezt a tisztséget. 
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XI. A Német Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia együttműködése az osztrák 

veretű egyesületi tallérok ügyében 

 

11. 1. „Vereinsthaler” 

 

Az osztrák-porosz háború, amely 1866. június 15. és július 26. között zajlott és Ausztria 

vereségével végződött, melynek következtében jött létre az úgynevezett „kisnémet egység”. A 

háborút az 1866. július 26-ai nikolsburgi béke zárta le, amelyben Ausztria elismerte a Német 

Szövetség megszűnését. Ezt erősítette meg az 1866. augusztus 23-ai prágai béke. A béke XIII. 

pontja kimondja, hogy az Osztrák Császárság kilép az 1857. január 24-én megkötött Bécsi 

Érmeegyezményből. Másik nagyon fontos alapja a döntésnek az volt, hogy Ausztria az 

aranyhoz kívánta igazítani valutáját, amelyet a Bécsi érmeegyezmény megtiltott és a porosz 

kormány következetesen be is tartott.
587

 Berlinben 1867. június 13-án megállapodtak, hogy az 

Osztrák Császárság és a Liechtensteini Hercegség kilép a német érmeegyesületből. 

A Német Császárság az 1871 és 1873 között végbement valutareformja kapcsán 

megteremtette új valutáját, az aranymárkát. A reform után az átváltás a következőképpen 

alakult: 1 egyleti tallér = 3 márka. Az Osztrák Császárság a tallért a kiegyezésig verte, 

Magyarországon utolsó alkalommal 1868-ban vertek tallért. Huszonkét-huszonhárom évvel 

később a németek, amint megtudták, hogy a Monarchia ezüstpénzrendszeréről az 

aranypénzrendszerre kíván áttérni, rendelkezni kívántak a Birodalomban rekedt osztrák veretű 

egyesületi tallérok sorsáról. Az Osztrák–Magyar Monarchiának nem volt érdeke, hogy az 

aranyalapú pénzrendszer bevezetése előtt nagy mennyiségű ezüstérc áramoljon a jegybankba, 

megemelve a szinte értéktelen ezüstállományt. A szövetségesükkel való összetűzését 

elkerülendő mégis belementek a megegyezésbe. Ebben a fejezetben a tallérok kivonásának a 

hátterét és menetét kívánom bemutatni. 

 

A Deutsche Handelstag – amely a helyi kereskedelmi kamara csúcsszerve volt – ülést 

tartott 1891. április 17-én. Az ülésen előadást tartott a pénzügyek német és nemzetközi 

szakértője Adolf Soetbeer (1814–1892). Hosszú és alapos előadása „Bericht wegen 

Beseitigung der österreichischen Vereinsthaler” címet viselte.
588

 Soetbeer kifejtette, hogy már 
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1887 májusában előadta nézeteit az osztrák veretű egyesületi tallérok tárgyában, azonban 

beadványát nem támogatták. Az előadásban Soetbeer bemutatta az egyesületi tallér történetét. 

Pontos számadatokkal illusztrálta a veretek számát és mennyiségét. A Német Birodalom új 

valutájának kialakítása után az értékarányból kiindulva – 1 ezüsttallér = 3 aranymárka – a 

Monarchia forgalmából szinte teljes mértékben eltűntek a tallérok és a Német Birodalomba 

vándoroltak. A Reichsbank pincéjében felhalmozott osztrák veretű egyesületi tallérokat 

forgalmon kívül kellett helyezni és a Monarchiával együttműködve át kellett konvertálni. 

Soetbeer tájékoztatta Deutsche Handelstagot arról, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 

valutareformot kívánt végrehajtani, mely kapcsán a valutáját az aranyra alapozná. Adolf 

Frentzel (1833–1905) a Német Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke tájékoztatta a kancellárt 

Soetbeer előadásáról.
589

 Frentzel is kiemelte, hogy a Monarchia hamarosan áttér az 

aranyalapra. A Birodalmi Bank elnöke, Richard Koch (1834–1910) Soetbeer beszámolója 

után szintén egy beadvánnyal fordult Caprivi kancellárhoz.
590

 Beszámolójában a bank részéről 

ő is a demonetizálást sürgette, mivel a Monarchia az aranyalapra kívánt áttérni, vagy az arany 

szerinti számításra. Az osztrák kormányt érintő bevonást tekintve több lehetséges megoldási 

tervezetet is előadott. 

Helmuth Freiherr von Maltzahn (1840–1923) a Reichsschatzamt államtitkára Deutsche 

Handelstag és a Birodalmi Bank álláspontjait másolatban megküldte Adolf Freiherr Marschall 

von Bieberstein (1842–1912) külügyminisztériumi államtitkárnak.
591

 Továbbá tájékoztatta, 

hogy az osztrák veretű egyesületi tallérok kivonásával kapcsolatban bizottságot fognak 

alakítani a porosz pénzügyminisztérium, a külügyminisztérium, a birodalmi 

belügyminisztérium és a birodalmi bankigazgatóság delegáltjaiból. Maltzahn a maga 

minisztériumából Karl Aschenborn (1837–1916) igazgatót és valóságos titkos tanácsost, 

továbbá Otto von Glasenapp (1853–1928) kormánytanácsost delegálta a bizottságba. 

Maltzahn egy törvényjavaslat tervezetet is mellékelt Marschallnak, amit a 

Reichsschatzamtban dolgoztak ki. 

1891. június 1-jén ülésezett az a bizottság Maltzahn elnökletével, amely az osztrák 

veretű egyesületi tallérok demonetizálása tárgyában hívtak össze. A konferencián részt vettek: 

a Reichschatzamt részéről Aschenborn és Galsenapp, a pénzügyminisztérium részéről Rudolf 

Meinecke államtitkár, a külügyminisztérium részéről Otto von Mühlberg (1847–1934), a 
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birodalmi belügyminisztériumból Schroeder kormánytanácsos és a birodalmi bankból dr. 

Gallenkamp pénzügyi tanácsos. Három pontban állapodtak meg: 

1.) Az osztrák vereteket az ezüst áránál magasabb értékben küldik vissza Ausztriába. 

2.) A bizottsági meghívóhoz mellékelt törvénytervezetet a birodalmi gyűlés következő 

ülésszakaszában előterjesztik, mivel egy fellebbezés a birodalmi tanácsban egyik oldal által 

sem javasolt. 

3.) Javasolta, hogy még a törvényjavaslat benyújtása előtt a törvényhozó szerveken keresztül 

az osztrák kormányt titkos úton értesítsék. 

A külügyminisztériumból delegált bizottsági tag érzékeltette, hogy tekintettel az osztrák 

valutaszabályozás lehetőségére – mivel nincs tudomásuk a valós előkészületekről, amely még 

a hazai német valutapolitikára is irányadó lehet – az illetékes külügyminisztérium feladata 

volt az osztrák-magyar kormányok tájékoztatása. 

 

Ratibor herceg a bécsi porosz nagykövetség ügyvivője szigorúan bizalmas levélben 

fordult a Monarchia külügyminisztériumához az osztrák veretű egyesületi tallérok 

tárgyában.
592

 

1867. június 13-án kötött berlini egyezmény második cikkelye szerint az Osztrák 

Császárságot és a Liechtensteini Hercegséget kizárták a német érmeegyesületből. A szerződés 

8 pontjában foglaltak szerint az 1857. január 24-én megkötött Wiener Münzvertrag 

értelmében az osztrák veretű egyesületi tallérok és kettős tallérok 1867 végétől egészen 1870 

év végig törvényes fizetőeszközök és nem vonják ki őket a forgalomból. Mint törvényes 

fizetőeszközként felruházott érmék maradtak forgalomban a német érmereform után is, sőt a 

tallér sokkal értékesebb veretnek számított az új érméhez képest. Az 1873. július 9-én és 

1874. április 20-án kelt törvények értelmében a tallér demonetizálásáig kényszerárfolyammal 

bírt, amit az osztrák veretű egyesületi tallérokra is kiterjesztettek. Ezen érmék demonetizálását 

a szövetségi tanács mondhatja ki. Ez az anomália előlépett abban az esetben, amikor az 

Osztrák–Magyar Monarchia valutáját az aranyra kívánta alapozni. A demonetizálást Ausztria 

önmagában nem vihette véghez, mivel az érmék ott is forgalomban voltak és törvényes 

fizetőeszköz erejével bírtak. A német kormány nem kívánta az „abnormális” állapot beálltát, 

nevezetesen azt, hogy az érmének hazájában érvényessége már nincs hatályban, viszont egy 

másik országban pedig törvényes fizetőeszközt képezzen. Éppen ezért döntött úgy a német 
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császári birodalmi kormány, hogy a következő ülésszakban az osztrák veretű tallérok 

demonetizálására törvényjavaslatot terjeszt elő. 

Másnap Ratibor megírta a törvénytervezet átadásának körülményeit a kancellárnak.
593

 

Mivel Kálnoky különböző okokból távol volt és nem tudta azt személyesen átvenni, így a 

1891. július 17-én Berlinből küldött tervezetet Rudolf von Welsersheimb gróf (1842–1926) 

osztályfőnök vette át. Ratibor felhívta Welserheimb figyelmét az ügy titkosságára, valamint 

meggyőzte, hogy a német kormány nem kíván az osztrák-magyar kormányok tudomása nélkül 

a tallérokról rendelkezni. 

Kálnoky titkos üzenetben fordult Steinbachhoz, amelyben elismételte Ratibor 

üzenetét.
594

 Leveléhez egy törvénytervezetet is mellékelt melyet természetesen Ratibor adott 

át részére. Ratibor szóban hozzáfűzte a tervezethez, hogy addig nem nyújtják be a szövetségi 

tanácsnak, amíg arról a Monarchia tudomást nem szerzett. Ezt Kálnoky megjegyezte 

Steinbachnak is és megkérte, hogy a valutaszabályozásra való tekintettel a másik 

pénzügyminiszterrel vegye fel a kapcsolatot. Végül felhívta a figyelmét, hogy teljes 

diszkrécióval kezelje a német kormányt illető ügyet. Kálnoky a német-olasz-osztrák-magyar 

szövetség 1891. évre esedékes kereskedelmi szerződés megújítására tekintettel, kényes 

kérdésnek tekintette a tallérokkal kapcsolatos ügyet.
595

 

Ezt a levelet Wekerlének is megküldte Kálnoky.
596

 Kálnoky utasítására először 

Steinbach lépett kapcsolatba Wekerlével az egyesületi tallérok tárgyában.
597

 Levelének 

kezdetén összegezte, hogy a császári német kormány egy törvényhozási metódus előtt állt az 

osztrák veretű egyesületi tallérok kapcsán. Mint köztudomású tény, hogy ezen vereteket a 

márka mellett törvényes fizetési eszközként forgalomban hagyták a Német Császárságban. 

Meg kívánták óvni a Német Birodalom alattvalóit az előzetes intézkedésekkel a Monarchia 

valutarendezése kapcsán kialakuló károsodástól. A törvényesen megállapított reláció alapján 

1 tallér = 3 márka állították forgalomba az új valutát, valamint a kivonás kapcsán is ezzel az 

összeggel kell számolni. Steinbach megemlítette Ratibor szóbeli közlését Kálnokynak, aki ezt 

a magyar pénzügyminiszter felé tolmácsolta, hogy együtt kívánnak működni a Monarchiával. 

Értékelni kell a Német Birodalom előzékenységét, és az osztrák–magyar berlini nagyköveten 
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keresztül érdeklődni kell, hogy ezüstrúdként vagy birodalmi márkában történjék a törlesztés. 

Üzenetének végén megkérdezte Wekerlét, hogy egyet ért-e a törvényi rendelkezésekkel. 

Wekerle 1891. augusztus 1-jén válaszolt Steinbach levelére.
598

 Egyetértését fejezte ki 

a német törvényhozási eljárás megindításával az osztrák veretű tallérok tárgyában. Továbbá 

Wekerle is kívánatosnak tartotta, hogy a nagykövet tájékozódjon a tekintetben, mely érték 

szerint kívánja a Német Császárság az osztrák veretű egyesületi tallérokat felhasználni. 

Ezüstrúdként vajon, vagy birodalmi márkaként? Kívánatosnak tartotta továbbá, hogy azok ne 

kerüljenek vissza a Monarchiába. 

Wekerle finoman kifejezte, hogy az egyesületi tallérok kérdése nem tartozik a Magyar 

Királyságra, mivel azokat az 1867. június 13-án megkötött berlini szerződés értelmében nem 

verték tovább. Valamint igen fontosnak tartotta, hogy a valutaszabályozás érdekében a 

Monarchiában forgalomban tartott ezüstmennyiséget a régi egyesületi tallérokkal ne növeljék. 

Minthogy a tallérok az 1857. évi érmeegyezmény alapján verettek és nem érmeszükséglet 

képpen, így az egyezmény értelmében az 1871., 1873. és 1874. évi érmetörvények ezt 

forgalomban hagyták. Sőt a német birodalmi kancelláriai hivatal elnökének, von Delbrücknek 

intézkedései nyomán, mint törvényes fizetőeszközt az 1874. április 20-án kelt törvény szerint 

a német veretű tallérok mellett, az osztrák veretűeket is elismerték. Remélte, hogy 

Németország a méltányosság álláspontjára helyezkedik a kérdésben. Az érmék kivonását 

pedig a jog alapján igyekszik megvalósítani. Ígéretet tett, hogy a Monarchia berlini 

nagykövetét és a közös külügyminisztert Steinbach válasza alapján tájékoztatja. 

Wekerle válaszának kézhezvétele után, Steinbach 1891. augusztus 6-án válaszolt 

Kálnokynak a tallérok ügyében tett egyeztetésekkel kapcsolatban.
599

 A szövetségi tanácsnak 

meg kell adnia a felhatalmazást, hogy az egyesületi tallérokat birodalmi költségekkel a 

forgalomból kivonják. Ennek ellenére a birodalmi kincstárban felhalmozott osztrák egyesületi 

tallérok nem várt módon jelentkeztek. Ebben az esetben számolni kell azzal a lehetőséggel, 

hogy a Monarchiában forgalomba állított ezüstmennyiség a tallérokkal megnövekedne. Ezt a 

valutaszabályozás érdekében a két pénzügyminisztérium szeretné elkerülni. Egyrészt Ratibor 

előzékenységét megköszönte, másrészt tudni óhajtotta, hogy a németek a tallérokat 

ezüstrúdként, vagy átveretett birodalmi érmeként akarják eladni. Megírta, hogy ebben a 

kérdésben a magyar pénzügyminiszterrel egyetértettek. Valamint titokban a Monarchia berlini 

nagykövetének tájékozódnia kell, hogy a németek az érméket ezüstrúdban, vagy birodalmi 
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érmében kérik. Ezt az üzenetét továbbította Wekerlének is, illetve egyetértését fejezte ki a 

magyar pénzügyminiszter javaslatával, miszerint a birodalmi kancelláriai hivatalon, illetve a 

nagykövetségen keresztül informálódni kell a kérdésben. 

Steinbach ugyanazon a napon válaszolt Wekerlének és tudomásul vette, hogy a 

magyar kormány nem közvetlen módon érintett az osztrák veretű egyesületi tallérok 

ügyében.
600

 De nem tartja alkalmasnak az időt ennek megvitatására. Megküldte Kálnokynak, 

hogy a Monarchia nagykövetén keresztül informálódjon a németek eljárásáról az érmék 

bevonásával kapcsolatban. Mellékelte másolatban a Kálnokynak írt levelét. 

Wekerle Steinbach levelének kézhezvétele után 1891. augusztus 8-án írt 

Kálnokynak.
601

 Bizalmas üzenetében jelezte, hogy a tallérok ügye a valutaszabályozással 

szoros összefüggésben állt. Valamint megírta, hogy augusztus 6-án megkapta az osztrák 

pénzügyminiszter levelét, csakúgy mint Kálnoky. Ebben Steinbachhal egyetértettek a német 

kormány intézkedéseivel, megismételte Steinbach kérdéseit Kálnoky irányába. Annak 

ellenére, hogy az osztrák veretű tallérokat 1867-ig verték, így a magyar kormány nem volt 

közvetett módon érdekelt az ügyben. De a valutaszabályozással összefüggésben mégis az 

általános érdekeket képviselte, ugyanis Kálnokynak is kifejtette, hogy a Monarchiában amúgy 

is forgalomban lévő számottevő ezüstkészletét az egyesületi tallérokkal nem kívánta növelni. 

Átirata utolsó szakaszában az augusztus 1-jén Steinbachnak írt részt ismételte meg. 

Kálnoky 1891. augusztus 22-én a tallérokkal kapcsolatban a két pénzügyminiszter 

gondolatait összeegyeztetve megírta nézeteit Széchényi Imre berlini nagykövetnek.
602

 

Időközben a berlini nagykövet több hónapos szabadságra ment. Erről az ügyvivő – 

Franz Schiessl – tájékozatta a német külügyminisztériumot, azaz Adolf Freiherr Marschall 

von Bieberstein államtitkárt.
603

 Az osztrák veretű egyesületi tallérok kivonásában az 

ügyvivőnek kulcsszerepe lett, ugyanis Széchényi Imre nagykövet egészen november végéig 

szabadságát töltötte. Így fontosnak tartottam, hogy néhány sorban személyét bemutassam. 

Franz Freiherr Schiessl von Perstorff (1844–1932) jogi tanulmányait 1862 és 1864 között 

végezte a Bécsi Egyetemen. Karrierjét, mint fogalmazógyakornok kezdte meg a Monarchia 

külügyminisztériumában.
604

 Diplomataként először Tebrizben teljesített szolgálatot 1872-től, 
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majd 1874-ben Szentpéterváron, aztán 1877-ben Athénban. Pályáját 1878-tól 

Konstantinápolyban folytatta, ahol 1879-tól követségi tikárrá nevezeték ki, 1882-ben 

Belgrádba került, majd ismét Konstantinápolyba. Aztán 1891-ben Konstantinápolyból 

Berlinbe helyezte át Kálnoky, mint I. kategóriás követségi tanácsost.
605

 Schiessl áthelyezését 

Siegfried von Clary-Aldringen (1848–1929) követségi titkár közölte Wolfram Freiherr von 

Rotenhan (1845–1912) külügyminisztériumi államtitkár helyettessel. Schiessl Berlinben 

folytatta működését, mint követségi tikár egészen 1894-ig.
606

 

Schiessl több mint egy hónappal később, 1891. október 3-án számolt be a tallérokkal 

kapcsolatos fejleményekről.
607

 Schiesslnek alkalma volt kifejezni véleményét a Monarchia 

pénzügyminisztériumaival kapcsolatos intézkedésről. Marschall államtitkár egyeztetett 

Caprivi kancellárral, aki elismételte, hogy sem a szövetségi tanácsban, sem az birodalmi 

gyűlésben nem tárgyalták az egyesületi tallérok kivonását. Még előzetes előkészítés fázisában 

van mind a két helyen az egyesületi tallérok és kettős tallérok demonetizálása. Schiesslnek 

nem volt oka Marschall szavában kételkedni, aki nem óhajtotta, hogy a Monarchia 

valutaszabályozása az ügy miatt késsen. 

Kálnoky 1891. október 8-án mind a két pénzügyminiszternek megküldte Schiessl 

berlini jelentését.
608

 Schiessl egy további jelentésben számolt be az osztrák veretű egyesületi 

tallérokról 1891. október 20-án.
609

 Üzenetében mellékelte a „Norddeutsche Allgemeine 

Zeitung” 1891. október 19-ei számát, amelyben egy cikket közöltek a tallérok kivonásáról. 

1891. november 5-én a szövetségi tanács az osztrák veretű tallérok kivonásáról szóló 

törvényjavaslathoz hozzájárult.
610

 Vagyis a 31 115 849 tallért kitevő összeg márkába már 93 

317 517-et ért, tehát az eredeti összeg háromszorosát. Kálnoky megküldte Schiessl jelentését 
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mind a két pénzügyminiszternek.
611

 1891 novemberében a német kormány sem tétlenkedett és 

lépéseket tett az egyesületi tallérok bevonásának ügyében. A Leo von Caprivi német kancellár 

és Johannes Miquel pénzügyminiszter 1891. november 7-én a birodalmi gyűlés elé terjesztette 

az osztrák veretű egyesületi tallérok kivonásáról szóló törvényjavaslatot.
612

 

1891 őszén Ferenc József Magyarországra látogatott és ez alkalommal a gödöllői 

rezidenciáján töltött el pár napot. Pápay István (1827–1897) a császári és királyi kabinetiroda 

osztályfőnöke levélben tudósította Wekerlét 1891. november 13-án, hogy az uralkodó a 

következő hétfőn (november 16-án) Budapesten fogadni kívánja.
613

 Elképzelhető, hogy az 

uralkodó a korábban kinevezett belső titkos tanácsosi minősítését kívánta igénybe venni a 

tallérüggyel kapcsolatban. Erre a küldeményre Wekerle válaszolhatott, feltételezhetően azt, 

hogy nem tud megjelenni a Várban. Így Pápay 1891. november 14-én táviratozott 

Wekerlének, hogy november 15-én vasárnap Gödöllőre jöjjön tetszése szerinti időpontban, 

ugyanis a király ott is fogadni tudja.
614

 

 

11. 2. Az Osztrák–Magyar Bank álláspontja az osztrák veretű egyesületi tallérok 

tárgyában 

 

A Monarchia jegybankját meglehetősen érzékenyen érintené, amennyiben hatalmas 

mennyiségű ezüst áramlana be a birodalomba. Ezért figyelemmel kísérték a német kormány 

intézkedéseit a tallérokkal kapcsolatban. Mecenseffy főtitkár az észrevételeit már 1891. 

november 15-én előterjesztette Zimmermann és Kautz alkormányzóknak.
615

 Az osztrák veretű 

egyesületi tallérok kérdése az Osztrák–Magyar Bank 1891. november 19-én tartott főtanácsán 

is napirendre került.
616

 Mecenseffy előadta: 

1.) A Német Birodalomban az osztrák tallérok forgalmon kívül helyezése szinte azonnal 

megtörténik. 

2.) A kiveretett mennyiség 20 %-áról van szó, ami összesen 75 millió márka, amely 37, 5 

millió tallért jelentett. 
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3.) A Monarchiában a tallér törvényes fizetőeszköz és másfél osztrák értékű forintnak 

felelt meg. 

Mecenseffy szerint az osztrák veretű tallérokat csaknem teljes mennyiségében a német 

Birodalmi Bank pincéjében helyezték el, becsomagolva és elküldésre készen. Több, mint 

valószínű, hogy a német kancellárnak a felhatalmazást a birodalmi gyűlés megszavazza és a 

tallérok kereskedelmi úton a Monarchiába visszatérnek, pontosabban a jegybank pincéjébe. 

Mecenseffy felhívta a főtanács figyelmét, hogy egy ilyen nagy összegű és azonnali 

ezüstinvázió káros következményekkel járna az államra és a bankra egyaránt. Olyan helyzet 

állna be, mintha magánszemélyek számára 37-38 millió forint értékben az ezüstveretést újból 

engedélyezték volna. A tallérok visszatérése a Monarchiába a forgalmi eszközök 

elhelyezésének nehézségeit hozná magával, együtt járna még a bank üzleteinek 

megszorításával, általános áremelkedéssel, valamint nehézséget okozna a valutaszabályozás 

műveletében is. Mecenseffy azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a főtanács felterjesztésben 

forduljon a két pénzügyminiszterhez a károk megelőzésére, illetve azok enyhítése végett. 

Winterstein báró kormánybiztos tájékoztatta a főtanácsot, hogy az osztrák pénzügyminiszter 

komolyan foglalkozik a kérdéssel, de a német kormánnyal való intézkedésekről nem tudott 

tájékoztatást adni, valamint Köffinger sem volt abban a helyzetben. 

Moser kormányzó kételkedett abban, hogy az összeg csak 37, 5 millió tallér nagyságú. 

Végül Leopold von Lieben (1835–1915) főtanácsos kifejtette véleményét, hogy Németország 

ez ügyben hamarosan felkeresi Ausztriát. Védelmet viszont csak az nyújthat, ha Monarchia is 

azonnal sürgős lépeseket tesz a tallérok forgalom kívül helyezésére. 

A főtanács még aznap levélben fordult a két pénzügyminiszterhez, melyben felvázolták a 

tallérokkal kapcsolatos problémákat, illetve kérték, hogy lehetőség szerint a legkisebb 

veszteséggel járjon a tallérok forgalom kívül helyezése a Monarchia és jegybank számára.
617

 

Köffinger magyar kormánybiztos jelentésben számolt be Wekerlének az 1891. november 19-

én tartott főtanácsról.
618

 Ebben ismertette Mecenseffy főtitkár beszámolóját. Valamint előadta 

saját véleményét a tallérokkal kapcsolatban. Fontosnak tartom Köffinger nézeteit, így azokat 

közreadom. A károk enyhítése végett német kormánnyal csakis barátságos úton lehet fellépni 

A tallérok a Monarchiában törvényes fizetőeszközt képeztek, így a forgalomból kivonni őket 

nem lehet. Csak törvényes beváltás útján lehet a tallérokat kivonni 3 forint két egyleti tallér 
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alapján. „Ez előttem oly egyszerű és világos, hogy annak ellenkezőjét, tudniillik a talléroknak 

akár törvényhozási akár rendeleti úton decentrálandó rögtöni egyszerű demonetizálását, 

vagyis annak kimondását, hogy azok e perctől kezdve már nem tekintetnek ezüst pénznek, 

hanem veretlen egyszerű ezüstnek, mely fizetés képpen sem a közpénztárak, sem magánosok 

részéről többé el nem fogadandó, – eltekintve attól, hogy ez eljárás Németország ellen intézett 

egyes provokáció színében tűnnék fel – egyszerűen jogilag lehetetlennek, tehát kizártnak 

tekintem.”
619

 Amennyiben a tallérokat demonetizálnák, úgy már csak egyszerű ezüst érc 

lenne, így a jegybank már nem lenne köteles azokat bankjegyre váltani. Köffinger a teljes 

névértékben és akár hosszabb határidő kitűzése mellett, beváltás útján, a forgalomból való 

kivonást nem ajánlotta, mert az esetben is az Osztrák–Magyar Bank pincéjébe kerülne az 

ezüst. Ha az osztrák magyar kormányok nem lépnek fel, hanem kivárnak, úgy talán elérhetik, 

hogy a tallérokat a Német Birodalom új ezüstmárka veretésére fordítsa, vagy Londonban 

eladja, egy részét értékesítse, vagy csak évenként kisebb részletekben küldje vissza a 

Monarchiába. 

 

11. 3. A tallérok ügye a magyar minisztertanács előtt 

 

1891. november 21-én minisztertanácsot tartottak, ahol az egyesületi tallérok kérdése is 

napirendre került.
620

 Wekerle felhívta a minisztertanács figyelmét arra, hogy Magyarországot 

veszteség érheti, amennyiben Németország kivonja a forgalomból az osztrák veretű egyesületi 

tallérokat. Javasolta, hogy a szükséges óvintézkedéseket minél hamarabb tegyék meg. A 

pénzügyminiszter felvázolta, hogy Ausztria, mint a Német Szövetség tagja az 1857. évi 

Wiener Münzvertrag értelmében 76 millió német márka értékű ezüsttallért veretett ki. Mivel 

az 1872. évi német érmetörvény szerint a tallér három aranymárkával volt egyenlő, így azok a 

Monarchiából a Német Birodalomba vándoroltak. Wekerle arra hivatkozott, hogy 

Magyarország nem volt tagja a Német Szövetségnek, így a tallérok visszaváltási 

kötelezettsége jogilag nem terheli. Véleménye szerint Ausztria visszaváltási kötelezettsége is 

megszűnt, ugyanis 1872-ben Németország forgalomban hagyta a német tallérok mellett az 

osztrák tallérokat is. Viszont Wekerlének tudomása volt arról, hogy a német kormány 

forgalmon kívül kívánta helyezni a tallérokat, így azok tényleges értékükben a Monarchiába 

áramlanának, és az ezüst és arany közötti értékkülönbségből származó 8 millió forintra tehető 

veszteség Ausztria-Magyarországot terhelné. Ha ilyen nagy mennyiségű ezüst a Monarchiába 
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áramlana, akkor az mind az Osztrák–Magyar Bankba kerülne és az arany ázsióját felemelné, 

amely hátrányosan befolyásolná a valutaszabályozást. 

Ennek csak úgy lehet elejét venni, ha a Monarchiában is forgalmon kívül helyezik a 

tallérokat, de ezt az intézkedést csak Ausztria teheti meg. Minisztertanácsnak annyit mondott, 

hogy ez ügyben már tett lépéseket az osztrák pénzügyminiszterrel. Egyfajta megoldási 

lehetőségként az ezüst beváltást korlátozná. Kifejtette, hogy a közös külügyminiszter is 

egyetértett álláspontjával, de az volt a határozott kérése, hogy mivel a német kormány 

előzékenyen járt el, ugyanis előre bejelentette szándékát, így a Monarchia is előre tudassa 

szándékait. Beszéde végén a minisztertanács jóváhagyását kérte, hogy álláspontját tarthassa, 

mely szerint Magyarországot az ezüsttallérok beváltására semmilyen kötelezettség nem 

terheli. A minisztertanács megadta Wekerlének a felhatalmazást arra, hogy az osztrákokkal a 

tárgyalásokat vezesse és ezüstbeváltási kötelezettség korlátozásának bevezetését megtegye. 

 

11. 4. Láng Lajos és Friedrich Winterstein első berlini tárgyalásai 

 

A kormánynak is lépéseket kellett tennie az osztrák veretű egyesületi tallérok ügyében. A 

bécsi közös külügyminisztériumban 1891. november 19-én egy titkos megbeszélésre került 

sor, ahol Kálnoky a két pénzügyminiszterrel egyeztetett a tallérok tárgyában. Itt 

megállapodtak, hogy a hosszan tartó levelezések helyett a személyes egyeztetések gyorsabb 

eredményre vezethetnek. Elhatározták, hogy két delegáltat küldenek Berlinbe osztrák és 

magyar oldalról egyaránt. Steinbach másnap levelet küldött Kálnokynak, hogy az előző napi 

megbeszélések alapján instruálta Winterstein miniszteri tanácsost, aki még aznap Láng Lajos 

magyar pénzügyminiszteri államtitkár társaságában Berlinbe utazott.
621

 Wekerle 1891. 

november 19-én Láng Lajos államtitkárt bízta meg a berlini tárgyalásokkal. Mint ahogy azt 

Láng beszámolójában jelezte, csak szóbeli utasításokat kapott a pénzügyminisztertől. 

Missziójának célja, pedig „az udvariasság egy tényét teljesíteni”, és a tallérok bevonásának 

idejét és körülményeit megtudni.
622

 Wekerle instrukciója szerint Lángnak mindvégig azt az 

álláspontot kellett képviselnie, hogy Magyarország a tallérok bevonására nem kötelezett. A 

Monarchia nem kívánta forgalmon kívül helyezni a tallérokat, de ha a német kormány 

forgalmon kívül helyezi azokat, akkor egyszerűen az Osztrák–Magyar Banknál beválthatja. 
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Wekerle nézetei szerint egy esetleges vita kialakulásakor Lángnak a következő érveket kell 

felhoznia: 

1.) Az egyesületi tallérokat Ausztria, mint a Wiener Münzkonvention tagja verette. Azok 

nem tartoztak érmerendszerébe és a forint elnevezést sem viselték. 

2.) Az 1867. június 13-án kötött berlini szerződés szerint Ausztria az érmeszövetségből 

kilépett és törvényben csak azt vállalta, hogy 1870-ig nem vonja ki a forgalomból a 

tallérokat. 

3.) A határidő már régen lejárt és a Monarchia csak a Német Birodalom kedvéért nem 

helyezte forgalmon kívül a tallérokat. 

4.) Az osztrák veretű tallérokat a német forgalom használta és ezáltal koptatta el és a 

Német Birodalom állította fel az érmének az arany és ezüst közötti értékkülönbözetét. 

5.) A Monarchiában 1879 óta felfüggesztették az ezüstveretést, melynek következtében a 

papírpénz és ezüstpénz között értékkülönbség alakult ki. Tehát ezen a címen a 

Monarchiába szállítandó tallérok nyereségéből a németek is részesülni akartak. A 

forgalmon kívül helyezésre a Monarchia is jogosult, mivel a nyereséget a saját 

önrendelkezései generálták a forintvaluta érdekében. Vagyis a Német Birodalom nem 

léphet fel követeléssel a nyereségből való részesedésért. 

Láng arról is beszámolt, hogy Steinbach azt kérte: legyenek minél udvariasabbak, és ne 

vállaljanak el kötelezettséget, Kálnoky pedig azt kérte, hogy a német kormány szándékairól 

minél többet tudjanak meg. 

Kálnoky szintén aznap levélben tájékoztatta Schiesslt a megbeszélés eredményeiről.
623

 

Üzenetében beszámolt arról, hogy a két pénzügyminiszter a valutaszabályozás miatt el 

kívánta kerülni a jelentős mennyiségű tallér visszaáramlását a Monarchiába. Valamint tudni 

akarta, hogy a német kormány a tallért, mint ezüstércet, vagy birodalmi érmeként kívánja 

bevonni. Schiessl november 10-ei jelentéséből kiderült, hogy a szövetségi gyűlés már 

elfogadta és a birodalmi gyűlés elé pedig beterjesztették a tallérok kivonásáról szóló 

javaslatot. Így a pénzügyigazgatás számára ez az óriási mennyiségű ezüstbeáramlás pénzügyi 

zavarokat okozna. 

Időközben a két küldött november 20-án útnak indult Berlinbe. Mindkét személyt szigorú 

titoktartás kötötte, valamint megérkezésükről, tárgyalásaikról a külügyminisztériumot távirati 

úton értesíteniük kellett. 
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Aznap még egy levelet küldtek a külügyminisztériumból a Monarchia berlini 

nagykövetségére, ugyanis egyes instrukciók kimaradtak az előző üzenetből.
624

 Schliesslt 

megbízták, hogy a német kormány tagjaival a megbeszélések során a részletekre nem térhet 

ki, csak általánosságokról beszélhet, érdemi eljárásról csak a két delegált nyilatkozhat. 

Másnap, 1891. november 21-én Kálnoky táviratozott Schiesslnek, hogy a két 

pénzügyminiszter delegáltjai november 20-án útnak indultak Berlinbe.
625

 A delegáltakat 

megbízták, hogy a német kormánnyal tárgyaljanak. 

Schiessl tájékozatta Kálnokyt, hogy időközben mindkét pénzügyminisztérium 

delegáltja megérkezett Berlinbe. Beszámolt arról is, hogy értesítette a külügyminisztériumot 

is miszerint november 22-én vasárnap a 24-ei megbeszélés előtt találkozhatnak.
626

 Schiessl 

kérte Kálnokyt, hogy a küldöttek megérkezését a két pénzügyminiszterrel tudassa. Kálnoky 

Steinbachot és Wekerlét csak november 24-én értesítette a delegáltak megérezéséről, valamint 

arról, hogy az első megbeszélés aznap történt.
627

 November 21-én Láng is tájékoztatta 

Wekerlét arról, hogy november 20-án Wintersteinnel az osztrák-magyar követségen 

bejelentkeztek Schiessl ügyvivőnél.
628

 Ezzel szemben a decemberben készített jelentésében, 

arról szólt, hogy 21-én érkeztek meg Berlinbe. Láng remélte, hogy Kálnoky megérkezésüket 

Wekerlének hírül adta. Schiessl beszélt Marschall külügyi államtitkárral, aki értesítette a 

német illetékeseket a Monarchia delegáltjainak a megérkezéséről. Ígéretéhez híven 1891. 

november 21-én Winterstein is értesítette Steinbachot az eseményekről.
629

 Lánghoz 

hasonlatosan ugyanazt jelentette. Ugyanakkor jelentéséből megtudhatjuk, hogy ő és Láng az 

egész egyesületi tallér ügyet átbeszélte és jelentős eltérés csak Magyarország jogi helyzetét 

illetően volt. Láng Lajos abban látta a legnagyobb különbséget, hogy Wintersteinnek írásbeli 

instrukciói voltak vele ellentétben. Ennek csak egy részét olvasta fel, „melyekből kitűnt, hogy 

utasítva lett esetleg egyezkedő tárgyalásokba is bocsátkozzák habár anélkül, hogy kormánya 
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elhatározásainak praejudikálna”.
630

 Láng megemlítette, hogy ha Winterstein az utasítás 

szerint járna el, vagyis tárgyalásokba bocsátkozott volna, úgy azonnal kitűnt volna a magyar 

álláspont, mely szerint nem köteles az osztrákok terhét viselni. Ezért megállapodást kötöttek, 

mivel Láng magasabb rangú állami tisztviselő, így ő teszi meg a „kijelentéseket”. Valamint 

megköszönik a németek előzékenységét, de adjanak felvilágosítást a tallérokkal kapcsolatos 

szándékaikat illetően. Mert a delegáltak célja az volt, hogy a tallérok ne kerüljenek vissza a 

Monarchiába. Amennyiben a tallérok visszakerülnének a Monarchiába, úgy az ár- és 

pénzviszonyokat befolyásolnák, és a tervbe vett valutarendezés elé is súlyos akadályokat 

gördítenének. Így egy bizonyos határidőn belüli közös forgalmon kívül helyezés álláspontjára 

helyezkedtek. Egyik feladatuk tehát, hogy erről szóban bizalmasan értesítik a német 

kormányt. Amennyiben a német kormány más véleményen lesz, úgy a kabinetek írásbeli úton 

egyezkedjenek tovább. 

Aztán közös érveket állapítottak meg, úgymint a jogi érveket: 

1.) Nincs államszerződés, ami a beváltásra kötelezné a Monarchiát. 

2.) Általános nemzetközi kötelezettség sem kényszeríti a Monarchiát, mert a teljes értékű 

érmék veretése nem jelenti ezen érmék beváltásának kötelezettségét, hanem értékük 

bizonyítását. 

3.) Azok az érmék, amelyek külföldön teljesítettek pénzszolgálatot, nem bírnak a 

kibocsátó államra nézve kötelezettségeket involváló jelentőséggel. Az osztrák forint 

eltiltása egyenes elismerését jelenti a talléroknak, mint birodalmi pénzeknek. 

4.) Teljes értékű pénz kibocsátása fizetést, teljesítést, de nem kötelezettség keletkezést 

jelent. Az egyesületi tallérok veretése nem járt haszonnal. 

5.) A beváltást a Német Birodalom teljesítette, két beváltási kötelezettséggel bíró alany 

nem létezik. 

6.) A Monarchia lakosságával szemben nem kötelesek a beváltásra, mert a Német 

Birodalom a talléroknak hazai értékénél magasabb értéket tulajdonított. 

Valamint úgynevezett méltányossági érveket: 

1.) Az egyesületi tallérok veretésével Ausztria csak az érmeegyesület által rá rótt 

kötelezettséget teljesítette. 

2.) A tallérok részben magánszámlára is verettek. 

3.) A tallérok Ausztriában „sohasem forogtak”. 

4.) A német pénzforgalomban tettek szolgálatot és ennek megfelelően ott használódtak el. 
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5.) Az egyesületi tallérok a Német Birodalom érmerendszerének részét képezték, végleges 

módon. 

Winterstein másnap is jelentésben számolt be az eseményekről.
631

 Ebből megtudhattuk, 

hogy Schiessl még előző este egyeztetett Marschall államtitkárral
632

 a delegáltakkal való 

találkozóról. Schiessl bürokratikus úton írásban fordult a külügyminisztérium államtitkárához, 

hogy a Monarchia delegáltjai mikor találkozhatnak a német kormány kompetens 

személyeivel.
633

 Levelében szólt a két szakértő jelenlétéről, valamint tudakozódott arról, hogy 

kik lesznek a német kormány részéről a küldöttek. Az kiderült, hogy november 25. előtt 

semmi estre sem találkozhatnak a német kormány tisztviselőivel. Láng beszámolójában 

lejegyzett egy dezinformáltságot keltő tényezőt. Ugyanis Winterstein írásbeli utasítása szerint 

a tárgyalásokat a nagykövetség vezette, a delegáltak pedig mint szakérő segítők vettek részt a 

nagykövetségi ügyvivő mellett. A helyzet feloldására Láng felkereste Schiesslt, akit Kálnoky 

a külügyminiszteri utasítások által instruált. Schiessl Láng kétségeit teljesen eloszlatta, 

ugyanis Kálnoky neki épp azt az utasítást adta, hogy a két delegált vezeti a tárgyalásokat a 

német kormánnyal. 

Winterstein 1891. november 24-én számolt be Steinbachnak arról, hogy nincs abban a 

helyzetben, mely alapján a tárgyalások időpontját jelezhetné.
634

 Ugyanis nem érkezett meg a 

Birodalmi Kincstári Hivatal és a Kancelláriai Hivatal levele a külügyminisztériumba. Schiessl 

szerint néhány napon belül biztosan megérkeznek a meghívók a tárgyalásokra, annak ellenére, 

hogy a Monarchia delegáltjai Berlinbe már ad hoc megérkeztek. A tallérok kivonásával 

kapcsolatos törvényjavaslatot még nem vonták bizottsági eljárás alá. Aznap mindkét delegált 

felkereste Schiesslt és kérték, hogy jelentse telegrafikus úton a külügyminiszternek, miszerint 

a tárgyalás még aznap sem vette kezdetét.
635

 

Winterstein 1891. november 25-én délelőtt tájékoztatta Steinbachot a tárgyalások 

menetéről. Úgy tudta, hogy a megbeszélésre a Birodalmi Kincstári Hivatalban kerül sor, ahol 
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Aschenborn igazgató és Glasenapp kormánytanácsos mellett Maltzahn államtitkár és Koch 

jegybankelnök is részt vesznek.
636

 

1891. november 25-én délután valóban megkezdték a tárgyalásokat a Birodalmi Kincstári 

Hivatalban, amely egy órán át tartott, és Maltzahn államtitkár, Aschenborn igazgató, 

Meinecke helyettes pénzügyminisztériumi államtitkár, Koch a Birodalmi Bank elnöke, 

magyar részről Láng államtitkár, osztrák részről pedig Winterstein miniszteri tanácsos vettek 

részt az egyeztetéseken.
637

 Láng és Winterstein megköszönték a német kormány 

előzékenységét, és további információt kértek a kormány szándékairól az osztrák veretű 

egyesületi tallérok tárgyában. Erre Maltzahn államtitkár válaszában kifejtette, hogy a 

benyújtott törvényjavaslat kapcsán a szövetségi tanács jóváhagyását csak alaki eszköznek 

tekintették, a tallérok további sorsáról még nem rendelkeztek. A Monarchia delegáltjai a 

tallérok Ausztria–Magyarországba való visszatérésének aggályos következményeit 

kormányaik részéről előadták, s az esetre a németországival egyidejű forgalmon kívül 

helyezést előirányozták. Láng kifejtette azon nézeteit, melyekben Wintersteinnel 

megállapodtak, tehát a jogi és méltányossági érveiket. A német kormány delegáltjai élénken 

és behatóan vitatják a Monarchia képviselőinek érveléseit. Láng megjegyezte, hogy 

„hajlandóak merev álláspontukról lemondani az esetre ha a kárnak a két részre való 

felosztása iránt közvetítő javaslatot tennénk”.
638

 Lángék nem voltak abban a helyzetben, hogy 

javaslatot tegyenek, így inkább arra kérték a németeket, hogy tegyenek ők javaslatot, amelyet 

„ad referendum” tudomásul vesznek.
639

 A tárgyalás alatt furcsa helyzet alakult ki, ugyanis 

német részről a küldöttek nem voltak azonos véleményen, abban, hogy vajon javaslatot 

tegyenek-e, miközben a Monarchia követei nem voltak biztosak abban, hogy a javaslattal 

kapcsolatban tárgyalásba bocsátkozhatnak-e. Végül abban állapodtak meg, hogy másnap 

Maltzahn hivatalában megvitatják, folytatják-e a megbeszéléseket, vagy az ügyet írásban 

tárgyalják tovább. 

A megbeszélés után Wintersteinnek aggodalmai támadtak a tekintetben, amennyiben a 

missziója úgy érne véget, hogy nincs eredménye, akkor nem az instrukciói szerint járt volna 
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el. Ugyanis ő fel volt hatalmazva egyezkedő tárgyalások megindítására. De Láng 

megnyugtatta, hogy egyrészt nem egyeztek az instrukcióik, másrészt amennyiben német 

részről nem javasolnának semmit, úgy otthonról újabb utasításokat kérnének. 

A tárgyalás november 26-án délben folytatódott a Birodalmi Kincstári Hivatalban, ahol 

német részről csak Maltzahn volt jelen. A Monarchia delegáltjai újból előadták álláspontjukat 

és hozzátették, hogy a kormányok a status quo fenntartását kívánták. Láng jelentésében így írt 

erről: „a forgalmon kívül helyezés által részünkről egyelőre csak in possessorio óhajtunk 

maradni de nem akarjuk kizárni azt, hogy egyezség létrejövetele czéljából alkudozások 

indittassanak meg a két Monarchia kormánya között”.
640

 Maltzahn úgy nyilatkozott, hogy a 

tegnapi ellentétek enyhülését látta. Mire a delegáltak kifejezték, hogy ők az előző napi 

egyeztetéseken is ad referendum vették volna a német javaslatot. Láng és Schiessl is 

lejegyezte, hogy ezen a megbeszélésen Maltzahn sokkal előzékenyebb volt, amint azt maga is 

kifejtette, ugyanis egyedül vett részt a megbeszéléseken két delegálttal szemben.
641

 

Megjegyezte prejudikálás nélkül, hogy a megegyezés tárgyát az egyesületi tallérok papírforint 

és ezüstértéke közötti különbsége, ami nézete szerint 10 millió márka összeget tett ki, a 

Német Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia közötti megosztás képezte. Láng és 

Winterstein további kérdéspontot kívántak megvitatni, nevezetesen a kereskedelmi szerződés 

megújítását illetően. Tudni akarták, hogy a 1891 januárjában esedékes kereskedelmi 

szerződés megújítása az osztrák veretű tallérok miatt csúszik-e. Maltzahn azt a feleletet adta, 

miszerint a birodalmi kancellár addig nem akarta nyilvánosságra hozni a tallérok ügyét, míg a 

kereskedelmi szerződés nincs biztosítva. Hosszas vita után kiderült, hogy a német kormány 

nem kívánta a tallérokat a Monarchiába visszaküldeni. Maltzahn megerősítette, hogy a 

kereskedelmi szerződés megkötése előtt a tallérok forgalmon kívül helyezését nem kívánják 

elfogadtatni. Így a Monarchia delegáltjai is kijelentették, hogy Ausztria-Magyarországon sem 

rendelik el a tallérok forgalmon kívül helyezését. Láng és Winterstein rákérdeztek a 

Birodalmi Bankban tárolt tallérok összegére, azonban Maltzahn kitérő választ adott. Végül 

Maltzahn a következő nap meghívta a delegáltakat ebédre, és ígérte, hogy érdeklődik a 

tallérokkal kapcsolatos lehetőségekről, és ha lehet, megegyezési ajánlatot fog tenni. 

Winterstein újabb jelentést küldött Bécsbe, melyben beszámolt arról, hogy Schiessl 

ügyvivő tanácsa szerint a megbeszélések akkori stádiumában írásbeli jelentés illetéktelen 
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kezekben landolhat, így többet árthatna, mint használna.
642

 Ezért inkább sifrírozott táviratban 

külügyminisztériumi futár útján küldi jelentéseit. 

Reuss bizalmas üzenetben fordult Kálnokyhoz, hogy a Monarchia a tallérokat hamarabb 

forgalmon kívül akarja-e helyezni, mint Németország, ugyanis erről a kérdésről egyfajta 

hírlapi vita alakult ki a sajtóban.
643

 Amennyiben a polémia felerősödik, úgy nemcsak a 

tallérkérdést, hanem a kereskedelmi szerződést is befolyásolhatja. 

Széchényi Imre nagykövet egyébként aznap, 1891. november 27-én jelentette Marschall 

államtitkárnak, hogy augusztus 21-én megkezdett szabadságáról visszatért és a hivatalát 

átvette, amikor az utolsó tárgyalásra került sor Berlinben.
644

 

November 27-én Maltzahn államtitkár otthonában fogadta a delegáltakat, akik mellett 

jelen volt Aschenborn, Glasenapp és Koch is. A megbeszélés során a német fél 

kinyilvánította, hogy a 10 millió márka összegű különbséget, amely az osztrák veretű 

egyesületi tallérok forint értékének belső ezüst értékét felülmúlta, kiegyezés alapján 

Németország és a Monarchia között osszák fel. Így választási lehetőséget is biztosítanának a 

tekintetben, hogy a tallérkészlet Monarchiára eső részét a forintnak megfelelő érték 

szolgáltatása ellenében veszik-e át, vagy az értékkülönbözet pontos hányadának kifizetése 

mellett kötelezik-e a német kormányt, az osztrák veretű egyesületi tallérok egész készletét 

rudakba önteni, vagy birodalmi ezüstpénzre átveretni. Kormánybiztosok útján ezt nyomon 

követheti a Monarchia. Volt egy másik lehetőség is, amely a valutarendezés szempontjából 

sokkal kedvezőbb eljárás, nevezetesen az, hogy a műveletet három évre elhalasztják. A 

németek garantálták, míg a tárgyalások függőben vannak, az esetben a Birodalmi Bank 68 

milliós tallérállományát nem küldik vissza a Monarchiába, valamint feltételezték, hogy ez idő 

alatt a Monarchia sem helyezi forgalmon kívül a szóban forgó érméket.
645

 A status quo 

megváltozásáról mindkét kormány elvárja a másik fél értesítését. A tallérok ügye a birodalmi 

gyűlésben a kereskedelmi szerződés megkötése után fog napirendre kerülni. Maltzahn 

nyilatkozatot akart tenni, hogy a tárgyalások a Monarchiával megindultak, és mind a két fél 

részéről kölcsönös a törekvés az ügy jóindulatú rendezésére. Winterstein újabb jelentésében 

két dologról is beszámolt, az egyik, hogy az aznapi megbeszélésről a nagykövetségen 
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keresztül ad tájékoztatást.
646

 A másik dolog kínos volt a delegáltak számára, ugyanis az 

aznapi berlini lapokban egy táviratot közöltek, amelyben arról volt szó, hogy a két 

pénzügyminiszter nem vette számításba a kiegyezés lehetőségét. 

November 28-án Schiessl levelet küldött Kálnokynak, melyben mellékelte a két 

delegált közös jelentését.
647

 Ebben a november 27-ei megbeszélés eredményéről számoltak 

be. Nem állapodtak meg, de a tárgyalásokat tovább kellett folytatni, ugyanis nem volt 

végleges eredményük. A Monarchia delegáltjai a következő napon hazautaztak. 

 

11. 5. Osztrák-magyar egyeztetés az egyesületi tallérokról 

 

Láng december elején jelentésben számolt be Wekerlének a berlini egyeztetésekről. Wekerle 

a következő héten, 1891. december 5-én, levélben fordult Kálnoky külügyminiszterhez a 

tallérkérdéssel kapcsolatos meglátásaival.
648

 Üzenetében tudósított arról, hogy a német 

kormány a birodalmi gyűlésben nem tárgyalja a tallérok kivonásának ügyét, amíg a 

kereskedelmi szerződést meg nem kötik. A német kormány a tallérok kivonásával járó 

veszteség egy részét a Monarchiára kívánta hárítani. A berlini előzetes szóbeli 

megállapodások szerint a Monarchia nem helyezheti hamarabb forgalmon kívül tallérjait, 

mint a Német Birodalom. Az osztrák veretű egyesületi tallérokat csak jogi és törvényes úton 

lehet a Magyar Korona országaiban forgalmon kívül helyezni, annak ellenére, hogy 

Magyarországot semmilyen jogi alap nem kötelezi az érmék tekintetében. Így azokat csak 

rendeleti úton fogja kivonni. Wekerle Láng szavait ismételte levelében, vagyis a status quo és 

„posessorió” kell, hogy vezérelje a Monarchia delegáltjait a tanácskozások folytatása során. 

Wekerle kifejezte, hogy Németország a tallérok tekintetében nem a nemzetközi jog 

értelmében jár el, hanem mint birtokjogi tekintetben. A Monarchia jogosultságát a prágai 

békeszerződés és a berlini megállapodás is szavatolja a tallérok kivonásával kapcsolatban. 

Németország a forint és tallér közötti névértékkülönbségből indult ki, vagyis a forintérték az 

osztrák tallérok belső ezüstértékét meghaladta. 1879 óta a Monarchiában az ezüstverést 

magánszemélyek számára betiltották, de tallérok visszaáramlásával mintha ezt a rendelkezést 
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felfüggesztették volna. A tallérokat Németországban használták el, így az ebből származó 

veszteség őt terheli. Az ezüstverés beszüntetését a Monarchia saját valutájának védelmében 

rendelte el, ez az egyik oka annak, hogy a tallér a Monarchiában, mint pénz és nem, mint 

anyagi tárgy funkcionált. Az ezüstveretés beszüntetéséből származó forintérték és belső 

ezüstértékének különbözete 4 % volt, amely addigra 16 %-ra növekedett. 

Wekerle is előadott egy megoldási javaslatot: az osztrák veretű egyesületi tallérok ¼ 

részét a Monarchia átvenné Németországtól, amely összeg az Osztrák–Magyar Bankba 

kerülne, ahol azokat átveretnék. Ezt a beavatkozást nem szükséges azonnal megindítania, 

hanem el lehet tolni, példának okáért három éves ráta szerint (kísértetiesen hasonlít a terv a 

november 20-án Köffinger által javasolthoz). A maradék ezüstöt pedig a német kormány 

egyszerű ezüstté alakíthatná. 

Wekerle kijelentette, hogy a levelében vázoltak részleteit a delegáltakkal szóban 

tudatni kellett és az elhatározások szerint kellett majd eljárniuk. Kérte Kálnokyt, hogy a 

német kormánynál tájékozódjon, hogy írásos formában vagy szóbeli tárgyalások útján 

kívánják a tallérok ügyét rendezni. Kálnokynak szánt levéltervezetét megküldte Steinbachnak 

is.
649

 Ebből kiderült, hogy Wekerle legutóbbi bécsi látogatása alkalmával erről kollégájával 

részletesen beszéltek. Kérte, hogy amennyiben szükségét látja, akkor egészítse ki és ha azzal 

egyetért, úgy a nevében továbbítsa Kálnokynak. Steinbach 1891. december 9-én levélben 

fordult Kálnokyhoz, melyben mellékelte Wekerle levelét a tallérok ügyében.
650

 Steinbach 

nem értett egyet Wekerle jogi dedukcióival, azonban támogatta a szóbeli tárgyalások 

folytatásának felvetését. Megfontolandónak tartotta Wekerle felvetését, egy negyed rész 

tallérmennyiség három évi ráta szerinti átvételét. Kérte Kálnokyt telegrafikus úton érdeklődje 

meg, hogy a november végén abbamaradt tárgyalásokat még a karácsonyi ünnepek előtt 

Németország és a Monarchia delegáltjai tudják-e folytatni. Steinbach megjegyezte, hogy a 

kereskedelmi szerződés megkötése előtt rendezni kellene a tallérok ügyét. A tallérok 

forgalmon kívül helyezését az osztrák képviselőháznak is jóvá kell hagynia. Levele végén egy 

jegyzőkönyvezett szerződés előkészítését javasolta a német kormánnyal, mely előzetes 

tárgyaláson a Monarchia berlini nagykövetsége is vegyen részt. Steinbach még aznap levelet 

küldött Wekerlének, melyhez mellékelte Kálnokynak írt levelét.
651

 Leszögezte, annak 
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ellenére, hogy a Monarchia egy másik valutára tér át, meg kell találni a módot arra, mely 

alapján Magyarország is viseli a tallérok kivonásából származó terhet. 

 

Steinbach hatására másnap Kálnoky táviratot küldött Széchényi Imre berlini 

nagykövetnek a tallérokkal kapcsolatos szóbeli tárgyalások újraindítása kapcsán.
652

 Megírta, 

hogy a két pénzügyminisztérium kívánatosnak tartja a tárgyalások újrafelvételét még 

karácsony előtt. A Monarchiában nagy súlyt fektettek arra, hogy a német kormány 

tudomásával az osztrák képviselőházban törvényjavaslatot terjesszenek elő a tallérok 

forgalmon kívül helyezéséről. Kálnoky kérte Széchényit, hogy távirat formájában értesítse őt. 

Időközben Reuss bécsi német nagykövet is tájékoztatta Caprivit, hogy a Monarchia ismét 

delegáltakat küld Berlinbe.
653

 Széchényi felkereste Marschall államtitkárt, aki elfogadta 

Kálnoky javaslatát.
654

 Széchényi megírta ezt Kálnokynak, aki továbbította a hírt az osztrák 

pénzügyminiszternek.
655

 Másnap Steinbach táviratozott Wekerlének, hogy a németek is 

folytatni akarják a tárgyalásokat. Írja meg, hogy Láng államtitkár mikor érkezik Bécsbe, 

ahonnan Winterstein miniszteri tanácsossal közösen Berlinbe indulnak.
656

 Feltehetőleg 

Wekerle közölte az időpontot Steinbachhal. Steinbach írt Kálnokynak, hogy a két delegált – 

Láng Lajos és Friedrich Winterstein – december 17-én érkezik meg Berlinbe. Kérte, hogy az 

osztrák-magyar nagykövetségen keresztül értesítse a Birodalmi Kincstári Hivatalt. Megkérte a 

követség közbenjárását a sikeres tárgyalások végett.
657

 Másnap Kálnoky táviratozott 

Széchényinek Berlinbe, hogy aznap este, december 17-én a két küldött megérkezik.
658

 

Széchényi értesítse erről a Birodalmi Kincstári Hivatalt. Mindkét pénzügyminiszter örömmel 

venné, ha egy jegyzőkönyvi megállapodás születne az ügyben. Kálnoky a követség részéről 

az ügyek vitelével Schiesslt bízta meg. Széchényi december 17-én levélben értesítette 

Marschall államtitkárt, hogy az egyesületi tallérok forgalmon kívül helyezésével kapcsolatos 
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tárgyalások újrafelvételére a Monarchia delegáltjai megérkeztek Berlinbe.
659

 Megírta, hogy a 

két pénzügyminiszter kérésére az üggyel kapcsolatos közbenjárással Schiesslt bízták meg. 

 

11. 6. Wekerle tájékoztatója a minisztertanácson a tallér ügyről 

 

Az 1891. december 18-án tartott minisztertanácson megtárgyalták az osztrák veretű egyesületi 

tallérok ügyét.
660

 Wekerle előadta, hogy az 1891. november 21-én tartott minisztertanács óta 

újabb fejlemények jutottak tudomására. 1867-ben a berlini tárgyalásokon Hock báró vett részt 

a Monarchia részéről, aki jelentést intézett Lónyay akkori magyar pénzügyminiszterhez. 

Lónyay nem fűzött észrevételt az egyesületi tallérok ügyéhez, és 1867-ben egy bizonyos 

mennyiséget veretett is azokból. Ezen információk után nem lehetett fenntartani azt az érvet, 

miszerint Magyarország nem érintett és nincs kötelezettsége az egyesületi tallérok ügyében. 

Wekerle vitatja, hogy Ausztriát terheli-e kötelezettség Németország felé. A későbbiekben 

Ausztria tekintetében előfordulhat, hogy e kötelezettség megállapítást nyer és így a károkból 

Magyarországnak is részt kell vállalnia. A berlini titkos tárgyalásokról nem szólt. 

A felszólalása végén előadta a bevonással kapcsolatos tervét, amelyet december elején 

Steinbachnak és Kálnokynak is elküldött. Amennyiben a kötelezettség megállapítást nyer, úgy 

a Monarchiának be kell váltania a német Birodalmi Bankban felhalmozott osztrák veretű 

egyesületi tallérok ¼ részét, és be kell olvasztania. Valamint viselnie kell a negyedrész után a 

tallérok 1 forint 50 krajcár névértéke és azok 1 forint 20 krajcárral felvehető belső ezüst értéke 

közötti veszteséget. Később nyerhet megállapítást, hogy milyen arányban osztozik a 

Monarchia két állama a veszteségen. Wekerle azt javasolta, hogy a valutarendezés során 

előirányzott arány szerint osszák meg a terhet. 

 

11. 7. Láng Lajos és Friedrich Winterstein második berlini tárgyalása 

 

A Monarchia két delegáltja 1891. december 17-én megérkezett Berlinbe. Másnap Winterstein 

beszámolt Steinbachnak a fejleményekről.
661

 Jelentette, hogy az első megbeszélésre december 

19-én egy órakor kerül sor. A tárgyalásokra a Monarchia külügyminisztériuma Schiessl 

nagykövetségi tanácsost jelölte ki. Az egyeztetésről másnap táviratilag értesíteni fogja 
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Lánggal együtt a pénzügyminisztereket. Winterstein megjegyezte, hogy ami az aláírási 

kérdést illeti Láng a magyar felfogást képviselte. Amennyiben a magyar javaslatot fogadnák 

el, úgy hajlik arra, hogy a veszteségből Magyarország is kivegye a részét. 

Láng írt Wekerlének, hogy Maltzahn nem ért rá december 18-án, így csak a következő 

napon tudnak ülésezni.
662

 

Széchényi értesítette a külügyminisztériumot, hogy az első találkozót aznap tartják a 

tallér ügyben.
663

 A kancelláriai tanácsos szabadságra ment, így a megbeszélésről szóló berlini 

jelentés Bécsbe a következő napon Glanz címére érkezett. 

1891. december 19-én a Birodalmi Kincstári Hivatalban megkezdték a tárgyalást a 

tallérok ügyében.
664

 Német részről jelen volt Maltzahn, Aschenborn, Glasenapp, Koch és 

Mühlberg, osztrák részről Láng, Winterstein és Schiessl. A Monarchia delegáltjai előadták a 

pénzügyminisztereik nézeteit, amelyben hangsúlyozták barátságos lépésüket. Az egyesületi 

tallérokat három éves ráta szerint váltanák be a bécsi állami központi pénztárban ellenérték 

fejében. Az egész mennyiség egyszeri átvételének lehetőségét további választási lehetőségnek 

hagyták meg a Monarchia delegáltjai. A németek arról biztosították a másik felet, hogy a 

tallérok régóta vannak a jegybankban, így kevésbé vannak elkopva, mint a német tallérok, 

amelyek már szintén hosszú ideje nincsenek forgalomban. A németek készen álltak arra, hogy 

szúrópróbaszerűen kiszolgáltassák a tallérokat, és az osztrákok azokat megvizsgálhassák. 

Németországban hátrahagyni és beolvasztani szánt ezüstmennyiség ellenőrzésének kérdését 

barátságosan a német fél megítélésére bízták. Lángék kifejezték azon szándékukat, hogy 

amint átveszik az Ausztriát illető mennyiséget, úgy hamarabb forgalmon kívül helyeznék a 

tallérokat, mint Németországban. Ez a pont a német delegáltak élénk ellenvetését váltotta ki. 

Csak a fordítottját tartották elképzelhetőnek. Az osztrák-magyar fél indítványozta, hogy a 

tallérok negyedrészét venné át, a németek ezt a mennyiséget kevesellték, és annak 

megnövelését várták el. A minimum, amibe belementek volna a felezés. Ezek után 

következett egy ugyancsak fontos kérdés, mégpedig hogy melyik mennyiséget vegyék alapul 

a tallérok kivonása kapcsán. A Monarchia delegáltjai a 69 millió márkát ajánlották alapul, 

ezzel szemben állt a németek 75 milliós ajánlata. Az első találkozó tehát így végződött, 

zárásképpen két dolgot adtak elő. Az egyik, hogy a kereskedelmi szerződés megkötése előtt a 
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birodalmi tanács ne tárgyalja az egyesületi tallérok ügyét. A másik pedig a német fél kérdése 

volt, hogy 1868-as évben vertek-e Körmöcbányán, vagy bárhol egyesületi tallért. A delegáltak 

azonnali információt kértek a külügyminisztériumtól, valamint a választ táviratban küldjék 

meg. 

Másnap a bécsi külügyminisztérium küldte a pénzügyminisztereknek a beszámolót, 

amelyben az a fontos kérdés is szerepelt, hogy 1868-ben vertek-e még a Magyar Királyság 

területén egyesületi tallért.
665

 Sok múlott a válaszon, mert amennyiben vertek ilyen érmét, úgy 

a magyar fél kötelezettségeit a beváltás során nem lehetett tovább vitatni, hiszen az 1867. évi 

berlini egyezmény alapján Ausztria már nem volt tagja a német érmeegyesületnek. 

December 20-án folytatták a tárgyalást, és sok fontos részletben sikerült a feleknek 

kiegyeznie egymással.
666

 A forgalmon kívül helyezés tekintetében a Monarchia delegáltjai azt 

a koncessziót tették, mely szerint Ausztria-Magyarország bármely időben a saját belátása 

szerint helyezi forgalmon kívül a tallérokat, mialatt Németország a teljes tallérmennyiség 

átadása után kivonja azokat a forgalomból. A mennyiség tekintetében vita támadt, ugyanis a 

németek ragaszkodtak a bank által birtokolt tallérállomány felének beváltásához, a Monarchia 

viszont csak harmadát kívánta átvenni. 

A bécsi pénzügyminisztériumban gondosan megkeresték a választ a német kormány 

kérdésére. Kálnokynak december 21-én Niebauer írt. Ebben az üzenetében megírta, hogy még 

egy 1867-ben leadott megrendelés alapján Gyulafehérváron 1868-ban 168304 darab osztrák 

veretű egyesületi tallért verettek ki, 252456 osztrák forint értékben.
667

 Ezek alapján 

Magyarország részéről is vállalni kellett a veszteség reá eső részét. Kálnoky Niebauer 

üzenetének kézhezvétele után táviratozott Széchényinek Berlinbe.
668

 Megírta, hogy vertek 

tallért és azt is, hogy mekkora mennyiségben. Időközben Wekerle is táviratot küldött Láng 

Lajosnak Berlinbe, ebben az állt, hogy 1868-ban Gyulafehérváron 168304 tallér veretett.
669
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December 21-én a felek folytatták a tárgyalást, és a Monarchia nagykövete szerint az 

álláspontok közeledtek egymáshoz.
670

 Német részről a harmadrészt kívánták elfogadtatni. 

Különbséget képezett továbbra is az alapul szolgáló összeg. A következő nap előreláthatólag 

az utolsó tárgyalási nap. 

Az utolsó találkozásra december 22-én került sor, ugyanazokkal a résztvevőkkel, 

melyekkel korábban is.
671

 A Monarchia három delegáltja egy jegyzőkönyvet készített, 

melyben a szabályozás részleteit a sokrétűség alapján pontosították. A két választási lehetőség 

jegyében, ami fél millió forintot jelentett, a német kormány egy alternatív javaslatot tett, 

amelyet a Monarchia kormánya szabadon elfogadhat, illetve visszautasíthat. Továbbá ezt a 

német kormány megvárja és a birodalmi tanács elé terjesztett törvényjavaslatba foglalja. 

Széchényi jelentette, hogy a delegáltak december 23-án korán reggel hazautaznak. 

 

11. 8. A német-osztrák-magyar megállapodás 1892. február 20-án 

 

A delegáltak által készített jegyzőkönyvben részletezve volt a két módozat, és A illetve B 

függeléket (Anlage A, B) mellékeltek hozzá. Az első tervezetben a két fél abban állapodott 

meg, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 8 2/3 millió osztrák veretű egyesületi tallért – ami 

12 ½ millió osztrák értékű forintnak felelt meg – vesz át a Német Birodalomtól.
672

 Ezt az 

összeget három rátában 1892 áprilisáig, majd 1893-ban és 1894-ben venné át Ausztria-

Magyarország. Az Anlage B verziót a német fél kérésére alakították ki, amely alapján 8 millió 

tallért vesz át a Monarchia ugyanúgy három rátába eltolva, de más kondíciók mellett. 

A december 22-ei megbeszélés eredményeiről Kálnoky december 23-án informálta a 

két pénzügyminisztert Széchényi jelentése alapján.
673

 A jegyzőkönyv az Anlage A és B verzió 

egy korábbi iktatószámon már nyilván volt tartva az osztrák pénzügyminisztériumban. 

Valószínűsíthető, hogy Winerstein hozta magával Berlinből Bécsbe, illetve Láng is 
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Budapestre.
674

 1891. december 23-án Széchényi nagykövet levelet küldött Kálnokynak.
675

 

Ebben az üzenetében mellékletként elküldte Schiessl levelét, valamint a Láng és Winterstein 

által december 22-én összeállított jegyzőkönyvet és annak két függelékét (Anlage A, B), 

melyek akkor már az osztrák és a magyar pénzügyminisztériumban ott voltak. Schiessl 

megírta Kálnokynak, hogy a német féllel való tárgyalások során a két pénzügyminiszter 

írásbeli instrukciói nem voltak elégségesek, de a delegáltak által kialakított közel 13 millió 

forint összegű átvétel a német kormány részéről „höchst günstig ist”. Végül kérte, hogy a két 

pénzügyminiszter hozza meg a döntést arról, mely alternatívát választja a tallérok 

beváltásával kapcsolatosan.
676

 

A két pénzügyminiszter előre dolgozott, és megállapodtak abban, hogy mely 

alternatívát választják. Szenteste Steinbach táviratot küldött Wekerlének Budapestre, melyben 

közölte, hogy hajlandó elfogadni az egyesületi tallérok ügyében létrejött megállapodás 

szerinti A alternatívát, vagyis 8 2/3 millió tallér – közel 13 millió forint – átvételét és kérte 

adja hozzájárulását.
677

 Wekerle erre a táviratra karácsony másnapján válaszolt, melyben 

elfogadta A jelű alternatívát, és megírta, hogy levelet küld ebben az ügyben.
678

 Wekerle még 

aznap levelet küldött Steinbachnak Bécsbe. Ebben újra megerősítette, hogy elfogadja a 8 2/3 

millió tallér átvételét, amelyről a nevében is tájékoztathatja a közös külügyminisztert, 

Kálnokyt.
679

 Megírta, hogy a német-osztrák-magyar kereskedelmi szerződés mintájára az 

egyezmény parafálásakor a német nyelvű szöveg mellett magyar nyelven is készítsék elő, így 

mellékelte az egyezmény magyar nyelvű szövegét. Végül az 1868-ban vert tallérokról szólt. 

Wekerle nem nyugodott bele abba, hogy az osztrák tallérok bevonásából eredő költségeket 

Magyarországnak is viselnie kellett. A forinttá veretés költségeit a kvóta szerint csak az 1868-

ban vert tallérmennyiség alapján kívánta viselni. Budapesten nem tudtak arról, hogy 

Gyulafehérváron vert tallérokat 1868-as vagy 1867-es évszámmal verettek-e. Véleménye 

szerint alig számít valamit, hogy a tallérokat 1868-as évszámmal verték-e. Ezt Wekerle azért 
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emelte ki, hogy az a német delegált, aki ezt a különös észrevételt tette (Berlin, 1891. 

december 19.), nem találkozott Németországban ilyen érmével. A budapesti szakreferens is 

úgy emlékezett, hogy az 1882-ben rendezett kiállításon, melyen az uralkodó által veretett 

érméket állították ki 1868-as évszámmal vert egyesületi tallért nem látott. Így az is 

előfordulhat, hogy a német oldalról megtagadhatják a tallérok forgalmon kívül helyezését és 

beváltását, mivel a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és a Magyar Korona 

országaiban ugyanazon elosztási kulcs nyert tért, amelyet az egyidejű forint beváltásnál 

alkalmazni kellett. 

A külügyminisztérium 1891. december 28-án értesítette a két pénzügyminisztert 

Széchényi és Schiessl december 23-án kelt leveleiről, valamint megküldte számukra az 

Anlage A, B alternatívákat.
680

 Másnap Steinbach kézhez kapta Glanz levelét, és még aznap 

megfogalmazta válaszát. Ebben tudatta, hogy a német kormány az A jelű alternatívát fogadja 

el, melyben a magyar kollégájával teljesen egyetértettek.
681

 Mellékelte az egyezményt, 

melynek bal oldali hasábján németül, jobb oldali hasábján magyar nyelven volt lejegyezve 

annak szövege. Kérte Kálnokyt, hogy értesítse a német kormányt a Monarchia döntéséről. 

Javasolta, hogy a további lehetséges kérdéspontok felmerülése esetén levelezés útján 

érintkezzenek. Az egyezmény megkötése előtt tolmácsolta Wekerle kérését, miszerint a 

német-osztrák-magyar kereskedelmi szerződés megkötése után esedékes egyezményt magyar 

nyelven is készítsék elő. Az ügy nemzetközi természete miatt remélte, hogy Kálnoky egyetért 

vele. Ezt a levelet mellékelte Wekerlének is, valamint megírta, hogy az 1868-ban 

Gyulafehérváron vert tallérokkal kapcsolatos megállapításait tudomásul vette.
682

 

Kálnoky a két pénzügyminiszter döntését közölte Széchényivel, valamint tolmácsolta, 

hogy az 1891. december 6-án megkötött német-osztrák-magyar kereskedelmi szerződés 

mintájára német és magyar nyelven is készítsék el az egyezményt.
683

 A magyar nyelvű 

szöveget leveléhez mellékelte. Kérte Széchényit, hogy amennyiben a németek hamarabb 

aláírnák a tallérokkal kapcsolatos egyezményt, mint a törvényjavaslat a birodalmi tanácsban 

keresztülmenne, illetve fordított esetben, úgy tájékoztassa őt a szavazásról. Javasolta, hogy a 
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német kormány lépjen kapcsolatba a Monarchia külügyminisztériumával a további eljárás 

érdekében. 

Kálnoky üzenetét Schiessl szóban közölte Maltzahnnal, aki örömét fejezte ki a 

tallérokkal kapcsolatos gyors fejleményekről.
684

 Kálnoky kérdésére reagálva kijelentette, 

hogy a német kormány a törvényhozó hatalomra vár és addig nem írja alá az egyezményt, míg 

a törvényjavaslat a Birodalmi Tanácson keresztül nem ment. Maltzan kifejtette, hogy 

Winterstein pár nappal a karácsony előtti megbeszéléseken kifejezte pénzügyminiszterének 

kívánságát. Ugyanis Steinbach szerint a német Birodalmi Tanácsban csak akkor tárgyaljanak 

a törvényről, ha az osztrák birodalmi tanácson már „unter Dach gebracht sind”. Felhívta 

Kálnoky figyelmét egy furcsa esetre, hogy két nappal a delegáltak hazaérkezése után 

megjelent egy cikk a „Neue Freie Presse”-ben
685

 a berlini működésükről. Ezt az affért 

indiszkréciónak tartotta Schiessl. A német kormány is különös jelentőséget tulajdonított az 

ügynek, mert véleménye szerint a január 12-i ülésükön már tárgyalni fogják a tallérok ügyét. 

Kálnoky táviratozott Berlinbe az üggyel kapcsolatban. 

Maltzahn a Schiesslel való találkozás után értesítette Caprivit, hogy a Monarchia a 

1891. december 22-én jegyzőkönyvben rögzített alternatívákból az A jelűt választotta.
686

 Ezt a 

hírt a Birodalmi Kincstári Hivatal a külügyminisztérium államtitkárának megküldte.
687

 

Kálnoky kérte Széchényit, hogy Steinbach kérésére közvetítsen Maltzahn és közötte az 

ügyben.
688

 Fontosnak tartotta az értesítést, mely szerint a Birodalmi Gyűlés elnöksége már 

napirendre tűzte a tallérok ügyét. Az osztrák birodalmi tanácsnak meg kívánt adni egy 

időpontot, hogy mikor tárgyalhatnak a tallérok forgalmon kívül helyezéséről. 

Széchényi hivatalos formában értesítette Marschallt a Monarchia két 

pénzügyminiszterének döntéséről a tallérok kivonásával kapcsolatosan, és mellékelte az 

egyezmény előzetes szövegét.
689

 

Steinbach január második felére munkatársaival elkészítette az osztrák veretű 

egyesületi tallérok bevonásáról szóló törvényjavaslatot, és ezzel kapcsolatban levélben fordult 
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Wekerléhez.
690

 A német kormánnyal kötendő egyezmény 3. pontjában számításba vették az 

osztrák veretű egyesületi tallérok forgalmon kívül helyezését a magyar 

pénzügyminisztériummal egyetértésben. Ennek érdekében egy törvényjavaslatot és egy 

magyarázó megjegyzést dolgoztatott ki. Mielőtt előzetes felségelőterjesztést tenne, hogy a 

törvényjavaslatot a birodalmi tanács előterjeszthesse, úgy kikérte Wekerle véleményét és 

jóváhagyását. Az egyezmény első artikulusában az átvett tallérmennyiség és az átveretésből 

származó költségek kiegyenlítése tekintetében Wekerle 1891. december 7-én kelt levelének 

értelmében fog eljárni. Egy másik értékre történő átmenet esetén az egyesületi tallérok 

átveretéséből származó forintmennyiség ugyanazon az alapon fog a Monarchia két állama 

között felosztásra kerülni, mint amely alapon a többi forintmennyiség volt megosztva. 

Wekerle válaszlevelében jóváhagyta a tallérok bevonásáról szóló törvényjavaslatot és a 

magyarázó megjegyzést.
691

 

Széchényi üzenetére január 23-án kapott választ Rotenhantól, Marschall helyettesétől, 

melyből azt tűnt ki, hogy csak akkor írják alá a németek az egyezményt, amikor a törvény 

életbe lépett.
692

 Javasolta, hogy két pontban javítsanak az egyezmény szövegén. Széchényi ezt 

a tanácsot továbbította Kálnokynak, melyhez átiratként mellékelte Rotenhan levelét.
693

 

Kálnoky az új információkat január 30-án kelt levelében közölte a két pénzügyminiszterrel. 

Január végén Széchényi újabb táviratot küldött a bécsi külügyminisztériumba, melyben 

tudatta, hogy a birodalmi gyűlés törvényt hozott a tallérokkal kapcsolatban, melyet egy 

bizottság elé utalt.
694

 Ezt a tényt február 1-jén küldte meg Kálnoky a két 

pénzügyminiszternek. 

1892. február 1-jén lépett életbe a német-osztrák-magyar kereskedelmi szerződés. 

Thallóczy naplójában lejegyezte, hogy 1892. február 9-én találkozott Monts budapesti német 

főkonzullal, aki a szokásos „malíciával” beszélt a magyar viszonyokról. Unta a magyarországi 

politikai eseményeket, a „pohár víz” viharát.
695

 „Apponyi ist ein hohler Kerl, Szilágyi ein 

Faulpelz und Baross ein energisches Vieh. A refakcziák ellen szólhattak, mert a kereskedelmi 
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szerződések csak február 1. léptek életbe.”
696

 Szólt arról, hogy Magyarországon nincs ipar és, 

mint szövetséges, ezt a hiányosságot problémának látta. Az európai külpolitikáról beszélt még 

Monts és azt kívánta, hogy Ferenc József sokáig éljen, aki talán megakadályozhat egy 

háborús konfliktust. 

Széchényi 1892. február 5-én levelében megírta, hogy a bizottság, amely a 

talléregyezmény elkészítésére alakult, befejezte a munkát.
697

 A német bizottság a tallérokkal 

kapcsolatos törvényt változatlan formában visszaküldte és elfogadásra javasolta, így 

Berlinben a napirendi pontok közé felvették. Jelezte Kálnokynak, hogy a megegyezést ennek 

megfelelően írják alá. Winterstein levelet küldött Glanznak 1892. február 12-én.
698

 Ebben 

közölte: Steinbach egyetértett azzal, hogy a tallérokkal kapcsolatos törvény kihirdetésének 

napján lép életbe a németekkel kötött egyezmény. Megjegyezte, hogy az osztrák 

törvényjavaslatot a tallérok forgalmon kívül helyezéséről már előkészítették. Ígérte, hogy 

reflektálnak a Kálnoky által elküldött egyezménytervezetre. 

Széchényi folyamatosan értesítette Kálnokyt arról, hogy hol tart a javaslat a birodalmi 

gyűlésben
699

, illetve arról is, amikor a harmadik tárgyalás alkalmával azt elfogadták.
700

 

Kálnoky értesítette Steinbachot és Wekerlét, hogy a törvény kihirdetése után az egyezmény is 

életbe fog lépni, valamint Széchényit felhatalmazta arra, hogy a megállapodást aláírja.
701

 

Másnap Széchényi expressz küldeményként továbbította Kálnokynak a tallérokkal 

kapcsolatos kiadványt.
702

 

Winterstein négy nappal korábbi közlése értelmében Steinbach felségelőterjesztésben 

fordult a kabinetirodához, melyben kérte, hogy a képviselőház elé terjeszthesse az osztrák 

veretű egyesületi tallérok és kettőstallérok forgalmon kívül helyezéséről szóló 

törvényjavaslatot.
703

 Az uralkodó a javaslatot aznap jóváhagyta. Időközben a tallérok 

forgalmon kívül helyezéséről született törvényt a Német Birodalomban becikkelyezték, de 

még nem hirdették ki. Így Kálnoky felhatalmazására a Monarchia képviselője aláírhatta az 
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egyezményt. Ezt a szerződést német részről Adolf Marschall von Bieberstein 

külügyminisztériumi államtitkár, a Monarchia részéről Széchényi Imre berlini nagykövet írta 

alá 1892. február 20-án.
704

 Az egyezmény négy pontot tartalmazott. Az első pont kimondta, 

hogy a Monarchia Németországtól átvesz 8 2/3 millió tallért három részletben 1892, 1893 és 

1894 áprilisáig. Az egyes évi részleteket a Birodalmi Bank berlini vagy breslaui épületéből 

egy tisztviselő jelenlétében Bécsbe szállítja. A szállítási és biztosítási feltételek a két fél 

között oszlanak meg Berlin, vagy Breslau és Oderberg és Bécs útvonal között. A tisztviselők 

napidíját mindegyik fél maga állja. Az átvett részleteket beolvasztják a bécsi pénzverő 

hivatalban, amelyen részt vehet a német kormány tisztviselője. A tallérok Bécsbe történő 

megérkezése után az osztrákok kiszolgáltatják a németeknek a tallérok ellenértékét osztrák 

értékű forintban, úgy, hogy 1 tallér = 1 ½ osztrák értékű forintnak felel meg. A második pont 

kimondja, hogy a tallérok átvétele után a német kabinet a Monarchia kormányának értesítését 

követően a tallérok törvényes fizetési eszköz tulajdonságát felmondja, és forgalmon kívül 

helyezi. A harmadik pont kimondja, hogy Ausztria és Magyarország tetszésük szerinti 

időpontban helyezheti forgalmon kívül a tallérokat, valamint addig az időpontig a Birodalmi 

Bank tallérkészletének mennyiségét mindig közlik a kormányokkal. A negyedik pont 

kimondta, hogy akkor lép életbe a szerződés, amikor a tallérokról szóló törvény életbe lépett. 

Az egyezmény aláírásáról Széchényi aznap táviratozott Kálnokynak.
705

 Majd külön levélben 

megküldte az aláírt egyezményt a tallérok átvételéről.
706

 Kálnoky értesítette Wekerlét, hogy 

február 20-án Marschall államtitkár és Széchényi aláírták az egyezményt
707

, melyet másnap 

mellékelt mindkét pénzügyminiszternek.
708

 Steinbach megköszönte az egyezmény aláírt 

példányainak megküldését, megkérte Kálnokyt, hogy amint a tallértörvény a birodalmi 

törvénylapban megjelenik, azt küldje meg neki, és azt is, pontosan mely napon lépett életbe a 
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törvény.
709

 Kálnoky levelet küldött Berlinbe Széchényinek, melyben szólt Steinbach 

kéréséről, így 3 példányban kérte a birodalmi törvénylapot.
710

 

Kálnoky a február 20-án megkötött egyezményt a 8 2/3 millió tallér átvétele tárgyában 

az uralkodó elé terjesztette.
711

 Ferenc József 1892. március 5-én hagyta jóvá. 1892. március 2-

án Berlinben a birodalmi törvénylap hasábjain nyilvánosságra hozták a tallértörvényt. 

Széchényi erről március 3-án tájékoztatta Kálnokyt.
712

 Glanz a törvény publikálásáról 

értesítette a két pénzügyminisztert.
713

 Berlinben Széchényinek valószínűleg ugyanaz járt a 

fejében, mint Steinbachnak, ugyanis előre látva kérését, elküldte a birodalmi törvénylapokat 

levelével 3 példányban Bécsbe.
714

 Március 5-én újabb levelet küldött Széchényi Kálnokynak, 

ekkor jött rá, hogy a két levél keresztezte egymást, és a kért lapokat ő már időközben 

megküldte. A törvény életbe lépésének dátumát március 2-ához képest két hétben határozta 

meg.
715

 1892. március 8-án Glanz két üzenetet is küldött a pénzügyminisztereknek. Az egyik 

tartalmazta a birodalmi törvénylapokat
716

 a tallérok forgalmon kívül helyezéséről, a másik 

pedig tudatta, hogy az uralkodó jóváhagyta a német kormánnyal február 20-án megkötött 

egyezményt a tallérok átvételéről.
717

 

 

11. 9. Az első harmad átvételének előkészítése 

 

Reuss közölte a Monarchia külügyminisztériumával, hogy a tallérokkal kapcsolatos törvény 

1892. március 16-án fog törvényerőre emelkedni. Tudatta azt is, hogy a február 20-án aláírt 

egyezmény harmadik pontja alapján a Birodalmi Bankban fellelhető tallérmennyiség 69 213 

000 márkára volt tehető.
718

 A német kormány megbízta Reusst, hogy a Monarchia 
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kormányaival egyeztessen a 866 667 márka mennyiségű tallér átvétele ügyében. A német 

kormány a szerződésben foglaltak szerint, egy osztrák-magyar komisszárius kijelölését várta, 

aki figyelemmel kíséri a tallérok útját a Birodalmi Bankból egészen Bécsig. Reuss kérte, hogy 

a kormány által kijelölt delegálttal minél hamarabb lépjenek kapcsolatba. 

Érdekes és egyben titkos információt közölt az átadással kapcsolatban. Kérte, hogy 

értesítsék a vámhivatalt, ugyanis az első tallérszállítmány 6 vasúti kocsiban fért el és meg volt 

a terv, hogyan érkezik a Monarchiába. Előre láthatólag az első kettő vasúti kocsi március 29-

én (kedden) a második kettő 30-án (szerdán), az utolsó kettő 31-én (csütörtökön) délután 

érkezett az osztrák határra. 17 óra 4 perc és 19 óra 51 perc között kérik, hogy ne legyen 

vámvizsgálat, így megóvhatják a lakatokat és a vasúti kocsik plombáit. Oderbergtől a 

Birodalmi Bank képviseletében von Koenen pénzügyi tanácsos fog német részről 

felügyelőként eljárni. Reuss üzenetét továbbították a két pénzügyminiszternek.
719

 Reuss 

megkeresésére Glanz közölte vele, hogy a Monarchia az átvételre felkészült és a napokban 

értesítik a német kormányt a pénzügyminiszterek megállapodásáról.
720

 Steinbach is 

kapcsolatba lépett Kálnokyval, ugyanis megköszönte a március 3-ai ás 8-ai értesítését a 

tallértörvény életbe lépésének időpontjáról. Steinbach tudta és levelében is írta, hogy március 

16-án lép életbe a tallértörvény. Így az egyezménnyel összhangban tudta azt is, hogy az első 

tallérrészlet megérkezése hamarosan esedékes lesz.
721

 Kérte Kálnokyt, hogy a német 

kormánynál érdeklődjön az átadás pontos időpontjáról és helyszínéről. Nem határozták meg, 

hogy Berlinbe, vagy Breslauba kell a Monarchia delegáltját küldeni. Javasolta, hogy az állami 

központi pénztárból kell a delegáltat kiválasztani. Kálnoky Reuss üzenetét továbbította a két 

pénzügyminiszternek. 

Steinbach 1892. március 17-én fordult Wekerléhez a tallérok első harmadának április 

elején esedékes átvétele tárgyában.
722

 Tudatta, hogy a Berlinben összeállított tallérmennyiség 

készen áll az átvételre. A német fél nem tudatta, hogy Berlin vagy Breslau lesz a 

kiindulópontja a szállítmánynak. Minthogy nincsenek tisztázva a pontok, így kérte, hogy egy 

magasabb rangú személyt, Alois Englischt, az állami központi pénztár ellenőrét nevezzék ki 
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felügyelőnek, akit a külügyminiszter megfelelően instruáljon. Kérte, hogy ha egyetért ezekkel 

a megjegyzéseivel, tájékoztassa őt távirati formában. Steinbach kérésének megfelelően 

táviratban értesítette őt Wekerle, aki egyértett a levelében foglaltakkal.
723

 Másnap Steinbach 

levélben fordult Kálnokyhoz az első harmad tallér szállítmánnyal kapcsolatban. Ebben 

Wekerlével egyetértésben lépett fel.
724

 Glanz értesítette Reusst a két pénzügyminiszter 

nézeteiről.
725

 Reuss a Monarchia külügyminisztériumának és pénzügyminisztériumának 

álláspontjáról informálta hazájának kormányát, vagyis többek között arról, hogy Alois 

Englisch ellenőr lesz a Monarchia delegáltja. Glanz kérte, hogy tudassák, hol jelentkezzen 

Englisch Németországban.
726

 

A berlini Birodalmi Kincstári Hivatalban döntöttek arról, hogy a tallérszállítmányok 

(március 29.; 30.; 31.) 12 óra 15 perckor indulnak Breslauból.
727

 Így a Monarchia 

felügyelőjének legkésőbb március 29-én délelőtt meg kell érkeznie a Birodalmi Bank 

boroszlói központjába. Aschenborn javasolta Marschallnak, miszerint az osztrákokkal kötött 

egyezmény kimondja német delegált részt vehet a tallérok bécsi beolvasztásán. Javasolta, 

hogy a felügyelő egy magasabb rangú diplomata legyen a követségről. Reuss tudatta ezen 

információkat Kálnokyval.
728

 Kálnoky pedig tudósította Steinbachot, hogy Englischnek 

legkésőbb március 29-én délelőtt meg kell érkeznie Boroszlóba. Berlinben pedig tudni 

akarták, hogy mikor érkezik meg az osztrák felügyelő. Reuss táviratot küldött, melyben 

megírta, hogy március 29-én délelőtt Boroszlóban jelentkezik az osztrák felügyelő.
729

 Egy 

következő táviratban az illető nevét is megküldte. 

Március 25-én Steinbach levelet küldött az állami központi pénztárba, hogy Alois 

Englisch hogyan járjon el Breslauban. Az instrukciókat Anton von Niebauer osztályfőnök 

lakásán vehette át.
730

 Steinbach megerősítette Kálnokyt, hogy Englischt instruálta és március 
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28-án jelentkezni fog a Birodalmi Bank fiókjában, amiről a porosz bankot is értesítette.
731

 

Magyar részről is megerősítették az átvételi szándékot a külügyminisztérium felé.
732

 Kálnoky 

március 27-én megírta Reussnak, hogy Englisch már 28-án Boroszlóban lesz.
733

 

 

11. 10. Az Osztrák–Magyar Bank és a tallérok forgalmon kívül helyezése 

 

1891. november 19-én levelet írt a jegybank nagytanácsa a két pénzügyminiszternek a tallérok 

Monarchiába áramlásának megakadályozásával kapcsolatban. A bank úgy gondolta, hogy a 

Monarchia gazdasági viszonyait negatív módon befolyásolná az óriási mennyiségű ezüsttallér 

beáramlása. Erre az osztrák pénzügyminiszter nem válaszolt. 

Amikor a tallértörvény 1892. március 16-án életbe lépett, és az osztrák képviselőház 

elé terjesztették a tallérok forgalmon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot, Steinbach 

úgy gondolta, hogy tájékoztatja a jegybankot az eseményekről. Steinbach 1892. március 24-

én fordult a bank nagytanácsához a tallérok tárgyában.
734

 Ebben az üzenetében beszámolt 

arról, hogy az 1891 novemberében megindított tárgyalások most eredményre vezettek. Német 

részről 1892. március 16-án lépett életbe, Ausztriában pedig már a képviselőház előtt volt a 

törvényjavaslat a tallérok forgalom kívül helyezéséről. Steinbach így mellékelte az 

egyezmény és a törvény szövegét. A kormányok a tallérok hirtelen és nagy mennyiségben 

történő beáramlásának a veszélyét elhárították. A jegybank levélben köszönte meg Steinbach 

beszámolóját a tallérok helyzetéről.
735

 Nyugtázták, hogy a tallérbeáramlás veszélyét 

kiküszöbölte a kabinet. Az új kormányzó elnökletével 1892. március 31-én a bankban 

nagytanácsot tartottak, ahol többek között a tallérok kérdését is megtárgyalták.
736

 Mecenseffy 

főtitkár tájékoztatta a tanácsot Steinbach leveléről, hogy valóban nem fenyegette a 

Monarchiát nagyobb mennyiségű ezüstbeáramlás. 
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11. 11. A tallérok utóélete 

 

Megtörtént a tallérok átvétele, valamint az első átadáshoz hasonlatosan zajlott le a 1893. és 

1894. évi is. Az érméket a bankban beolvasztották. Wekerle az osztrák veretű egyesületi 

tallérokról egy jelentést készített.
737

 Előterjesztésben fordult az uralkodóhoz, hogy a jelentést 

a képviselőháznak bemutathassa.
738

 Az uralkodó felhatalmazta Wekerlét, hogy az egyesületi 

tallérokkal kapcsolatos jelentését az országgyűlés elé terjeszthesse.
739

 

Időközben az uralkodó és Kálnoky elmozdították Széchényi Imre berlini nagykövetet 

a helyéről 1892. október 10-én kelt határozatukkal.
740

 Helyébe a Szapáry-kormány király 

személye körüli miniszterét Szőgyény-Marich Lászlót nevezte ki nagykövetté az uralkodó.
741

 

Szőgyény hivatalát egészen 1914-ig viselte, és mondhatni baráti viszony alakult ki II. Vilmos 

német császár és közte. A Wekerle-kormány megalakulásától Szőgyény vitte Berlinben az 

ügyeket, így az egyesületi tallérok ügyét is. 

Ausztriában az 1893. március 24-én kelt törvény értelmében lépett életbe a tallérok 

forgalmon kívül helyezése, Magyarországon ugyanerre, pedig egy 1893. április 18-án kelt 

rendelet hatályaként került sor. 

                                                 
737

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 1572/P.M. Jelentés az osztrák veretű egyesületi egy- és két tallérosok 

ügyében.  
738

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 1572/P.M. Felterjesztés. Budapest, 1892. május 23. 
739

 ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Kabinettskanzlei Vorträge KZ 2110/1892. 
740

 PAAA R 50477 K. u. K. Oesterreichisch-Ungarische Botschaft. Franz Joseph und Kálnoky Gusztáv an – 

Wilhelm der II. Schönbrunn, den 10. October 1892. 
741

 PAAA R 50477 K. u. K. Oesterreichisch-Ungarische Botschaft. Franz Joseph und Kálnoky Gusztáv an – 

Wilhelm der II. Wien, am 1. November 1892. 



210 

XII. Személyi változások az Osztrák–Magyar Bank élén és a valutaankét 

 

12. 1. Az Osztrák–Magyar Bank főkormányzója 

 

A jegybank kiemelkedően fontos szerepet játszott a valutaszabályozásban. Úgy gondolom, 

hogy sok múlott azon is, hogy milyen személy vezette ezt az intézményt. Lényegesnek tartom 

bemutatni, hogy 1892 februárjában és márciusában hogyan változott meg az Osztrák–Magyar 

Bank főkormányzójának személye. Igyekszem ábrázolni azt, hogy ez a fordulat milyen 

eseményeket generált. Egy érdekes folyamat indult el még 1891 tavaszán a bank 

igazgatóságában, az intézmény vezetősége meglehetősen elöregedett, amely önmagában nem 

jelentett volna problémát, sokkal nagyobb gondot okozott, hogy nem voltak egészségesek. 

1891 áprilisában meghalt Leonhardt vezértitkár, akinek helyére Mecenseffyt nevezték ki. 

Hosszú betegeskedés után, a végstádiumban döntött úgy Moser, hogy lemond a főkormányzói 

pozíciójáról. Ezzel elindult egy folyamat, amely a pozíciók felcserélődéséhez és a paritás 

átrendeződéséhez vezetett. 

Alois Moser, valamivel több, mint tizenhárom esztendeje töltötte be a főkormányzói 

funkciót. Ő vezette át az Osztrák Nemzeti Bankot a dualista szerkezetre átformált Osztrák–

Magyar Bank intézménystruktúrára. Nevéhez fűződik az 1887. évi bankprivilégium 

meghosszabbítása. Moser viszont súlyos betegségben szenvedett már hosszú ideje, így 

megfogalmazódott benne a gondolat, hogy távozik a jegybank éléről. Tehát nem egy 

sikertelen beavatkozás, vagy bukás állt visszavonulásának hátterében. 

1892. január 20-án a bank vezetői igazgatási bizottsági ülést tartottak, ahol jelen volt 

Alois Moser főkormányzó, Karl Zimmermann alkormányzó, Vinzenz von Miller zu Aichholz 

(1827–1913), Ludwig Tenenbaum, Leopold von Lieben és Nemes Vince (1830–1896) 

főtanácsosok, valamint Emil Mecemseffy főtitkár.
742

 Moser egészségügyi állapotára való 

tekintettel bejelentette a lemondását. Előadta érdemeit, mely alapján 51 évet szolgált állami 

hivatalnokként, ebből 13 évet a jegybank élén. Kezdeményezte az állami nyugdíj összegének, 

formájának és folyósításának megállapítását. Végül elhagyta az üléstermet. A jelenlévők 

megbeszélték, hogy a másnap tartott nagytanácsi ülés után egy titkos megbeszélést tartanak, 

ahol a jelen lévő tanácsosokkal megvitatják Moser kérelmét, melyről őt majd Zimmermann 

értesíti. A bank statútum 27 artikulusa kimondja, hogy a bank főkormányzója az éves fizetést 
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kaphatja meg, amely akkor 20000 forint volt, valamint egy szabad lakást a banképületben. A 

szabad lakás helyett évi 2000 forintos lakhatási támogatás volt adható. 

1892. január 21-én titkos megbeszélést tartottak a főtanácsosokkal. Itt jelent volt 

Zimmermann, Kautz, Miller, Tenenbaum, Rust, Auspitz, Lieben, Rath, Nemes, Suess, 

Scholler, Siegl, Gillning, Hutterstrasser és Mecenseffy. Zimmermann bejelentette Moser 

lemondását, amit sajnálattal vettek tudomásul.
743

 Aztán Tenenbaum és Lieben főtanácsosok 

javaslatokat tettek arra, hogyan jutalmazhatná meg a bank a főkormányzót. Első pont: A bank 

ebben a különleges esetben, elfogultság nélkül kifejezésre kell, hogy juttassa elismerését a 

főkormányzó irányába és az ezzel járó költségeket viselnie kell. Második pont: ítéljenek meg 

részére az éves fizetését tiszteletdíjként. Harmadik pont: ezt az összeget csak akkor tudják 

számára megítéltetni, amennyiben lemondása után sikeresen nyugállományba helyezik. 

Negyedik pont: A bank főtanácsa erről maga hoz döntést és a legközelebbi nagygyűlésen a 

részvényesek tudomására hozzák. Ötödik pont: Adott esetben tekintettel a főtanács döntésére 

a bank statútum 102. artikulusa szerint a két kormánynál ezt előadják. A nagytanács titkos 

döntéséről a főtitkár személyesen értesítette a főkormányzót. 

A legközelebbi nagytanácsot 1892. február 16-án tartották, melyen Alois Moser 

elnökölt.
744

 Az ülést megnyitotta, magánál tartotta a szót, majd bejelentette lemondását, 

indokai között megromlott egészségügyi állapotát említette. „Ganz besonders wenn ich 

bedenke, dass der Bank in nächster Zukunft eine große und schwierige Aufgabe bevorsteht, 

welche eine volle und jüngere Kraft erfordert, die ich nicht mehr bin.”
745

 Megköszönte a 

munkatársainak támogatását munkája során, mely állást a legszebb emlékeiben fogja 

megőrizni. Kiemelte Zimmermann és Kautz alkormányzókat, akik a hosszú betegsége alatt 

helyettesítették, valamint köszönetet mondott a két pénzügyminisztériumi kormánybiztosnak 

és főtanácsosnak és azon túl minden kollégájának. Ezt követően Zimmermann mondott 

beszédet, majd Kautz szólt, végül Winterstein, Köffinger és Mecenseffy búcsúztak a 

jegybankelnöktől. A beszédek végén maga is elbúcsúzott és elhagyta a termet. Zimmermann 

átvette az elnökséget és Mecenseffy beszámolt a január 21-én tartott tikos megbeszélés 

eredményeiről. Évi 8000 forintos nyugdíjat állapítottak meg, amelyet élete végéig kapna a 

távozó kormányzó. A bank 27. és 102. statútuma értelmében a két kormányt azonnal értesítik. 
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A bank Moser leköszönéséről és nyugdíjazásáról még aznap értesítette a két 

pénzügyminisztert.
746

 

Moser levélben fordult az uralkodóhoz, melyben rossz egészségügyi állapotára 

hivatkozott, hogy szellemi ereje elhagyta és így a főkormányzói posztot felelősségteljesen 

betölteni nem tudta. Nyugállományba helyezését kérvényezte.
747

 A levelet az osztrák 

pénzügyminisztériumba továbbította a kabinetiroda, amely február 13-án érkezett meg.
748

 Így 

Steinbach hamarabb fordult Wekerléhez Moser lemondása kapcsán, mint a bank.
749

 

Levelében megírta, hogy Moser korára és súlyos betegségére hivatkozva kérte pozíciójából 

való elmozdítását. Ami a nyugdíjazási rendelkezést illette, abban a bank részéről adandó 

juttatásokba nem szólnak bele. Steinbach legjobb tudomása szerint a bank rendelkezni fog a 

főtanácson keresztül az állami nyugdíjával kapcsolatban is. Moser 51 éves szolgálati időről 

beszélt levelében, azonban Steinbach ezt 38 esztendőben számolta ki. Pályáját a 

pénzügyigazgatásban kezdte, majd 1873-ben került a Bodencreditanstalthoz, és 1878. október 

15-én nevezte ki az uralkodó az Osztrák–Magyar Bank élére. Ez alapján a Mosert megillető 

nyugdíjösszeget felkínálják. 

Egyúttal egyeztetni fog az ügyben Taaffe miniszterelnökkel, és kéri, hogy jussanak 

megegyezésre a legfelsőbb elhatározás tervezetében is. Steinbach megírta, hogy az uralkodó 

Mosert érdemeiért 1883. április 11-én a vaskoronarend első osztályával tüntette ki. Az 

Osztrák Nemzeti Bank korábbi főkormányzója Josef von Pipitz is a Lipót-rend nagykeresztjét 

kapta munkájának elismeréséül leköszönésekor. Így Steinbach ezt az elismerést szánta Moser 

részére is. Üzenete végén egyeztetéseket javasolt Szapáryval, hogy a legfelsőbb helyen 

egyetértésben léphessenek fel az új kormányzó személyét illetően. 

1892. február 16-án búcsúzott el Moser. Viszont Wekerle Steinbachnak írt 

válaszlevelében szólt arról, hogy személyes találkozójuk alkalmával egyeztettek többek 

között a főkormányzó nyugdíjazásáról is. Erre a tanácskozásra február 16. és 22. között 

kerülhetett sor, viszont Wekerle 1892. február 17-én este biztosan Bécsben volt, mert 

Thallóczy Lajossal (1856–1916) a kormány sorsáról beszélgetett.
750

 Thallóczy a következő 

rövid jellemzést jegyezte le Wekerléről: „Maradt az a régi természetes ember, ki nyíltan 

beszél mindenkivel. Csakhogy mindenki többé kevésbé impresszionista révén, kiki azt hiszi, 

                                                 
746

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 556/P.M. [No.: 347.] Oesterreichisch-ungarische Bank Generalrath an – 

Wekerle Sándor. Wien, 16. Februar 1892. 
747

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 858/1892. Alois Moser an – Franz Joseph. Wien, im Februar 1892. 
748

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 858/1892. [Z.: 110/Corr] Adolph von Braun an – Emil Steinbach. Wien, am 13. 

Februar 1892. 
749

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel. 576/P.M. [858/F.M.] Emil Steinbach an – Wekerle Sándor. Wien, am 

15. Februar 1892. 
750

 OSZKK 2459 Quart Hung 1 1887-1900. Thallóczy Lajos Napló. 398. 



213 

hogy vele egyedül bizalmaskodik, lassanként kiderül, hogy W.[ekerle] jól tudja nagyon, kinek 

mit mond. Akívül ügyes hivatalnok, jó ember, jó és szerencsés keze van, ítélete szakdolgokban 

józan és gyors”.
751

 1892 februárjára Wekerlének Szapáryhoz fűződő lojalitása kétségtelenül 

megingott, akinek alkalmatlanságát Tallóczynak nyíltan kijelentette, viszont latolgatva a 

lehetséges miniszterelnök személyét: sem Szilágyi Dezsőt, sem Khuen-Héderváry Károlyt 

(1849–1918), sem Baross Gábort, nem tartotta kompetensnek, Apponyi Albert programját 

pedig egy „aszott almához” hasonlította. Ennek ellenére, ha maga kapna lehetőséget újabb 

kormányalakításra az uralkodótól, utóbbit biztosan bevenné a kabinetjébe. Kállay Bénit 

tekintette további számításba vehető jelöltnek, bár személyét szerencsétlennek tartotta. 

Valószínűleg azért gondolkodhatott így, mert közös pénzügyminiszterként a 

valutarendezéssel Kállay vajmi keveset foglalatoskodott. Bár Thallóczy naplójában gyorsan 

lejegyezte, hogy Kállay szerint Wekerle nem mondott igazat.
752

 Wekerle szólhatott a 

főkormányzó kérdéséről is, mivel Thallóczy naplójában beszámolt Tóth Vilmos (1832–1898) 

jelöltségéről, akit azonban Szlávy ellenzésére elvetettek, „s most végre utólag írván e sorokat 

– ráfanyalodtak Kautzra, kit itt elméleti embernek, de szószaporítónak tartanak. Sokaknak 

volt savanyú a szőlő ez állás, gr. Nemes Vinczének inter alia, ki váltig az fejtegette, hogy a 

bankdirektornak voltakép csak diplomatának kell lennie, a mi bécsi nyelven annyit jelent: 

wissen braucht er zwar nichts aber’an Exzellenz muss er sein.”
753

 Wekerle Szőgyényit sem 

tartotta alkalmas jelöltnek, bár Thallóczy bejegyzése végén szabadkozott, hogy beszélgetésük 

nem nagy magaslatokba szökött, inkább csak traccs volt. 

A bank levelére Wekerle február 21-én válaszolt, megírta, hogy tudomásul vette 

Moser visszalépését posztjáról, nyugdíjazását támogatta.
754

 Másnap Steinbachnak válaszolt, 

és ebben a levelében szólt a kettőjük között lezajlott megbeszélésekről. Wekerle 

főkormányzójelöltjei dr. Kautz Gyula alkormányzó, Madarassy Pál a Pénzügyi Közigazgatási 

Bíróság elnöke és Zichy József gróf (1841–1924) Pozsony és Trencsén vármegyék 

főispánja.
755

 A sorrendet is fontosnak tartotta. Az első két személynek már tudomására hozta 

jelöltségét, azonban Zichyvel ezt még nem közölte, de bármikor érintkezésbe léphetnek. 

Időközben Wekerle egyeztetett Szapáryval és egyetértettek abban, hogy Mosert a Lipót-rend 
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nagykeresztjére felterjesztik.
756

 Erről újabb levélben számolt be Steinbachnak. Kérte, hogy 

hozzájárulását az osztrák legfelső elhatározás tervezetébe vegye bele. A pénzügyminiszterek 

hatáskörébe tartozott, hogy a főkormányzó tisztségére felterjesztésük alapján az uralkodó a 

jelöltet kinevezze. Ebben az esetben is egy ilyen folyamat zajlott le, mely szerint 

felterjesztésben függesztették fel az előző főkormányzót, és ugyancsak felterjesztésben 

ajánlották fel a leendő főkormányzó személyét. Kérte, hogy ezt vegye figyelembe a legfelső 

elhatározás tervezetének elkészítésekor. Másnap Steinbach válaszolt Wekerle február 24-én 

kelt levelére, melyben megköszönte, hogy egyetértenek Moser nyugdíjazásában és Lipót-

renddel való kitüntetésével.
757

 Valamint megírta, hogy előterjesztésében a Wekerle által 

javasoltakat magától értetődően alkalmazza. Wekerle február 22-én kelt levelére is reflektált 

Steinbach. Taaffénak továbbította, hogy Wekerle első helyen Kautz Gyulát jelölte 

jegybankelnöknek, ígérte, hogy nem mulasztja el legfelső elhatározás tervezetében Kautzot 

megemlíteni. Thallóczy naplójában lejegyzett egy újabb szóbeszédet az „esélyes” 

főkormányzó jelöltekről 1892. február 27-én. „Nemes Vincze bank direktor akart lenni, azzal 

argumentált ma este, hogy ahhoz voltakép sok ész nem kell, csak diplomatának kell lenni. 

Kautz azzal tüntetett, hogy neki nem kell a direktórium, pedig rettentően bánta, hogy Láng 

Lajost emlegették, Tóth Vilmos meg már fogadta is a gratulációkat.”
758

 

Február 26-án újabb egyeztetést folytatott Steinbach és Wekerle a valutarendezéssel 

kapcsolatban, ahol az üresen maradt főkormányzói posztról is szó esett. Wekerle ezzel 

összefüggésben levelet küldött Steinbachnak.
759

 Megírta, hogy március 5-én elküldi Bécsbe 

Moser nyugállományba helyezéséről, valamint Kautz kinevezéséről a legfelső elhatározás 

tervezetét. Steinbach március 3-án értesítette az Osztrák–Magyar Bank főtanácsát, hogy 

Moser számára 8000 forint éves nyugdíjat megítélték, amely élethosszig járt neki. Steinbach 

március 4-én válaszolt Wekerlének a legfelső elhatározás tervezetével kapcsolatos levelére, 

amelyet aznap küldött el a kabinetirodának.
760

 

Wekerle valóban elkészítette a legfelső elhatározás tervezetét, amelyet 1892. március 

5-én terjesztett az uralkodó elé.
761

 Ezt Ferenc József március 6-án látta el kézjegyével, vagyis 
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Mosert aznap helyezték nyugállományba, és Kautz Gyula ekkor lett az Osztrák–Magyar Bank 

új és első magyar származású főkormányzója.
762

 Steinbach első legfelső elhatározás 

tervezetében Moser nyugállományba helyezését, Lipót-renddel való kitüntetését és 8000 

forintos nyugdíját terjesztette elő.
763

 Egy másik előterjesztésben Kautz Gyula kinevezését 

javasolta. Az uralkodó mindkét előterjesztést jóváhagyta március 6-án.
764

 

Közben a 1892. március 6-án tartott minisztertanácson Wekerle javaslatba hozta Kautz 

Gyula magyar alkormányzó kinevezését az Osztrák–Magyar Bank kormányzójává.
765

 Kautz 

kinevezése kapcsán táviratot küldött Steinbachnak, melyben köszönetet mondott.
766

 

Steinbach Kautz kinevezéséről hivatalosan 1892. március 10-én értesítette 

Wekerlét.
767

 Mindamellett szólt arról, hogy a kinevezést nyilvánosságra hozzák a Wiener 

Zeitung 1892. március 12-én megjelenő számában. Ezt az üzenetét egyidejűleg megküldte az 

Osztrák–Magyar Bank nagytanácsának és újdonsült főkormányzójának is.
768

 Március 11-én 

Wekerle hivatalos levélben informálta Zimmermann alkormányzót az uralkodó döntéséről.
769

 

Így hivatalos formában a főtitkár is értesítette a 12 főtanácsost az uralkodó döntéséről.
770

 

Alois Moser részére rengeteg üdvözlet érkezett nyugállományba helyezése és ezzel 

összefüggésben a Lipót-rend nagykeresztjének adományozása alkalmából.
771

 

1892. március 17-én nagytanácsot tartottak a bank bécsi főépületében, ahol még 

Zimmermann elnökölt, ugyanis Kautzot akkor még nem iktatta be az uralkodó.
772

 

Bemutatkozott, amit nem is kellett igazán megtennie, ugyanis hosszú ideje együtt dolgoztak a 
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közös intézményben. Reményét fejezte ki közös munkájuk sikerének kapcsán. Mecenseffy 

körbevezette az épületben és bemutatta a vezetőségnek. 

Az uralkodó audiencián fogadta Kautzot 1892. március 19-én, ahol ünnepélyes keretek 

között esküt tett a nagyközönség előtt, így a két pénzügyminiszter előtt is. Wekerle tudni 

akarta, hogy Steinbach részt vesz-e az új főkormányzó ünnepélyes eskütételén vagy sem.
773

 

Mindemellett megkérte, hogy Moser korábbi esküformuláját átiratban küldje meg részére. 

Steinbach válaszában megköszönte Wekerle figyelmességét az új jegybank elnök eskütétele 

kapcsán, mely érdeklődésére számot tartó esemény volt. Megkérte Wekerlét, hogy közölje 

vele az eskütétel pontos idejét. Mivel az idő szorította őket, így kérte, hogy táviratilag 

értesítse, amennyiben péntekig nem érkezne meg az üzenet, úgy „Hotel Königin von 

England”-ba küldesse azt. Emellett természetesen megküldte Moser esküszövegének 

formuláját.
774

 Wekerle másnap már válaszolt is Steinbachnak. Megköszönte Moser eskü 

formuláját. Wekerle Pápay István kabinetirodai osztályfőnöktől megtudta, hogy az eskütételre 

1892. március 19-én 9 óra 15 perckor került sor.
775

 Továbbá megkérte, hogy a beiktatásra 

hozza magával az eredeti esküformulát, hogy az elismerési záradék készítése során az esküt 

felhasználhassák. 

Kautz Gyula 62 éves volt, amikor átvette az Osztrák–Magyar Bank főkormányzói 

pozícióját. Kautz markáns szerepet vállalt a magyar gazdasági életben. Kinevezését a 

közvélemény egyöntetűen remek döntésnek tartotta. Földes Béla a róla készített akadémiai 

emlékbeszédében a következőképpen nyilatkozott a kinevezését illetően: „Különösen 

Steinbach osztrák pénzügyminiszter, a kiváló jogász és nemzetgazda, kívánta kinevezését. 

Nagyon örült Kautz annak, hogy Kossuth Lajos is egy képviselő előtt oda nyilatkozott, hogy 

helyes volt őt kinevezni”.
776

 Kautz tanári működését így csak 1892-ig folytatta, saját kérésre 

1892. május 5-től nyugállományba helyezte az uralkodó.
777

 Az Osztrák–Magyar Bank élére 

került professzor köztudottan az aranyvaluta híve volt. Véleményem szerint Ferenc József 

döntése üzenet jelentőséggel bírt. Kautz hagyatékából egyértelműen kiderült, hogy 

tapasztalatai szerint a két politikus, Wekerle Sándor és Emil Steinbach közös hivatali ideje 
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alatt a valutarendezés könnyebben és biztosabban haladt, mint azt követően.
778

 Földes 

emlékbeszédében felidézte az egyik okot, amiért Kautz a főkormányzóságot elvállalta: „quia 

practice collaborator volui esse in restauratione rei nummariae et in regulatione valutae, qua 

maximum scopum Oeconomiae nationalis Monarchiae”.
779

 

Beiktatását követően Kautz Bécsbe költözött és ott végezte tovább munkáját. Hivatali 

esküjének letétele után búcsút vett a magyar fővárostól, többek között Falk Miksától is. 

„Egyet pedig kikérek Igentisztelt Barátom, s ez az: légy kegyes (ha nem is személyi, hanem 

ügyérdemi tekintetből) ezentúl is az Osztrák–Magyar Bank dolgait, működését, fennállását, és 

jó hírnevét: eddig tapasztalt kegyes támogatásodban, nagy tekintélyed, páratlan publicisztikai 

tollad, s széles politikai befolyásod alapján való gyámolításodban részesíteni.”
780

 Másnap az 

Osztrák–Magyar Bank budapesti főigazgatóság munkatársaitól is elbúcsúzott és megköszönte 

addigi munkájukat.
781

 1892. március 22-én átvette a bank főkormányzói hivatalát és az 

ügyvitelt megkezdte.
782

 Wekerle is viszonozta Kautz kedves szavait és sokatmondóan jelezte, 

hogy a jövőben számítani fog szaktudására: „Örömmel üdvözlöm Méltóságodat mint az 

Osztrák–Magyar Bank kormányzóját, megnyugvással látom a bank vezetését a Méltóságod 

kezeibe letéve. Bízom abban, hogy Méltóságod szakavatott vezetése alatt az intézet a közel 

jövőben reá háramló kiváló fontosságú feladatoknak teljes mértékben megfelelend”.
783

 

A valutatörvények megszületése után a jegybank korábbi kormányzójának Alois 

Mosernek betegsége elhatalmasodott, és ennek következtében 1892. augusztus 31-én elhunyt. 

Kautz kormányzó Moser haláláról mind a két pénzügyminisztert értesítette.
784

 Előbb Wekerle, 

majd Steinbach is kifejezte a részvétét.
785
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A bank teljes garnitúraváltásához hozzátartozik Zimmermann alkormányzó halála is, 

aki 1892. november 8-án hunyt el.
786

 A bécsi főintézet alkormányzó nélkül maradt, így a bank 

1892. november 24-én tartott nagytanácsa tárgyalni kényszerült az új alkormányzó 

személyéről. A bank statútumai szerinti hármas jelölés alapján a nagytanács az első helyen 

Vinzenz Ritter von Miller zu Aichholz tanácsost, második helyen Leopold von Lieben 

tanácsost és harmadik helyen Philiph Scholler tanácsost ajánlotta a pozícióra.
787

 Az uralkodó 

1892. november 29-én hagyta jóvá Miller kinevezését, amiről Steinbach december 3-án 

tájékoztatta a kormányzót.
788

 

Wekerle sokat tett Kautz Gyula pozíciójának megerősítéséért, ugyanis az 1892. 

december 27-én tartott minisztertanácson, mint pénzügyminiszter előterjesztette belső titkos 

tanácsosi címre.
789

 Az erről szóló legfelső elhatározás tervezetét 1893. január 16-án 

terjesztette a kabinetiroda elé. Az uralkodó pedig 1893. január 18-án látta el kézjegyével.
790

 

Kautz kinevezéséről Tarkovich József a miniszterelnökség államtitkára értesítette Wekerlét 

1893. január 22-én.
791

 Wekerle miniszterelnöki minőségében közölte Steinbachhal, hogy 

Kautznak belső titkos tanácsi címet adományozott az uralkodó.
792

 

 

12. 2. Az Osztrák–Magyar Bank alkormányzója 

 

Kauzt Gyula főkormányzói kinevezésével az Osztrák–Magyar Bank egyik alkormányzói 

pozíciója megüresedett. Az 1878. évi XXV. törvénycikk 28. pontja alapján az 

alkormányzókat az illetékes pénzügyminiszter jelölte ki. Mivel a budapesti főintézet 

alkormányzói állása üresedett meg, így Wekerle tett javaslatokat az új alkormányzók 

személyére. A jelölteket a bank nagytanácsa 1892. március 31-én vitatta meg.
793

 Első helyen 

Hieronymi Károly országgyűlési képviselőt, második helyen Madarassy Pál a pénzügyi 

Közigazgatási Bíróság elnökét, harmadik helyen pedig Andreánszky István báró (1843–1917) 

pénzügyminisztériumi tanácsost jelölte. Szavazást tartottak, amelyen első helyen Hieromnyi 

                                                 
786

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 6124/1892. [No.: 2220] Oesterreichisch-ungarische Bank Generalrath an – Emil 

Steinbach. Wien, 8. November 1892.; MNL OL K 255 358. csomó. 8. tétel 3267/P.M. [2220] Oesterreichisch-

ungarische Bank Generalrath an – Wekerle Sándor. Wien, 8. November 1892. 
787

 OeNB-BHA I/4b. Sitzungs-Protokolle des Generalrates. Nr.: 2350/15. [Protokoll 280.] 24. November 1892. 

Punkt 4. 
788

 OeNB-BHA II/02/c. No.: 2401. [6499/F.M.] Emil Steinbach an – Kazutz Gyula. Wien, am 3. Dezember 

1892. 
789

 MNL OL K 27 MTJK 1892. december 27. 16. pont 
790

 ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Kabinettskanzlei Vorträge KZ 220/1893. 
791

 MNL OL K 255 373. csomó 8. tétel Tarkovich József – Wekerle Sándornak. Bécs, 1893. január  
792

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 522/1893. [198/M.E.] Wekerle Sándor an an – Emil Steinbach. Budapest, am 22. 

Jänner 1892. 
793

 OeNB-BHA I/4b. Sitzungs-Protokolle des Generalrates. Nr.: 622/15.[Protokoll 267. ] 16. Februar 1892. 



219 

végzett, aki 11 szavazatot kapott, második helyre Madarassy került, aki 10-et és végül 

Andreánszky, aki csak egy szavazatot kapott. A bank levelet küldött a március 31-ei üléséről, 

de ebben csak a jelölteket vette sorba.
794

 Wekerle erre az állásra Hieronymi Károly 

országgyűlési képviselőt szemelte ki. Viszont Hieronymi nem akart lemondani képviselői 

mandátumáról, így Wekerle írt a képviselőház elnökének, hogy az összeférhetetlenségi 

bizottság vizsgálja meg az ügyet.
795

 Végül Hieromnyi nem volt hajlandó a mandátumáról 

lemondani, így az állást visszautasította. Miután az első számú jelölt nem fogadta el a 

felkínált posztot, úgy Wekerle azt Madarassynak ajánlotta fel. Így a legfelső elhatározás 

tervezetében Madarassy Pál neve került bele, amit 1892. április 8-án terjesztett elő.
796

 Az 

uralkodó Madarassy kinevezését 1892. április 12-én Münchenben hagyta jóvá. 
797

 Wekerle 

1892. április 26-án értesítette Kautz Gyulát.
798

 Madarassy a hivatalát 1892. április 27-én 

foglalta el, melyről Kautzot is értesítette.
799

 Az új alkormányzó és egyben a budapesti 

főintézet igazgatója részt vett az 1892. május 3-án Bécsben tartott nagytanácson, ahol őt 

Kautz kormányzó a nagytanácsnak bemutatta.
800

 

Így magyar szempontból egy megerősödött Osztrák–Magyar Bank állt a 

valutaszabályozás előtt. Fogalmazhatunk úgy, hogy Wekerlének „pont kapóra jött” Moser 

lemondása. Ugyanis Wekerlének a valutaszabályozás értelmében nagy fontosságú volt, hogy 

egy olyan személyt ültessen a jegybank élére, aki az aranyvaluta híve volt. Így a főkormányzó 

és természetszerűleg az egyik alkormányzó is magyar személyek voltak, ami azt jelentette, 

hogy hazai részről megerősödött pozícióban vághattak neki a valutaszabályozásnak. 

 

12. 3. A valutaankétok előkészítése 

 

Az 1892. márciusi valutaankétot az 1887. évi vám- és kereskedelmi szerződés cikkelye 

alapján törvénybe foglalt kötelesség volt megszervezni és lebonyolítani, az osztrák és a 

magyar pénzügyminiszter csupán munkáját végezte és a törvényben előírt kötelességének tett 

eleget annak kivitelezésében. Dunajewski és Wekerle együttműködése nem igazán volt 

gyümölcsözőnek mondható, Emil Steinbach és Wekerle közös munkálkodása viszont annál 
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inkább. Mindkét férfi komolyan vette hivatalát és munkáját, melynek következtében a lehető 

legjobbat kívánták kihozni az adott lehetőségek terén a Monarchia számára. A 

valutaankétokról 1887-ben a vám- és kereskedelmi szerződésben határoztak és ahhoz képest 

közel öt évet csúszott a megszervezése és lebonyolítása. Niebauer osztrák 

pénzügyminisztériumi osztályfőnök az 1889. február 26-án kelt Dunajewski-levél 

megfogalmazásakor már megírta, hogy akkor másfél éves késésben voltak. Tervezték 1890 

tavaszára, őszére, majd 1891 nyarára a bizottsági üléseket, azonban ezek szintén elmaradtak. 

Eleinte abban sem tudtak megállapodni, hogy közösen, vagy külön ülésezzenek az osztrákok 

és a magyarok. Wekerle makacs módon ragaszkodott a törvény által előírt külön ankétokhoz, 

így az osztrákok azon terve, hogy közösen ülésezzenek végül kudarcot vallott. 

1892. március 8. és 10. között zajlott az úgynevezett magyar valuta-enquête
801

 

Budapesten, 1892. március 8. és 17. között az osztrák ankét Bécsben. Az ankét többek között 

Wekerle Sándor pénzügyminiszter kezdeményezésére valósulhatott meg. A történetírás 

figyelmét nem kerülte el e jelentős esemény, és Jirkovsky Sándor a második világháború 

közepette publikálta is Az 1892.-i valutaankét című tanulmányát a Közgazdasági 

Szemlében.
802

 Jirkovsky lényegre törő bevezetőjében a magyar valutareformot megelőző 

egyetemes pénzügyi helyzetet elemezte. Nemzetközi összefüggésbe helyezte az 1892. évi 

osztrák–magyar valutarendezést más nemzetek hasonlatos reformjával. Munkája a világpénz 

gondolatára épült, amely egy nemzetek fölött álló pénzügyi modell kialakítására fókuszált. Az 

utókor számára sajnálatos, hogy munkájából hiányoznak a lábjegyzetek, a felhasznált források 

és a szakirodalmi utalások. Ellenben más szerző sem előtte, sem a cikk megjelenését követően 

nem vállalkozott az esemény hátterének feltárására. Így nem kívánom reprodukálni a 

Jirkovsky által korábban közölt tényeket, eredményeket. Sokkal inkább az esemény 

tervezésére, előkészítésére valamint résztvevőire összpontosítunk. Az „oda vezető út” és a 

„tényleges” lebonyolítás érdekelt, amelyre talán korábban Jirkovsky írása nyomán nem 

kaphattak választ az érdeklődők. Miért volt szükség a valutaankétra? Milyen előkészületeket 

tett a két pénzügyminisztérium az esemény megszervezéshez? Mi volt a célja a Monarchia 

pénzügyi- szaktekintélyeinek, elitjének az ankéttal? Befolyásolta-e érdemben az értekezlet a 

reform lebonyolítását? A valutaankét históriája szoros értelemben véve három rövid nap 

története. De többet rejt magában ez az esemény pusztán három nap történéseinél. Korábbi 

fejezetekben volt alkalmam kitérni a valutareform szükségességének és hátterének 

bemutatására. Így ebben a részben a szűken vett ankétra fókuszálok. Maga az esemény egy 
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kiragadott epizód az úgynevezett valutarendezés történetének folyamatából, amely szorosan 

összefügg azzal a – hosszú és valójában soha be nem fejezett – mozzanattal, ami az Osztrák–

Magyar Monarchia csatlakozásának története a nemzetközi aranystandard rendszerhez.
803

 

 

12. 4. Az 1892. év első hónapjai 

 

Magyarországon az 1892-es esztendő választásokkal kezdődött, amelynek végeredményeként 

a Szabadelvű Párt maradt a kormányon. A kortárs, György Endre katasztrofális véleménnyel 

volt a Szapáry-kabinetről, és nem tartotta sikeres ciklusnak a miniszterelnök országlását, 

mivel sem a közigazgatási- sem az egyházpolitikai reformokat nem sikerült megvalósítania.
804

 

Úgy véli, hogy a kormányból egyedül csak Wekerlének volt programja, rajta kívül semmilyen 

terve nem volt a kabinetnek.
805

 Wekerle, akárcsak a 1887. évi választások alkalmával a 

nagybányai választókerületben indult a képviselőházi mandátumért. Monts budapesti német 

főkonzul tájékoztatta Caprivit, hogy Wekerle hatására a kormány programjába vette a 

valutarendezést.
806

 A választások alatt Wekerle közbenjárására Ferenc József az új 

országgyűlést megnyitó trónbeszédébe is bevették a valutaszabályozást, mint a kormány 

egyik programját. Monts szólt arról is, hogy a Monarchia 150 millió márka értékű aranyat 

szerzett be és a még szükséges aranymennyiséget Wekerle a nyerészkedő konverziókból fogja 

pótolni. Megjegyezte, hogy a kormányhoz közel álló orgánumok, pontosan a Neue Freie 

Presse kampányt indított a valutarendezésért. Az osztrák pénzügyi körök nem lelkesedtek 

túlságosan az aranyvalutáért. Erre példa Kornfeld Zsigmond esete Theodor Taussiggal a 

Bodenkreditanstalt Bank elnökével, aki különösen ellenezte az aranyvalutát és a következő 

beszélgetés zajlott le közöttük: „Egy alkalommal heves szóvitája volt a nagy kérdésben 

Kornfelddel, aki az mondta – Egy pénzügyminiszternek nem is lehetne más kötelessége, 

minthogy reggel és este csak az aranyvalutára gondoljon. – Mire Taussig így replikázott: 

Reggel és este igen. De napközben okosabb dolga is lehet”.
807

 Az osztrák pénzpiac 
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prominenseinek jóindulatát elnyerően Hertzka Tivadar
808

 (1845–1924) és a Neue Freie Presse 

osztrák lap tulajdonosa Moriz Benedikt (1849–1920) – Wekerle barátja – egyfajta előkészítő 

munkát végeztek az osztrák sajtóban a reform érdekében.
809

 Az 1880-as, 1890-es évekre 

Benedikt az osztrák pénzügyminiszterekkel szoros kapcsolatot alakított ki, ugyanis minden 

nagyobb pénzügyi műveletkor kikérték a szakvéleményét.
810

 Sőt a miniszterelnökkel és a 

külügyminiszterrel is titkos kapcsolatban állt, gyakran kérték tanácsát politikai ügyekben. 

Bejáratos volt az osztrák „Hochfinanz” körökbe is, különösen Eugen von Minkusszal az 

Unionbank igazgatójával és Julius Landesbergerrel Anglo-Österreichischen Bank 

munkatársával ápolt jó viszonyt.
811

 Monts 1892. január 18-ai jelentésében nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy Wekerle a hétvégén elmondta a szatmári választási beszédét. 

Szónoklatában utalt arra, hogy a kormány a valutaszabályozást programjába vette, továbbá 

Monts hosszan idézte őt. Amely mégis külön is izgalmassá teszi a konzul jelentését az, hogy 

amikor a beszámolóját készítette, beszélt Pallavicini Ede őrgróffal (1845–1914) a 

valutaszabályozás esélyeiről.
812

 Pallavicini, aki a Rothschild–szövetséges Hitelbank 

igazgatója volt, szkeptikusan nyilatkozott. Wekerle és Steinbach csak teoretikusok és gyors 

döntésekre alkalmatlanok. Megbeszélésekkel és levelezéssel elmulasztják a legalkalmasabb 

időpontot a rendezésre. Amit a magyarok szeretnének, azt az osztrákok nem támogatják. A 

paritás kérdését is szóba hozta. Wekerle jóvoltából már nagy mennyiségű aranyat szerzett be a 

művelethez. Valamint az 5 %-os állampapírok segítségével több részletben tudott aranyat 

beszerezni és egyáltalán nem a pénzpiaccal apellált. 

A kulisszák mögött már elkezdődtek az előkészületek az ankét körül. Az elkövetkező 

időszakban Falk Miksa neve meglehetősen sokszor fordul elő. Steinbach sejtelmes levélben 

fordult Falkhoz, melyben egy korábbi megbeszélésükre hivatkozva jelenti, hogy kérésének 

eleget tett, az ügyet elintézte számára.
813

 Az ügy összefüggésben állhat Steinbach későbbi 

levelével, melynek hátterében az állhat, hogy Falk az aradi takarékszövetkezet papírjaival a 

bécsi tőzsdén kívánt üzletelni. 
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1892 első hónapjaiban a magyar pénzügyminiszter körül forrott a levegő. Wekerle 

1892. január első harmadában betegeskedett, ezért példának okáért személyesen nem is vett 

részt a pénzügyminisztériumban a Falk által pártfogolt Bilkei József nyilvános kihallgatásán 

sem.
814

 Napokkal később már bizonyára tárgyalóképes volt, mivel Mecenseffyvel 1892. 

január 23-án titkos megbeszélést folytatott Bécsben.
815

 A németek is úgy érezték 1892 

januárjában, hogy a Monarchia a valutareform küszöbén áll és a dolog „tritt in ein praktisches 

Stadium”.
816

 Reuss jelentése szerint Wekerle 1892. január 23-án valóban Bécsben volt és 

valutarendezés projektjének levezetéséről tárgyalt az osztrák kollégájával és pénzügyi élet 

szereplőivel. Reuss megírta, hogy mindkét állam összegyűjtött már közel 100 millió forintot. 

Csak 200 milliós aranymennyiség hiányzik, de informátorától fülest kapott, hogy a hiányzó 

mennyiséget akár kötvények nélkül is könnyedén megszerezhetik. A sikeres operációhoz 400 

millió forintra volt szükség, így a két országrésznek 100-100 milliót kell beszereznie. Reuss 

büszkén leírta, hogy a legnagyobb titokban megosztották vele azt, hogy a Monarchia 

Oroszországból kívánt aranyat beszerezni. Megírta azt is, hogy az államháztartás egyensúlya 

helyreállt és így nincs akadálya a reformnak. 

Steinbach újabb levélben fordult Falkhoz az „Arader bürgerlicher Sparcassen 

Actiengesellschaft” 5 – és 5 ½ %-os záloglevelével kapcsolatban.
817

 Az aradi takarékpénztárt 

100, 500, 1000 valamint 5000 forint értékű címletekben a bécsi tőzsdén bejegyezték. 1892 

januárjának végén Falk az Anglo-Bank egyik képviselőjét protezsálta be Wekerlénél, aki arról 

biztosította a Pester Lloyd szerkesztőjét, hogy küldöttjét akár magában is szívesen fogadja. 

Ami pedig ennél is fontosabb, a „valuta-ügyben nagyon szeretnék Veled egyszer hosszabban 

értekezni” írta Falknak, ezért szívesen felkeresné egy alkalmas időpontban.
818

 

Időközben Reuss újabb jelentést közölt a Monarchia valutaszabályozásáról. Ausztria-

Magyarország aranybeszerzése nehézségekbe ütközött, ugyanis a londoni és párizsi „haute 

finance” körök kevés lelkesedést mutattak a szerződések megkötésére.
819

 Julius Blum
820

 

(1843–1919) pasát a Creditanstalt igazgatóját is Londonba küldték, azonban lépései 

eredménytelenek maradtak. A londoni piac még mindig az argentin katasztrófa hatásai alatt 
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volt.
821

 Éppen úgy segítenie kellett, mint Portugáliát, vagy ahogyan Franciaországnak 

Spanyolországot. A krach és a fizetésképtelenség veszélye mindegyik említett ország fölött 

lebegett, és csak nagy áldozatok árán lehetett azt eloszlatni. Reuss megírta, hogy a két 

pénzügyminiszter a referenciavalutának és a pénztári állománynak csak egy részét helyezte 

aranyban letétbe, nagyobb részét 1-2 %-os rövid kamatozású váltókba helyezte. De ezt nem 

csak egyfajta fémmel tették. Véleményem szerint hiteltelenek Reuss értesülései, hiszen az 

osztrák és a magyar pénzügyminisztérium is szabadulni kívánt az értéktelen ezüstérctől, 

nemhogy még többet beszerezni. Sőt a Németországból megérkező ezüst tallér állomány is 

gyarapította a Monarchia ezüstkészletét. Reuss megírta továbbá, hogy a valutaszabályozás 

művelete vélhetően le fog lassulni. A 80 milliós adósság visszatörlesztésében nincs 

megállapodás. Az azonban biztosnak tűnik, hogy egy új forintot akarnak bevezetni, tehát a 

márkáról és a frankról lemondtak. Annak ellenére mondtak le, hogy Magyarországon a 

márkát szerették volna, főleg Matlekovits kardoskodott mellette. Szólt az arányokról is, és a 

korábbi 1 forint = 2 márka helyett, javaslatba hozták az 57–58 új forint = 100 márka arányt. 

1892-ben a választások miatt a valutarendezéssel kapcsolatos tárgyalások nem álltak le, 

csupán némi szünet következett be Ausztriában és Magyarországon is. Késleltették az 

eseményeket a tallérok kivonásával kapcsolatos procedúra, valamint az Osztrák–Magyar 

Bank kormányzójának lemondása is. Wekerlét egyébként a nagybányai kerületben ismét 

képviselővé választották.
822

 A magyar országgyűlés megnyitásakor 1892. február 22-én 

Ferenc József Budán elmondott trónbeszédében a valutaszabályozásról is szólt. A beszédében 

kiemelte a pénzpiac kedvező helyzetét a reform megvalósításához: „A múlt országgyűlés 

folyamában sikerült az állami élet egyik nélkülözhetetlen feltételét: az államháztartási 

egyensúlyt helyreállítani, s Önök most már megszilárdult pénzügyi viszonyok között kezdhetik 

meg törvényhozási működésüket… Évtizedek óta viseli az ország és az egész monarchia a 

valuta rendezetlen voltának hátrányait, az állam megerősödött pénzügyi ereje immár lehetővé 

teszi, hogy az általános pénzpiac kedvező alakulása mellett a valuta rendezése folyamatba 

hozassék. A Kormány igyekezni fog, hogy e művelet végrehajtására vonatkozó javaslatait 

minél előbb elhatározásunk alá terjeszthesse.”
823

 Wekerle uralkodói jóváhagyással kezdhetett 

neki a már amúgy is folyamatában lévő valutarendezésnek. A reform Ferenc Józseftől 
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tulajdonképpen itt kapott „zöld utat”.
824

 Kövér György szerint – a rendezéssel kapcsolatos 

királyi nyomaték – Wekerle közbenjárásával került a trónbeszédbe.
825

 

1892 februárjának végén vette kezdetét az igazi szervező munka a 

pénzügyminisztériumban. A tárca Elnöki Osztályán külön foglalkoztak az ankéttal.
826

 A 

meghívottak listája igen széles: volt közöttük egyetemi tanár, akadémikus, képviselő, bankár. 

Wekerle arra fókuszált, hogy az ankétokon a pénzügyi szakértelmiség, illetve a pénz- és 

hitelélet intézményei is képviseltessék magukat. Így gondot fordítottak arra, hogy mind az 

országgyűlésnek, vagyis a politikai életnek és a bankszektornak is legyenek reprezentánsai a 

tanácskozáson. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a magyaroszági pénzintézetek ágensei is a 

meghívottak között szerepeltek, úgymint a Hitelbank, a Kereskedelmi Bank, a 

Jelzáloghitelbank, a Földhitelintézet és a Magyar Kereskedelmi és Iparbank. Összeállították a 

meghívottak listáját és a meghívót 1892. február 28-án postázták az egyes érintetteknek. „A 

valutarendezés művelete körül felmerülő legfontosabb kérdésekre nézve szakférfiak 

meghallgatását tartván szükségesnek tisztelettel felkérem, hogy az e végből f. évi márczius hó 

8-án d. e. 10 órakor és a következő napokon a vezetésem alatt álló m. kir. pénzügyministerium 

elnökségének nagytanácstermében tartandó szaktanácskozmányt megjelenésével megtisztelni 

méltóztassék. …Előzetes tájékozása végett van szerencsém azokat a kérdőpontokat idezárni, a 

melyekre nézve nagybecsű véleményét fogom kérni. Ugyancsak idecsatolva netaláni szives 

használat végett megküldöm a.) valutaügyre vonatkozó statisztikai adatok. b.) a valutaügyre 

vonatkozó és a monarchia két államában érvényes törvények és fontosabb rendeletek 

gyűjteményét; c.) a valutaügy fejlődése 1867-től tárgyazó emlékiratot végül a d.) a 

nevezetesebb külföldi államok valutaügyének és jegybankrendszerének leírása és az azokra 

vonatkozó legfontosabb törvények gyűjteményét. Mindezeket azzal a rendeletetéssel állítattam 

egybe, hogy a kérdőpontokra adandó válaszokkal összefüggő kiválóbb statisztikai, történeti és 

törvényhozási adatok a szaktanácskozmányban résztvevőknek egységes összeállításban 

álljanak rendelkezésre.”
827

 A résztvevők megtiszteltetésnek vették a pénzügyminiszter 

gesztusát és kötelességüknek érezték a meghívását elfogadni. Némelyek válaszlevelét a 
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levéltár is őrzi.
828

 Ami az ankét kérdéseit illetik, láthatjuk, hogy azt még Niebauer dolgozta ki 

1889-ben és mutatta be Láng Lajosnak decemberi bécsi megbeszélésük alkalmával. 

 

12. 5. Titkos tárgyalások az Osztrák–Magyar Bankban 

 

A valutaankétok megkezdése előtt Bécsben titkos tárgyalásokra került sor a 

valutaszabályozással összefüggésben. Az osztrák Nemzeti Bankban és az Osztrák Állami 

Levéltárban folytatott kutatásaim során erre írásos dokumentumot nem találtam. Az 

események egyetlen krónikása Siegfried Pressburger az Osztrák Nemzeti Bank könyvtárosa, 

aki a 150 éves jegybank megalapítása kapcsán írt ünnepi kiadásban szólt a megbeszélésekről. 

Fontos megjegyezni, hogy Pressburger egy pénzügyminisztériumi jegyzőkönyvre hivatkozik 

az esemény tárgyalásának kezdetén.
829

 A titkos megbeszélésekre a bécsi 

pénzügyminisztérium épületében került sor 1892. március 2-án és 4-én. Jelen voltak Wekerle 

és Steinbach, Zimmermann és Kautz alkormányzók, Miller, Lieben, Nemes és Tenenbaum 

tanácsosok és Mecensseffy főtitkár, illetve az osztrák pénzügyminisztérium tisztviselői. 

Mindkét oldalról elismerték, hogy a bank privilégiumát 1897-ig meghosszabbítják, és hogy a 

valutareform a közvetlen és közvetett előnyökre való tekintettel megéri a pénzügyi 

áldozatot.
830

 Ezt az áldozatot a Monarchia mindkét államának viselnie kell. A bank képviselői 

elmondták, hogy az anyagi áldozat nagyságáról csak a reform befejezését követően lehet 

beszélni. Ne titkolja el a bankvezetés köre, hogy a jövőben mindkét állam érdeke a tiszta éves 

bevételük növelése, illetve hogy a részvényesek szabadon felhasználható 7 %-os hozamát 

lecsökkentsék. A valutaszabályozás során a bank 13-14 millióra becsült aranykészletét a 80 

milliós adósságból jóváírja. Az államadósság-kezelés átvállalását a bank kárpótlás ellenében 

teszi meg. Mecenseffy szerint a készfizetések felvételének és fenntartásának az előfeltétele, 

hogy a bankot teszik meg az állami pénztárkészlet kezelőjének. 

A tárgyalások második része a szervezeti változásokat érintette. A bank képviselői 

ellenezték az alkormányzók állami kinevezését és a főtanácsosok részesedését a nyereségből. 

Mecenseffy javaslatára a készfizetés bevezetésének szükségessége alól a bankot felmentették. 

A főtitkár előterjesztésével összhangban Wekerle javasolta a bank jogkörének a csökkentését, 

amit a bank képviselői visszautasítottak, ugyanis a főtitkárnak a bank működéséért felelősnek 
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kell lennie. A 80 milliós adósság visszafizetését Zimmermann alkormányzó ösztönözte és a 

jövőben a bank jelzálog hitelező osztályának helyzetét további egyeztetéseken határozzák 

meg. 

 

12. 6. Az ankétok 

 

A német nagykövetség tudomást szerzett arról, hogy minkét országrészben szakemberek 

bevonásával bizottsági ülést fognak tartani a valutaszabályozásról.
831

 Reuss úgy értesült, hogy 

az osztrák ankéton öt kérdést tárgyalnak majd meg, amit mellékletben elküldött Caprivi 

kancellárnak. Továbbá elküldte az osztrák ankét „irományait”: „Denkschrift über den Gang 

der Währungsfrage seit dem Jahre 1867, Denkschrift über das Papiergeldwesen der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Statistiche Tabellen zur Währung-Frage der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie”. A magyar ankét 1892. március 8. és 10. között 

került megrendezésre 22 meghívottal. A szaktanácskozás részvevői: Beck Miksa, Beck 

Nándor, Dessewffy Aurél gróf, Falk Miksa, Földes Béla, Gyurkovics György, Hegedüs 

Sándor, Hieronymi Károly, Helfy Ignácz, Horánszky Nándor, Kornfeld Zsigmond, Lánczy 

Leó, Lukács Antal, Lukács Béla, Lukács László, Matlekovits Sándor, Pallavicini Ede őrgróf, 

Schwarz Félix, Széll Kálmán, Tisza István, Wahrmann Mór, Zichy Nándor gróf.
832

 A 

meghívókban előre megküldték a résztvevőknek az öt kérdést, amellyel foglalkozni kívántak, 

valamint a Wekerle és a pénzügyminisztérium munkatársai által előre elkészített több mint 

800 oldal terjedelmű négy kötetet, amelyben a részvevők előzetesen tájékozódhattak a valuta 

belügyi- valamint nemzetközi helyzetéről. 

Az osztrák ankét valamivel hosszabb ideig, március 8-tól 17-ig és jóval több 

meghívottal, 35 szakértő közreműködésével ülésezett. Részt vettek: Moritz Bauer, Moriz 

Benedikt, Gottlieb Bondy, Albin Braf, Karl Bunzl, Franz Dimmer, Moritz Dub, Vinczenz 

Dutschka, Guido Elbogen, Samuel Hahn, Theodor Hertzka, Richard Jeitteles, Franz 

Juraschek, Richard Lieben, Alfred Lindheim, Wilhelm Lucam, Viktor Mataja, Karl Mattus, 

Gustav Mauthner, Karl Menger, Max Mensi, Josef Milewski, Eugen Minkus, Alexander 

Nava, Josef Pfeiffer, Thaddäus Pilat, Moritz Pollak, Leopold Queiß, Emil Sax, Norbert 

Schachinger, Gustav Scholler, Theodor Taussig, Philipp Thorsch, Wilhelm Warhanek, Uysdal 
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Walcher, Alfred Zgorski.
833

 Az osztrák ankét elnökségét Emil Steinbach töltötte be.
834

 Az 

osztrákok is ugyanazt az öt kérdést vitatták meg 9 napon keresztül, mint a magyarok, és 

ugyancsak egyetemi tanárok, bankárok és szakpolitikusok részvételével.
835

 

A magyar enquête-ot március 8-án 10 órakor a tanácskozás elnöke, Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter nyitotta meg a magyar királyi pénzügyminisztérium elnökségének nagy 

tanácstermében.
836

 Az összejövetelen öt kérdést kellett megvitatni: 

1. Melyik értéket vegyék alapul a rendezéshez? 

2. Aranyérték elfogadása esetén megengedhető lenne-e bizonyos mennyiségű ezüst értékpénz 

forgalomba hozatala, s ha igen, mekkora összegben? 

3. Hozzanak-e forgalomba bizonyos mennyiségben értékpénzre bármikor beváltható, 

kényszerforgalommal el nem látott, nem kamatozó állami pénztárjegyeket? 

4. Az új pénz értéke milyen súlyú aranyéval legyen egyenlő? 

5. Milyen legyen az új pénzegység?
837

 

A résztvevők üléssorrendben egymás után adták elő a véleményüket mind az öt 

kérdést hosszabban-rövidebben kifejtve.
838

 Az első ülésen heten mondták el véleményüket, 

Széll Kálmán, Hironymi Károly, Wahrmann Mór, Lukács Antal, Lukács Béla, Hegedüs 

Sándor és Tisza István. A tanácskozást valamivel 14 óra után berekesztették.
839

 Március 9-én 

16 órakor nyitották meg a konferencia második napját, ahol aznap hatan fejthették ki 

nézeteiket: Horánszky Nándor, Lánczy Leo, Helfy Ignác, Földes Béla, Matlekovits Sándor, 

Lukács László. Wekerle javaslatára az értekezletet 20 órakor berekesztették.
840

 Az enquête 

harmadik és egyben utolsó napja március 10-én szintén 16 órakor vette kezdetét, melyen 

Pallavicini Ede őrgróf, Falk Miksa, Dessewffy Aurél, Zichy Nándor gróf, Beck Miksa, 

Kornfeld Zsigmond, Beck Nándor, Gyurkovics György adta elő meglátásait a témában. A 

bizottsági meghallgatásokat 20 óra után fejezték be.
841

 Az enquête 22. tagja, Schwarz Félix 
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utazása végett nem tudott a tanácskozáson részt venni, de levélben megküldte észrevételeit.
842

 

A pénzügyminisztérium részéről jelen voltak s mind a három ülésen szintén részt vettek Láng 

Lajos államtitkár, Márffy Ágost helyettes államtitkár, Enyedi Lukács osztálytanácsos, 

Popovics Sándor osztálytanácsos, valamint Wickenburg Márk gróf számtanácsos. Láng több 

alkalommal fontos, cizellált kérdéseivel vitát is generált. Az előkészítő munka nagy részét a 

minisztérium dolgozói végezték, akik tényleges szaktudás birtokában voltak, melynek ékes 

bizonyítéka A valuta-enquête irományai négy kötete. Alapos munkájukat méltatta a Budapesti 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, Vécsey Tamás, aki levelében azt kérte 

Wekerlétől, hogy a jogi hallgatók széleskörű tájékozottságának biztosíthatósága végett küldje 

meg az egyetem könyvtárának a köteteket.
843

 Egyébiránt a Kereskedelmi Akadémia és a 

Statisztikai Hivatal is kérte, hogy Wekerle küldje meg a köteteket.
844

 Wekerle nagy gondot 

fordított a pénzügyminisztérium fejlesztésére. Gratz Gusztáv véleménye szerint a pénzügyi 

gárda mindig a legkiválóbb volt a Monarchia minisztériumai közül.
845

 

Az ankétokról összefoglalóan elmondható, hogy a szakértők a valutarendezés 

műveletét szükségesnek tartották. Egyhangúan az aranyalapú valuta mellett voksoltak, és a 

szükséges arany beszerezhetőségét lehetségesnek tartották.
846

 A meghívottak egyetértettek 

abban, hogy az új pénzzel ne csatlakozzanak se a frank-, se pedig a márkarendszerhez, hanem 

maradjon meg a forint, legfeljebb vágják ketté, és a fele érték legyen a valuta alapja. Egy 

véleményen voltak továbbá abban, hogy a Monarchia ezüstkészletét nem szabad eladni, 

hanem fel kell használni. Eltértek a vélemények a felhasználás módjában, valamint abban, 

hogy az államjegyek aranyfedezet vagy legalább ezüst kurrensre való beváltás mellett 

bocsáthatók-e ki. Az egyik csoport véleménye az volt, hogy az aranyvaluta természetével sem 

az ezüst kurrens, sem az államjegy nem egyezik meg. A pénz csak arany, aranyra beváltható 

bankjegy és váltópénz lehet, az ezüstpénzt tehát váltópénzre kell átverni. A másik csoport 

viszont a megélhetés drágulásának elkerülése és a pénzforgalmi zavarok megelőzése végett 

szükségesnek tartotta a 10 forinton aluli, megfelelő összegű fizetési eszközt, s minthogy ilyet 

aranyból nem lehet verni, az volt a véleménye, hogy erre a célra egy kisebb mennyiségű ezüst 
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pénzt vagy államjegyet, esetleg mind a kettőt forgalomban kell tartani. A Monarchiának 260, 

575 millió forintra rúgott az ezüstkészlete, így forgalomban tartása nem elvi, hanem 

gyakorlati okokra vezethető vissza.
847

 Mint majd láthatjuk, így alakult ki az úgynevezett sánta 

aranyvaluta.
848

 Végül megoszlottak a vélemények a reláció megállapításánál: más 

arányszámot akartak a magyar delegátusok és mást az osztrákok. A magyarok azt kívánták, 

hogy 119–120 papírforint, az osztrákok viszont 114–115 papírforint legyen egyenlő 100 

aranyforinttal.
849

 Vagy, ahogy a korban nevezték: az osztrákok nehéz, a magyarok könnyű 

aranyforintot akartak.
850

 

A németeket is behatóan foglalkoztatta az ankétok végeredménye. Monts 1892. 

március 11-én kelt jelentésében röviden összefoglalta, hogy szakemberek három napon át 

tanácskoztak a valutaszabályozásról. Röviden felvázolta és méltatta eredményeit.
851

 Másnap 

Reuss is beszámolt a bécsi ankétról, amely még javában zajlott, így néhány tanácskozási nap 

még hátra volt. Megbízható forrásból tudatta, hogy az addigi osztrák résztvevők is 

egyértelműen az aranyvaluta mellett foglaltak állást.
852

 Még nem döntöttek a pénzegységet 

illetően, de valószínűnek tűnt, hogy a forintot meg fogják felezni, az esetben az új pénz 100 

fillérre oszlik majd. A finomságról írta, hogy 58 forint = 100 márkával. Tudósított arról, hogy 

mindkét államban azt a kérdést nyitva hagyták, hogy forgalomban tartsanak-e ezüst kurrenst. 

Az osztrák ankét végét megvárták a magyarok, és Monts a Wekerléhez közel álló 

informátorra hivatkozva közölte, hogy az alsóházban a húsvéti ünnepek után beterjeszti a 

valutaszabályozásról szóló törvényjavaslatot.
853

 

Az ankétok eredményesek voltak. A magyar és az osztrák sajtó beszámolt a hazai 

konferencia híreiről. A lapok közölték a szereplők névsorát és a titulusukat, valamint 

kiemelték hozzászólásukat a témában. Ennek ellenére el kell ismerni, hogy egyes 

megközelítésben a szaktanácskozás nem változtatott a már meglévő forgatókönyvön. A 

valutaszabályozásának hosszas folyamatából egy kiragadott epizód csupán a valutaankét 
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története. Mivel az osztrák levéltári források megsemmisültek, nagy segítséget jelentett a 

fejezet elkészítése során, hogy sok nyomtatott forrás maradt fenn, illetve magáról a 

valutareformról a dualizmusban máig meghatározó szakmunkák születtek mind magyar, mind 

német nyelven. Bizonyára a hajdani pénzügyminisztérium épületében azokban a napokban 

sokféle dologról lehetett szó a tanácskozáson kívül, melyet legnagyobb sajnálatomra nem 

őriztek meg a jegyzőkönyvek. Formális és informális beszélgetések, tervek a 

valutarendezéssel kapcsolatban. Olyan különlegességekre gondolok, mint például Földes Béla 

levelezőkapcsolata Ludwig Bambergerrel, akit a németek akkor is és ma is „Der Vater der 

Goldwährung”-nak neveznek. Vagy az aranyvaluta párti fiatal Tisza István és Wekerle 

kapcsolata, akik ekkor még jó nexust ápoltak egymással. Mindenesetre az ankét egy olyan 

esemény volt, amelyen a korabeli politikai életből ismert és szakavatott férfiak tanácskoztak. 

Az előírtaknak a miniszterek eleget tettek és alaposan tájékozódtak a valutaszabályozás 

művelete körül. Az 1892. márciusi ankéttal az előkészítő munka lezárult, és új szakaszába 

lépett a valutarendezés folyamata. 
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XIII. A valutatörvények megszületésének folyamata 

 

13. 1. Az Osztrák–Magyar Bank egyes alapszabályainak módosítása 

 

1892. április 14-én a bécsi pénzügyminisztérium épületében titkos megbeszélést folytattak a 

valutaszabályozás miatt a bankot érintő ügyekkel kapcsolatban. Osztrák részről jelen voltak 

Steinbach, Niebauer, Winterstein és Gruber. A magyar pénzügyminisztériumot Wekerle, 

Láng és Enyedi képviselték. Az Osztrák–Magyar Bankból Kautz, Zimmermann, Miller, 

Nemes, Lieben, Mecenseffy, Pranger és Calligiaris vettek részt a megbeszélésen.
854

 

Mecenseffy a jelenlévőknek bemutatta Pranger és Calligiaris titkárokat. A 

tanácskozást Steinbach nyitotta meg. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

közeljövőben esedékes valutaszabályozással összefüggésben az Osztrák–Magyar Bank egyes 

statútumait meg kell változtatni. Az átmeneti időben mialatt egy alternatív valuta áll majd be, 

szükséges változásokat foganatosítani. Wekerle előadta, hogy a bankon keresztül történhetne 

az aranybeváltás, vagy az előleg folyósítása. Az állam a banknak aranyat adna át. Kautz erre 

megjegyezte, hogy a banknak van egy hazafias megállapodása, amellyel a hatáskörét 

biztosították, ami az aranyérmék beváltására vonatkozott. Nevezetesen, hogy ez a 

kötelezettsége minden esetben csak belföldi aranyérmékre vonatkozik. Tekintettel a külföldi 

aranyérmékre a banknak bérszerződést kell fenntartania. Így a bank mérlegeli a dolgot, hogy 

engedélyezi, vagy sem, nagyobb mennyiségű arany jegyekre történő beváltását. Ugyanis ezen 

az alapon felcserélődés útján és nem az üzleti szükséglet szerint került forgalomba a beváltás 

után a jegymennyiség és így a forgalmi eszközök nem kívánt megnövekedése aranyázsiót 

okozhat. Steinbach nem tartotta megalapozottnak Kautz aggodalmát. Véleménye szerint 

inkább a kiáramlás okozhat aranyázsiót, mint a beáramlás. 

Enyedi Lukács miniszteri tanácsos Steinbachhal ellentétes véleményen volt. Vajon 

nem lenne-e lehetséges az együttműködés a bankkal, amennyiben beállna az aranyázsió és 

egy bizonyos fokú ellensúlyozást fejthetne ki, hogy adott esetben magától aranyat ad le, 

melyen keresztül az aranyár mérséklődik? Véleménye szerint a banknak nem csak kizárólag 

arra kell gondot fordítania, hogy az aranyat megtartsa. A bank a hasonló aranykiadásokat 

csökkentse, és alkalmazza azt, hogy az aránykurzus alatt minél nagyobb összeget szerezzen 

be. A bank képviselői kijelentették, hogy előre láthatólag egy ilyen kötelezettséget nem 

tudnak felvállalni. Mecenseffy hozzátette, hogy a valutarendezés támogatása az állam és a 
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bank érdekeivel egybeesik, és így ő szívesen együttműködik, de az utolsó pont nem tartható. 

Steinbach kifejezésre juttatta, hogy Enyedi hozzászólásával csak egyfajta javaslatot vagy 

kezdeményezést kívánt megindítani, hozzátette, hogy az átmeneti időben a bank statútumokat 

valóban meg kell változtatni. 

A következő hozzászóló ismét Mecenseffy volt, aki előadta, hogy a változások a 87. és 

111. bank statútumokat érintik. A 87. pont szerint az ezüst, a 111. pont alapján pedig az 

államjegyek kényszerárfolyama alatt a beváltásuk fel volt függesztve. Mecenseffy javasolta, 

hogy a 87. cikkelyben a fémet aranyra is módosítsák, javasolta a 111. pont módosítását is, de 

csak akkor, ha a kényszerárfolyamot feloldják. Az 58., 83. és 84. pontokat változatlanul fenn 

kell tartani. A 83. pont az 1857. szeptember 17-én kelt császári nyíltparancs szerinti 

ezüstvalutára vonatkozik. A főtitkár felvetésére a két pénzügyminiszternek nem volt 

ellenvetése. 

A javasolt átalakításokra Enyedi Lukács reflektált. A beváltási kötelezettség továbbá a 

veretési díj és szállítási díj helyett sokkal jobbnak tartaná a német Birodalmi Bank példáját 

(ahol font finomság = 1392 márkával) figyelembe venni, ahol ezeket a költségeket egy fix 

tételként alkalmazták. Mecenseffy nem utasította el egy ilyen megoldás lehetőségét. Erre 

Enyedi válaszában kifejtette, hogy Körmöcbánya és Budapest között a szállítást díjmentessé 

lehetne tenni. 

A megbeszélés második részében Steinbach szólt az aranyvalutára való átmenet esetén 

az abból származó aranyázsióról is. Nézete szerint a bank aranykészletének, amely az aranyra 

való átmenetkor, mint ázsiónyereség jelentkezett érintetlennek kell maradnia a bank és az 

állam között kötendő megállapodás megszületéséig. Steinbach kijelentette, hogy a két 

pénzügyminisztérium számára nagy fontosságú és a kormányoknak is érdeke, hogy a bankkal 

kiegyezzenek. Hangsúlyozta, hogy a kormányok nyomására parlamenti intézkedésekkel nem 

kívánják a bankot előnytelenül befolyásolni. Ennek értelmében egy lebonyolítási tervezet 

készítését irányozta elő, melyhez a magyar pénzügyminiszter is csatlakozott. Wekerle 

szeretett volna módot találni arra, amely alapján magasabban értékelik az aranyat, tekintettel a 

már 200 millió forintos meglévő mennyiségre. Ha átlépik a jegyadó határát, a kormányok azt 

előnytelenül sújthatják, a jegyadóval az állam adósságait csökkenthetik. Azt törvényi 

intézkedés nélkül nem kerülhetik el. Wekerle szerint megoldásként szolgálhat, hogy a bank az 

ázsióból származó értéktöbblet bevételét a következő szabadalmazásig a jelenlegi valuta 

szerint vezeti a számláját, és 1897-ig nem nyúlnak a nyereséghez. Az ázsióból származó plusz 

bevételekre az állam igényt tartott. Mecenseffy nem találta jogosnak az állam igényét az 

ázsióból származó nyereségre. Kautz kijelentette, hogy még további megbeszélésekre van 
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szükség, így a tárgyalást április 22-re elnapolta.
855

 Néhány nappal később Winterstein 

magánlevélben fordult Mecenseffyhez, hogy az április 21-én esedékes nagytanácson a 

kormányokkal kötött megállapodásokról szólni kíván-e. Kérte, hogy ezt bizalmasan közölje 

vele.
856

 

Steinbach és Wekerle kiegyeztek abban, felderítik, hogy milyen mennyiségben van 

forgalomban ezüstpénz a Monarchiában. A jegybankhoz fordultak, hogy ezüst kurrens és 

országos érméket, úgymint 2, 1 és ¼ címletű érméket össze kell írni. Steinbach a bécsi 

főintézet és filiáinak állományára
857

, Wekerle pedig a budapesti főintézet és annak filiáiban 

őrzött mennyiségre volt kíváncsi.
858

 Kérték, hogy az április 28-i állást közöljék, valamint a 

válaszok sürgősek, így azokat legkésőbb május 6-ig várják megküldeni. 

1892. április 21-én nagytanácsot tartottak.
859

 Az első napirendi pontban szóltak a 

márciusi és április 14-én tartott titkos bécsi pénzügyminiszteri tárgyalások eredményeiről. 

Mecenseffy előadta, hogy a bank vezetése Tenenbaum tanácsos kivételével mind részt vett a 

megbeszéléseken. A korona valutára való átmenet megkívánja, hogy a bank egyes statútumait 

módosítsa, mely útján a bank állapota nem szenved kárt. Az átmeneti időszakban egy 

alternatív valuta áll majd be, és a bank aranyat vált át jegyre. A banknak kötelessége lenne 

aranyat jegyre váltani. A bank statútumok közül a módosítások vagy, ahogy akkor mondták 

egyszerűsítések, csak 87. és 111. cikkelyeket érintették. Mecenseffy Enyedinek a szállítási díj 

elengedésével kapcsolatos javaslatát is előadta. Az ezüstveretés visszaállításának a kérdése 

még nem tisztázott. 

Második pontban a vezértitkár elmondta, hogy a pénzügyminiszterek kérésére az 

aranyvalutára való átmenet esetén külföldi devizában tartott aranyak beváltásából származó 

nyereséget a bank érintetlenül kell hogy hagyja. A kormányzóság határozata alapján a két 

pénzügyminiszternek átiratban kell a jegybankhoz fordulnia, melyben igényeit előadja. Ezt 

követően a kormányzó vitára bocsátotta a kérdést. Először Tenenbaum szólalt fel, és ellenezte 

a kormánnyal kötendő kiegyezést, végül mindenki megszavazta, csak Tenenbaum és Siegl 

voltak a döntés ellen. 

A következő titkos megbeszélésre 1892. április 22-én került sor, ahol a 

pénzügyminiszterek is részt vettek. Erről a megbeszélésről a bank iratai között nem maradt 
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fenn jegyzőkönyv. Az eseményről azért van tudomásom, mert az 1892. május 3-én tartott 

nagytanácson Mecenseffy vezértitkár beszámolt az eredményről.
860

 Röviden annyit mondott: 

a valutaszabályozással kapcsolatos törvényhozói munka során be kívánják terjeszteni a bank 

statútum 87. cikkelyének módosítását. 

Időközben Köffinger Frigyes az Osztrák–Magyar Bank kormánybiztosa 1892. április 

21-én Budapesten meghalt. Másnap a bank részvétét fejezte ki.
861

 Így erről az időszakról nem 

maradt ránk jelentés az Osztrák–Magyar Bank nagytanácsainak üléseiről. Köffinger feladatát 

Andreánszky István báró látta el helyettesként, később hivatalosan is kinevezték 

kormánybiztosnak. A titkos tárgyalásokat követően a bank kérésének megfelelően Wekerle 

1892. április 24-én levélben fordult Kautz Gyulához. Levelében ő is kifejezte, hogy a „múlt 

napokban folytatott bizalmas megbeszélésekből ismeretes” a valutaszabályozással 

kapcsolatban szükséges az egyes statútumok megváltoztatása.
862

 Így pontosan a 87. cikkelyt 

kell kiegészíteni. Wekerle tudatta Kautzzal, hogy Steinbachal egyetértésben a következő 

törvényjavaslatot terjesztik a törvényhozás elé: „A bank köteles törvényes aranyérméket 

névértéköknek s arany-rudakat a korona értékbeli törvényes pénzlábnak megfelelően bank 

jegyek ellenében bécsi és budapesti főintézeteknél kivánatra mindenkor beváltani. A bank 

jogosítva van ilyen alkalmakkor az aranyrudakat az általa kijelölt műszaki közeg által a 

beszolgáltató költségére kémleltetni és válaltatni és a kormányok által e tekintetben 

megállapitott és közzétett verdedijakat levonni”.
863

 Kérte Kautzot, hogy egy mielőbb 

egybehívandó rendkívüli közgyűlésen ismertesse a kormány szándékait. Mint jegybank 

korlátozza jogait abban a tekintetben, hogy a szabad ezüstvásárlásról lemond. Csak a két 

kormány jóváhagyása után vásárol ezüstöt. Az aranyra és külföldi piacokra szóló váltókból 

befolyó nyereségéhez a bank 1897. évi privilégiumának megújításáig nem nyúlnak. Az 

Osztrák–Magyar Bank arra kötelezi magát, hogy az elkövetkező években arany és külföldi 

piacokra szóló váltókészletének az értéktöbbletét nem fogja beszámítani jegyei ércfedezetébe. 

Így a jegyei adókötelezettségének a 84. cikkelyben meghatározott határa nem szenved kárt. 

Az aranykészletének az új érték szerinti átveretéséből vagy átszámításából eredő részösszeg, 

vagy egész összeg jelentkezik, a 101. és 103. cikkelyek alapján, mint árfolyamnyereséget a 

tartalékalap javára könyvelheti el. Ezt a nyereséget is a külföldi piacokra szóló váltókban 

kezelné, valamint az ez után járó jövedelemhez 1897-ig szintén nem nyúlna. A közgyűlés 
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után ezekről a határozatokról egyidejűleg őt és az osztrák pénzügyminisztert is értesítse. 

Bevették Enyedi javaslatát, hogy beváltás kapcsán felmerülő szállítási díjat átvállalta a 

magyar pénzügyminisztérium. Másnap Steinbach is levélben fordult Kautzhoz, melyben közel 

ugyanazt írta, mint magyar kollégája a bank statútum megváltoztatása kapcsán.
864

 Steinbach 

nem engedte el a költségeket. 

Monts újabb benyomásairól számolt be a német kormánynak a Monarchia 

valutaszabályozási műveletével kapcsolatosan. A jegybank és a pénzügyminiszterek titkos 

megbeszéléseiről nem volt tudomása, azonban a márciusban tartott ankétok óta különböző 

pénzemberekkel és bankárokkal beszélt, akik nem a legjobb benyomást tették rá a reformmal 

kapcsolatban. Ezek a negatív hatások Monts szerint egybecsengenek a sajtó híreszteléseivel 

is. Megjegyezte, hogy 1 forint = 1, 7 márka lesz az új arány, amit a lengyelek és az agrárkörök 

befolyására lehet visszavezetni.
865

 Wekerle folyamatosan vásárolta a devizát az árak 

emelkedése ellenére, annak reményében, hogy ázsiót alakít ki. Viszont a magas relációt nem 

kedvelné, szemben az osztrákokkal, akik csökkenteni kívánták, de nem várt módon Steinbach 

is támogatta Wekerle nézeteit. Ami a valutarendezés költségeit illette, megírta, hogy a 70 : 30 

arányú kvóta helyett a hadseregnél alkalmazott 68, 6 és 31, 4 %-os kvótát akarják 

érvényesíteni az osztrákok. A valutaszabályozás parlamenti intézkedései során a magyarok 

részéről kevéssé várható ellenvetés a költségek terén, az így Ausztriát bizonyosan hátrányos 

helyzetbe hozza. Monts a kvóta megállapodásokat támadta, ugyanis az a kiegyezéskor a valós 

helyzetnek felelt meg, azonban 1892-re ez a viszony már nem volt tartható. Ciszlajtánia 585 

millió, Magyarország 375 millió forintot szedett be, miközben Ausztriának 24, 

Magyarországnak 17, 5 millió lakosa volt. Nézetei szerint a 7 : 3 arány nem volt tartható 

tovább, igazságosabb lenne a 6 : 4 arány. Monts szerint további terhet jelent Ausztria számára 

a korábbi forint magas aranyértékelése. Magyarország a maga idejében sikerrel vonakodott az 

1867 előtt keletkezett államadósságból a reá eső részét vállalni, és csak egy éves fix 30 

milliós hozzájárulást fizetett. Az általános államadósság kamatozása 2700 millió forint, Monts 

szerint amennyiben ezt az összeget aranyra váltják az 1891-es forint árfolyamon az 59 forint = 

100 márka, 1892-re 57,5 forint = 100 márka, vagy a 3 %-os tőkeadósság növekedést 

eredményez. (Ezt a jelenséget egyébként Monts helytelenül láttatja jelentésében.) Nagyon 

kedvezőnek tűnt az önmagért beszélő magas reláció a külföldi hitelezőknek, akiknek 

követeléseit osztrák értékű forintban számították. A tőzsdék már akkor megemelt növekedést 
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diszkontáltak az osztrák-magyar papírjáradékokból. A befektetéseknek volt árnyoldala is, 

hiszen a most 5 és 4 ½ %-os konverziós aranyban történő számítása esetén a hitelezőknek be 

kell érnie a fix hozadékkal. A reláció növekedést hozott magával, ami 1891-ben a 

megállapított vámtétel esetében 50 forint = 100 márka és 1892-re már 57 forint = 100 márka, 

vagyis az importőrök számára nem volt előnyös. A jövőben ez a szám akár 59 forint is lehet. 

Monts szerint békeidőben az alattvaló a papírpénz alapú gazdaságban ugyanazokkal a 

veszteségekkel számolhatott, azonban háborús időszakban a következményei beláthatatlanok 

lehettek. 

1892. április 25-én a Norddeutsche Allgemeine Zeitungban vezércikket jelentettek 

meg a Monarchia valutarendezéséről. Ebben szóltak arról, hogy a Monarchia a 

valutaszabályozásával károkat okoz a külföldi államhitelezőknek. Monts ezzel 

összefüggésben arról tudósított, hogy Bécsben és Budapesten is erről írnak a lapok.
866

 Monts 

előző jelentéséhez képest az ellenkezője vállt be, ugyanis a magas ázsió rögzítése, azaz 1 

forint = 2 forint 10 krajcár emelkedést és nem várt mértékű növekedést váltott ki a külföldi 

tulajdonosok kedvezményben részesítésében. A magyar kormány értesült a sajtó 

híreszteléseiről, melyek következtében Wekerle visszavette az 5 %-os paritásos árfolyamú 

magyar papírjáradékot. 

A lapokban újabb vita alakult ki, melyre Monts főkonzul a kormányának küldött 

jelentésében reflektált. Monts beszámolója informál arról, hogy május 10-én a két miniszter 

az országgyűlések elé terjesztette a valutával kapcsolatos törvényjavaslatokat.
867

 Monts 

helyesen megállapította azt, hogy a magyar képviselőházban könnyebben átmennek majd a 

javaslatok, mint Ausztriában, ahol sok ellenzője akadt a reformnak. Az ellenlábasok előre 

láthatólag minden veszélyes fegyvert bevetnek majd Steinbach ellen.
868

 Jelentése végén pedig 

pontosította az 1892. április 25-én kelt beszámolójában rosszul feltüntetett növekedést. 

Az 1892. április 29-én tartott minisztertanácson Wekerle tájékoztatta a minisztereket az 

Osztrák–Magyar Bankkal folytatott tárgyalásokról a valutaszabályozással kapcsolatban.
869

 

Ígérte, hogy a következő minisztertanácsra beterjeszti a valutarendezésre vonatkozó 

törvényjavaslatokat. A tanács felhatalmazta Wekerlét az osztrák pénzügyminiszterrel való 

tárgyalásokra. Megbízták, hogy tudassa az osztrák kormánnyal: „a magyar kormány fontos 

közgazdasági és politikai okokból nagyon szükségesnek tartja, s azért kívánja is, hogy a 
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valuta rendezésére vonatkozó javaslatokat, úgy amint azok a szakminiszterek között 

megállapíttattak, most terjesztessenek az Országgyűlés elé, s okvetlenül azonnal 

érdemlegesen tárgyaltassanak is”.
870

 Május elsején írt jelentésében Reuss beszámolt arról, 

hogy a törvényjavaslatok benyújtásához az osztrák képviselőházban a hangulat nem a 

legkedvezőbb.
871

 Nemcsak az a csoport fogott össze a reform ellen, amelynek egyetlen 

programja az volt, hogy a kormányt megbénítsa, hanem más pártok is. Főképpen azok, 

amelyek nem remélték a valutaszabályozástól a belföldi kereskedelmi viszonyok javulását. 

Sőt mi több, nézetük szerint Magyarország ebből a helyzetből előnyt szeretett volna 

kovácsolni. A félelemnek az egyik legnagyobb oka az volt, hogy az exportot visszafoghatta 

volna a Monarchiából. A valuta nem spekulatív célokat kellene, hogy szolgáljon. A jegybank 

többek között a két pénzügyminiszter április végi kérésének megvitatására 1892. május 3-án 

nagytanácsot tartott.
872

 Az ügy gyors elintézése végett igyekeztek a tárgyról hamar 

rendelkezni. Annyi újítás van az ügyben, melyet a vezértitkár előzetesen elmondott, hogy a 

Körmöcbánya és Budapest közötti szállítási díjat a magyar pénzügyminisztérium átvállalta. 

Mecenseffy felolvasta a két pénzügyminiszter levelét. Azt követően Kautz felajánlotta a 

hozzászólás és véleményalkotás lehetőségét a 87. cikkely módosításával kapcsolatban. Suess 

főtanácsos javaslatára felolvasták a válaszokat, és azokat pontról pontra haladva vitatták meg. 

Az első pontban kijelentették, hogy összehívják a rendkívüli közgyűlést, ahol a bank statútum 

87. cikkelyének módosításáról döntenek. 

Második pontban a szabad ezüstvásárlásról esett szó. A tárgyalás alatt Winterstein 

magához ragadta a szót, mivel szerinte a javaslatot rosszul értelmezték. Kijelentette, hogy az 

ezüst veretés az állam részére nem volt felfüggesztve, csak a magánszemélyek számára. Az 

aranyvalutára való átmenet alatt az államigazgatás fog ezüstérmét veretni, mint ezüst kurrenst 

és ezüst váltópénzt az aranyérmék mellett. A passzust szerinte „ameddig”-re kell változtatni. 

Kautz beszámolt arról, hogy a két kormánnyal, nevezetesen a magyar pénzügyminiszterrel 

egyeztettek az ezüstveretésről, amely magánszemélyek számára továbbra is szünetelni fog. A 

tanácson tehát többen azt hitték, hogy az állam általi kiveretés is fel lesz függesztve. Nemes és 

Mecenseffy rögtön kifejezték, hogy félreértésről van szó. Mecenseffy úgy értette, hogy az 

osztrák veretű egyesületi tallérok pénzügyigazgatási átveretéséről volt szó, közben pedig ez 

csak ezüstrudak kiveretését érintette. Kautz javaslatára megállapodtak volna a szóban forgó 

pontban, amikor Suess ismét szólt arról, hogy az egyesületi tallérok jövőbeli átveretését a 
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kormány elhalaszthatná. Ekkor Lieben is hozzászólt. Végül Mecenseffy tette helyre a dolgot, 

hogy az állam nincs abban a helyzetben, hogy külföldről ezüstöt vásároljon és azt kiveresse, 

hanem a belföldi magas ezüstkészletre kell alapoznia. Megfogalmazta javaslatát, de 

Zimmermann újabb ötlettel állt elő, nevezetesen az osztrák veretű egyesületi tallérokat 

valamely más belföldi ezüstérmére transzformálhatnák, mely alapján a régi forint = 2 új 

koronával és ezáltal átváltható volna. Ezt követően még hosszú vita alakult ki az 

ezüstveretésről és ezüstvásárlásról. Végül megállapodtak abban, hogy tudomásul veszik, hogy 

a kormány beleegyezése nélkül nem vásárolnak ezüstöt. 

A harmadik pont megválaszolásában arról volt szó, hogy a bank a külföldi piacokra 

szóló váltókat és az összes aranykészletet az arany és ezüst közötti 1 : 15 ½ arány szerint 

könyvelte el, szintén a kormány kérésének megfelelően járva el. A negyedik pontban is 

hasonlóan járt el a nagytanács, mint a többi esetében. A tanács a következő pontban a 

rendkívüli ülés időpontját 1892. május 23-ra tűzte ki. A tanácskozás után elkészítették 

válaszlevelüket, melyben feleleteiket sorba rendezték. Így tájékoztatták a két 

pénzügyminisztert, hogy a kéréseiknek eleget tettek.
873

 A jegybank megírta a 

pénzügyminisztereknek, hogy az április 15-én lezárt állás szerint a bankban elkönyvelt 

nyereség 79 505 474 forint 14 krajcár. 

A bank irataiban megtalálható az az összeállítás, melyből kiderült, hogy a Monarchia 

jegybankjában és filiáiban összesen 166 139 138, 50 millió forint értékű ezüst volt 

forgalomban.
874

 

Kautz jegyzetei között akadt egy feljegyzés a bank 87. cikkelyének módosításával 

kapcsolatban is. Ezt az annotációt valószínűleg az aranyvaluta bevezetés után készítette. 

Véleménye szerint a kormányok pénzügyi manőverét vélhetően a bankjegyszaporítás 

vezérelte. Viszont mindkét állam parlamentje jegy restrikciót alkalmazott. A kormányoknak 

egy időben kellett volna parallel megindítania a közös akciókat, úgymint az államjegyek 

kivonását és a dukát érmék bevonását.
875

 De nem így történt. A valutatörvények, ahogy 

Wekerle is megfogalmazta, az államjegyek kivonását már előre jelezték. Az 1893-ban 

bekövetkezett viszonyokat senki sem látta előre, vagy a konverziók miatt a kormányok nem 

fordítottak kellő figyelemet annak megítélésére. 
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13. 2. A valutával kapcsolatos törvényjavaslatok előkészítése 

 

1892. május 5-én minisztertanácsot tartottak, amin Wekerle az előzetes felhatalmazás alapján 

(1892. április 29.) bemutatott törvényjavaslatokat terjesztette elő: 

a.) A koronaérték megállapításáról, 

b.) a Magyar Korona Országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt 

királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötendő 

szerződésről, 

c.) az aranyforintra szóló kötelezettségeknek koronaértékbeli aranyérmékben való 

teljesítéséről.
876

 

A három törvényjavaslatot megvitatták, majd elfogadták. Wekerlét megbízták, hogy amint az 

uralkodó a javaslatokat jóváhagyta, úgy azokat az országgyűlés elé terjesztheti. 

 

Wekerle a törvényjavaslatokat kiegészítette, május 9-re pedig a legfelső elhatározás 

tervezetét előkészítette. Ez egy 32 oldalas dokumentum, amelyben indokolta a 

valutaszabályozás műveletét. Érdekes módon Wekerle szövegében csak 1890 őszét jelölte 

meg az osztrák kormánnyal folytatott tárgyalások kezdetének. Abban a tekintetben igaza van, 

hogy a jegybankkal először 1890. szeptember 17-én tárgyaltak, de az ankétokról már 1889. 

február 26-án megindultak a tárgyalások. „Nemcsak fontosságot, hanem egyúttal sürgősséget 

is kellett a kérdés mielőbbi megoldásának tulajdonítanom, egyrészt, mert úgy a Monarchia 

pénzereje, és gazdasági mérlegének activitása mint általános pénzpiac helyzete, nem 

különben a békéseknek ígérkező nemzetközi viszonyok, melyek mind megannyi előfeltételei a 

valuta rendezhetőségének, együtt véve alig fognak egyhamar úgy meg lenni, mint a hogy meg 

vannak a jelen körülmények között, s másrészt sürgősnek kellett az egész rendezési 

tevékenységet politikai okokból is tekintetnem, mert alig szenvedhet kétséget, hogy mozgalmas 

idők esetén a védelemnek fokozott kiadásait födözni képesek alig lennénk, vagy ha igen, úgy 

pénzünk elértéktelenedése folytán oly terhet vállalnók magunkra, mely nemzedékeken át 

súlyosan nehezednének gazdasági életünkre és egész politikai helyzetünkre.”
877

 A legfelső 

elhatározás tervezetének folytatásában a következőkről szólt. Leírta, hogy 1891. január 15-én 

előadta a minisztertanácsnak a valutarendezés szükségességét és a szabályozásnak a tervezett 

ütemezését. Ismertette az 1892-ben Bécsben és Budapesten tartott ankétok eredményeit, ahol 

a Monarchia szaktekintélyeit hallgatták meg. Kifejezte az arányokat is, vagyis 84 aranykrajcár 
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= 2 frank 10 centimonnal. Ez alapján tehát a forintot megfelezték, így 2 korona = 1 forinttal és 

2 fillér = 1 krajcár. A papír forintosokat a törvényjavaslat alapján nem vonták be, amit 

Wekerle azzal indokolt, hogy majd egy külön törvény fog rendelkezni az államjegyek 

kivonásáról. Ezüstöt tovább már nem lehet veretni, hanem az eddig forgalomban lévő 

mennyiségre szorítkoznak. Az addig kereskedelmi célra veretett 4, illetve 8 aranyforintosok 

veretését megszünteti, (kivételt képeztek a császári és királyi-, valamint a körmöci aranyak és 

a levantei tallérok). Az államjegyek és az ezüst értékpénz kérdését rendezetlenül hagyta. 

Wekerle a törvényjavaslatokat csak kezdő lépésnek szánta. 

A legfelső elhatározás tervezetében Wekerle felsorolta azokat a rendezést érintő, de még 

függőben lévő ügyeket, amelyekről a jövőben kívántak rendelkezni: 

a) „a kettős érték szerinti számítás megszüntetése és a koronaértékben való közkötelező 

számítás behozatal, 

b) evvel kapcsolatban a jogviszonyokra vonatkozó szabályok megállapítása. 

c) a pénzforgalmi eszközök mikénti rendezése és mennyiségének megállapítása, különös 

tekintettel az államjegyek bevonására és a jelenlegi ezüstérték pénzátveretésére, 

illetőleg forgalomban tartására, végül 

d) az Osztrák–Magyar Bank alapszabályainak és a bank szervezetének a valuta rendezés 

által igényelt megváltoztatása, mind oly kérdések, amelyek ezen első berendezéssel 

közvetlen összefüggésben nincsenek”.
878

 

Egyes intézkedéseket a rendezés következő stádiumában tudják majd kivitelezni, vagyis 

amikor a megfelelő mennyiségű aranyat beszerezték és a készfizetéseket még nem kezdte 

meg a kormány. A továbbiakban a bankkal áprilisban lefolytatott tárgyalások eredményét 

ismertette, valamint a bankkal kapcsolatban felvázolta a rendezés következő stádiumában 

elvégzendő módosításokat. A 312 milliós államjegy mennyiség kivonásában a 70 : 30 

arányból indult ki. Szólt a május 4-én és 5-én Hansemann és Bleichröder bankárokkal tárgyalt 

eredményekről is, melyben felvázolta azokat a befektetéseket, melyekből újabb aranyat tud 

nyerni és a függő államadósságot pedig csökkenteni tudja. (89 %-os árfolyamon számolt, ahol 

58 298 000 aranyforint volna jóváírható, vagyis a szükséges közel 60 milliós mennyiség.) 

Wekerle szabadkozott, hogy nem teljes terjedelmében fejtette ki az előterjesztésben a 

nézeteit, az idő sürgetésére hivatkozott, ugyanis arról tájékoztatta az uralkodót, hogy az 

osztrák pénzügyminiszterrel egyeztetve és egy időben kívánja az országgyűlés és a birodalmi 

gyűlés elé terjeszteni a javaslatot. Egyik érve az volt, hogy a pénzügy a Monarchia egyik 
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közös ügye, „sőt a közös természetű javaslatok indoklásai is, habár nem teljesen azonosak, de 

ugyanazon elvekre vannak alapítva és a részletek tekintetében is eltérést alig mutatnak”.
879

 

Így a bevezető szöveg után előterjesztette az öt törvényjavaslatot: 

I.) a koronaérték megállapítása 

II.) a Magyar Korona Országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt 

Királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre 

vonatkozólag kötendő szerződésről, 

III.) az aranyforintra szóló kötelezettségeknek koronaértékbeli aranyérmékben való 

teljesítéséről 

IV.) az Osztrák–Magyar Bank alapszabályai 87. cikkelyének kiegészítéséről 

V.) némely államadósság beváltásáról és a koronaérték behozatalához szükséges 

arany beszerzéséről. 

A legfelső elhatározástervezete a magyar törvényjavaslatokkal együtt 1892. május 11-

én megérkezett a kabinetirodába, amit az uralkodó még aznap jóvá is hagyott Bécsben.
880

 

Steinbach szintén május 11-én fordult az uralkodóhoz tervezetével, melyhez azonban egy 6. 

pontot is hozzáillesztett, amelyben az 5 %-os jegyévjáradék, 5 %-os államadósság jóváírás és 

4 ¾ %-os vasúti adósság jóváírás társult. A tervezetet az uralkodó szintén május 11-én hagyta 

jóvá.
881

 

1892. május 14-én Wekerle beterjesztette a törvényjavaslatokat az országgyűlés elé. A 

beterjesztést az összes párt élénk tapsa kísérte.
882

 Az előterjesztés német nyelvű formuláját 

Monts a kormányának jelentésében közzétette. Bécsben szintén azon a napon Steinbach is a 

képviselőház elő terjesztette mind a hat javaslatot.
883

 Reuss hozzátette, hogy a javaslatot nem 

fogadták lelkesedéssel és a nem hivatalos lapok is hasonló hangulatban írtak a fogadtatásáról. 

A javaslat nem adott bíztatást a készfizetések mielőbbi felvételére. Inkább az eladósodás 

veszélyétől tartottak Ausztriában. A képviselőházban felerősödtek azok a hangok, melyek 

Magyarország javát fejezték ki a valutaszabályozás értelmében, valamint a 70 : 30 kvóta 

újratárgyalását kívánták. 
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13. 3. A Rothschild csoport budapesti tárgyalásai 

 

Mindeközben Budapesten titkos megbeszélésekre került sor 1892. május 4-én és 5-én 

Wekerle és az úgynevezett Rothschlid–Creditanstalt csoport között a valutaszabályozáshoz 

szükséges arany beszerzésével kapcsolatosan.
884

 A megbeszéléseken Adolph von Hansemann 

és Gerson von Bleichröder (1822–1893) neves berlini bankárok is részt vettek, ami annyit 

jelent, hogy a szándéknyilatkozat értelmében a műveletet Magyarország és Ausztria esetében 

egyaránt egy konzorciumon keresztül bonyolítják le. Így a műveletben több budapesti és bécsi 

pénzintézetnek arányos részesedést fognak ajánlani. Hivatalosan közölték, hogy szükségszerű 

a Monarchia két országának egy konszenzust kialakítania az aranybeszerzést illetően. Ez 

alapján a két pénzügyminiszter tanácskozást fog tartani, ahol a részleteket megvitatják, majd 

annak nyomán újabb konferenciát hívnak össze. Monts szerint más szavakkal kifejezve a 

csoport, vagy az egész Osztrák–Magyar Monarchiára kiterjeszti a teljes üzletet, vagy 

egyáltalán nem akarja a konverziókat, mert Bécs és Budapest a sárga fém beszerzésének 

módozataiban nem volt egy véleményen. Monts újra bizonyossággal állítja, mint korábban is 

a május 10-ei dátumot, ahol hivatalosan tudomására hozták, mely szerint május 12-én 

beterjesztik a magyar törvényjavaslatokat az országgyűlés elé. Végül szólt arról, hogy 

Wekerle valamivel több, mint 45 millió forintnyi aranyat, illetve aranyváltót már 

összegyűjtött és a maradék közel 60 milliót 4 %-os aranyjáradék kötvényekben kívánta 

megszerezni a konzorciumon keresztül. Így a költségvetést nem terhelné, 512, 8 milliót 

fektetne több mint 4 %-os kamatozású papírra vagy ezüstre szóló államkötvénybe, vagy az 

állam által átvett vasúti prioritásba, amelyet 4 %-os arany papírjáradékkal konvertálna át. 

Egyidejűleg a törlesztési határokat az egyes kötvények esetében az értékük szerint 

meghosszabbítanák, így a kamatcsökkentésen keresztül a valutakölcsön kamatozásához 

szükséges összegből a törlesztési alap részbeni kiesését eredményezhetné. Ez a beavatkozás a 

német tőkét egyébként csak csekély mértékben érinti. Egy 1890-ban tartott ankét alapján 455, 

81 millió forintos értékpapírok teljes értékének 4, 3 %-a Németországot, Ausztria–

Magyarországot 95, 7 %-a terheli, így a tőke 3/5 része Monarchiában helyezkedett el. 
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13. 4. Osztrák–Magyar Bank kormánybiztosai 

 

Köffinger Frigyes 1892. április 21-én bekövetkezett halálával magyar részről a 

kormánybiztosi pozíció megüresedett. Köffinger helyettese már 1880 óta Andreánszky 

pénzügyminiszteri tanácsos volt, akit ugyan március végén a bank alkormányzói állására is 

jelölt Wekerle, viszont a nagytanácstól kevés, mindösszesen egy szavazatot kapott. Köffinger 

halála után átvette a posztját, amellyel az utazási költségek teljes megtérítése mellett évi 1200 

forint tiszteledíj is társult.
885

 Helyettesévé pedig dr. Popovics Sándor miniszteri 

osztálytanácsost jelölte ki Wekerle. Popovics 1884-ben lépett a pénzügyminisztérium 

szolgálatába. Ez idő alatt Wekerle egyik legszorgalmasabb és leghűségesebb munkatársa lett. 

Az 1892. május 20-án tartott minisztertanácson Wekerle előterjesztette Andreánszkyt 

kormánybiztossá, Popovicsot pedig helyettessé jelölte ki. A minisztertanács jóváhagyta 

felterjesztésüket.
886

 Wekerle 1892. május 24-én előkészítette a legfelső elhatározás tervezetét, 

melyben alaposan megindokolta döntését.
887

 A tervezetet az uralkodó elé terjesztette, aki azt 

1892. május 31-én hagyta jóvá. Wekerle kineveztetésükről 1892. június 11-én értesítette 

Kautzot.
888

 Mecenseffy június 15-én írt a nagytanács tagjainak, miszerint Andreánszky lett az 

új kormánybiztos.
889

 Jóval később a kinevezésük után – a Budapesti Közlönyben csak június 

15-én publikálták – az Osztrák–Magyar Bank 1892. július 14-ei nagytanácsán mutatkozott be, 

mint első számú kormánybiztos.
890

 Zimmermann alkormányzó köszöntötte és reményét 

fejezte ki a tekintetben, hogy munkájával a banknak elköteleződik. Ezek után Andreánszky 

szólt, aki kérte, hogy legalább annyi bizalommal legyenek iránta, mint elődje iránt voltak. 

 

13. 5. A német Birodalmi Bank állásfoglalása a Monarchia valutareformjáról 

 

A Monarchia igyekezett tapasztalatokat szerezni más jegybankoktól, amelyek már áttértek az 

aranyvalutára. Ebben a kérdésben legkézenfekvőbben a német jegybank tudott felvilágosítást 

adni. Elmondható, hogy a legszorosabb kapcsolata és legbarátságosabb viszonya a 
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Monarchiának Németországhoz fűződött. A valutareformmal kapcsolatos törvényjavaslatok 

benyújtása előtt az Osztrák–Magyar Bank két kollégája, nevezetesen Alois Steinsberg és 

Friedrich Schmied főellenőrök 1892. május 5-én Berlinbe utaztak, akiket azzal bíztak meg, 

hogy tanulmányozzák a Birodalmi Bank főkasszáját a saját jegybankjuk bécsi és budapesti 

főintézetének újjászervezéséhez.
891

 

Steinsberg és Schmied 12 napos berlini tanulmányútja alkalmával találkozott a 

jegybank igazgatóságával, többek között Richard Koch jegybankelnökkel is. Útjuk során a 

tallérok átvételének eseményei kapcsán már ismerős Koenen tanácsos vezette őket tovább. 

Az Osztrák–Magyar Bank két tisztviselője találkozott két német nemzetgazdasági szakértővel, 

nevezetesen Adolph Wagner (1835–1917) professzorral, és Ludwig Bamberger képviselővel. 

Mindkét szakértő előadta állásfoglalását a Monarchia valutareformjával kapcsolatban. 

Wagner nem tartotta képesnek a Monarchiát – a Német Birodalomhoz hasonlatosan – a tiszta 

aranyvaluta bevezetésére. Egyik oka, amiért a valutaszabályozását véghez kívánták vinni, az a 

félelem volt Oroszországtól, pontosabban egy háború kirobbanása Oroszországgal. Közel egy 

órát beszélgettek Wagnerrel. 

Érdekesebb volt a megbeszélés Ludwig Bambergerrel, aki a német reform idejében az 

aranyvaluta élharcosa volt. Bamberger meglehetősen sokat tudott az Osztrák–Magyar 

Bankról, példának okáért, hogy a giro létrehozása kapcsán a Birodalmi Bank példáját 

használták fel. Elbeszélgettek arról is, hogy annak idejében a Birodalmi Bank giró forgalmát 

az ő javaslatára a Banque de France giro forgalma alapján alakították ki.
892

 A küszöbön álló 

valutaszabályozást Bamberger üdvözölte. Az aranyvalutát csakis a tiszta aranyvaluta alapján 

tartotta elképzelhetőnek és Németországnak is törekednie kellett volna azt elérni. 

A tallér ügyet elintézettnek tekintette. A tallér a mindennapi életben, illetve a 

kiskereskedelemben egy kedvelt érme volt, amely minden szempontnak megfelelt. Sokkal 

kézre állóbb volt, mint a későbbi német 5 ezüst márkás, amelynek a nagysága 

kényelmetlenséget okozott. A tallér a decimális pénzrendszerbe nem illeszkedett bele és a 

kisebb forgalomban sem fért bele a súlya. Nézetei szerint a forgalmon kívül helyezése 

ellenére, nagy mennyiséget forgalomban lehetne tartani belőle, mint váltópénzt. Az 

aranyvaluta jelentősebb forgalomban nem tudta nélkülözni az ezüstpénzt, valamint az akkori 

németországi forgalomban csekély volt a tallérok száma. 
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Bamberger szerint a Monarchia az aranybeszerzést gond nélkül teljesíteni tudja. 

Németországban nyoma sem volt az aranyszükségletnek. 

Végül Wagner és Bamberger is egyöntetűen a kormányok súlyos hibájának tartották, 

hogy a reláció megállapításánál a napi árfolyamot vették alapul. A jelentés további részeiben 

alapos elemzés alá vonták a német érméket, azok veretését, valamint ellenőrzését. A jelentés 

végén leírták állásfoglalásukat a pénztár számára. 

Az utazásuk tapasztalatait 1892. június 7-én megküldték az igazgatóságnak.
893

 

 

13. 6. A valutatörvények és a Krupp művek szerepe a reform megvalósításában 

 

Reuss megírta, hogy június 15-én az osztrák képviselőház valutaügyi bizottsága a valuta 

törvényjavaslatok első artikulusát jóváhagyta.
894

 Egyértelműen kimondták, hogy az osztrák 

valuta alapja az arany lesz, és a számítási egység pedig a korona. 

1892. június 17-én tartott minisztertanácson Wekerle a valutaszabályozására 

vonatkozó törvényjavaslatok tárgyalásának ütemezésére azt javasolta, hogy a magyar 

képviselőházi tárgyalások előtt várják meg az osztrák képviselőház bizottságának 

jelentését.
895

 Így a két kormány között megállapítást nyerhetnek bizonyos különbségek a 

törvényjavaslatokkal kapcsolatban. Viszont a magyar országgyűlés nem várhatja meg az 

osztrák képviselőházi tárgyalások végét, így a javaslatokat a magyar országgyűlés mindkét 

háza letárgyalja. 

Steinbach először 1892. június 21-én írt levelet Wekerlének, melyben szólt az osztrák 

képviselőház valutaügyi bizottságának módosításáról.
896

 Levele végén Steinbach sietve 

hozzátette, hogy további helyreigazítások várhatók. Még több ilyen levél érkezett a valutaügyi 

bizottság üléseiről, melyek részben stiláris módosításokat, részben pedig olyan változtatásokat 

irányoztak elő, amelyek a valutaügyi javaslatokat és a két ország között kötendő 

érmeegyezmények elvi alapjait nem érintették. 

Nem sokkal később Steinbach valóban újabb levelet küldött, ugyanis az osztrák 

képviselőház valutaügyi bizottsága újabb hibákat fedezett fel a törvényjavaslatban. Így a 9. 
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ponttól a 21. pontig azokat javította.
897

 1892. június 27-én az osztrák képviselőház újabb ülést 

tartott, amelyen a maradék pontokat átbeszélték a törvényjavaslat és az érme- és 

valutaszerződés tekintetében, illetve összesítették az azokban foganatosítani kívánt 

változtatásokat.
898

 Zárásképpen megemlítette, hogy nehézségekbe ütközött a bizottsági 

tanácskozás alkalmával a szerződés X. pontjának tárgyalásakor a konvenciós pénzláb szerint 

kiveretett érmék beváltásának a kérdése. Ezt Steinbach nézetei szerint talonban kell tartania, 

ugyanis a konvenciós pénzek sorsa a június 18-án kelt levelének tárgyát képezték, s 

bizonyosan viták alapját generálja majd a képviselőházi tárgyalások során. Kérte, hogy az 

idézett írását vegye megfontolás alá és arról az elhatározását gyorsítva közölje. Steinbach 29-

én újabb levelet küldött, amelyben tájékoztatást közölt az osztrák képviselőház 

valutabizottságának június 30-án tartott üléséről. Még egyszer nyomatékosan kérte Wekerlét, 

hogy amennyiben a magyar kormánynak van észrevétele a valutatörvényekkel és az 

érmeszerződéssel kapcsolatos változtatásokról, amelyeket a bizottságnak jelezni kívánna, 

akkor azt június 30-án délelőtt 12 óráig távirati formában tegye meg.
899

 

Másnap Wekerle táviratozott Bécsbe, melyben kifejtette, hogy a változtatásokkal 

egyetért.
900

 Törekedett arra, hogy a magyar pénzügyi bizottság is elfogadja a módosításokat. 

Wekerle megírta, hogy csak a 10 koronás érméknek magánszámlára történő veretése 

fenntartandó. Közölte Steinbachhal, hogy a magyar oldalon az egyelőre még nem 

prejudikáltatott, hogy Ausztriában magánszámlára nem verethetnek 10 koronást. Felajánlotta, 

hogy amennyiben Steinbach meg kívánja osztani a megegyezésben, hogy csak 20 koronás 

érmékre vonatkozik a feloldás. Így a magyar érmetörvényekben erről külön rendelkeznek. 

Kérte, hogy véleményét szintén távirati úton tudassa. Steinbach még aznap válaszolt: Wekerle 

javaslatát a 10 koronásokkal kapcsolatban a bizottságnak előadta. A végső szövegezés még 

előkészítés alatt volt. Steinbach jelezte, hogy a bizottsági ülés aznap még nem ért véget, nem 

tudja előre, hogy másnapra véget ér-e. Aznapi eredményekről az újságból értesülhet 

Wekerle.
901
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A Krupp család az 1840-es években az osztrák Berndorfban fémipari műveket 

alapított.
902

 A gyár leszerződött az Osztrák–Magyar Monarchiával, miszerint a fém 

váltópénzeit ők készítik el. Az új valutatörvények újabb megrendeléseket hozhattak 

számunkra, így a vállalat vezetője gondot fordított arra, hogy az óriási megrendelés, amely 

egyébként hatalmas hasznot hozott, stabil alapokon nyugodjon. A berndorfi fémművek 

vezetője Arthur Krupp (1856–1938) – aki feleségével 1892-ben vette fel az osztrák 

állampolgárságot – levélben fordult Steinbachhoz, hogy az új valuta fém váltópénzeit 

kiveretné.
903

 Ez az ajánlat a nikkel és bronz érmékre vonatkozott. Steinbach egyeztetett 

Wekerlével. Wekerle jelentette, hogy a Krupp művek berndorfi gyárával kötendő szerződést 

érdemileg megkötötték, azzal a kikötéssel, hogy a nikkel érmék veretése csak a császári 

rendelettel lép hatályba.
904

 Steinbach szintén táviratozott Wekerlének és abban megköszönte, 

hogy a szerződést meghosszabbította a berndorfi fémművekkel.
905

 

 

13. 7. A reformok tárgyalása Bécsben és Budapesten 

 

Mint már korábban említettem, a magyar kormány tartott attól, hogy az osztrák 

képviselőházban sokáig elhúzódnak a tárgyalások a valutatörvényekkel kapcsolatban, míg 

végül a magyar országgyűlés már nem lesz egyben. Mivel a törvényekről egyszerre kívántak 

rendelkezni a két országrészben, ezt elkerülendő, az 1892. július 8-án tartott 

minisztertanácson Szapáry miniszterelnök előterjesztése kapcsán kívánták elérni, hogy amíg a 

valutatörvények meg nem születnek, úgy az uralkodó királyi leirat formájában az üléseket 

szeptember 26-ig elnapolja.
906

 Az uralkodó minden lehetőséget megadott, hogy az egész 

Monarchiát érintő valutatörvények a birodalom mindkét parlamentjében megszülethessenek. 

Július 20-án jóváhagyta, hogy az országgyűlés szeptember 26-ig egyben legyen. 

A magyar képviselőház 1892. július 11-én kezdte meg a javaslatok tárgyalását. Július 

11-től egész héten üléseztek a képviselők és a javaslatokról egyezkedtek, s július 15-én 

délután a törvényjavaslatokat változatlan formában elfogadták.
907

 Wekerle jelentette 

Steinbachnak, hogy másnap a képviselőház bizottsága rendelkezett arról, miszerint a 
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törvényeket átküldik a felsőházba, ahol következő kedden (július 19-én) kezdik meg a javaslat 

vitáját. Wekerle táviratában kérte Steinbachot, hogy okvetlenül tájékoztassa őt 

belegyezéséről, miszerint bizalommal lezárhatják-e a magyar felsőházi tárgyalásokat. 

Wekerle rendkívül fontosnak tartotta ezt, ugyanis a felsőházi tárgyalások elnyújtásával időt 

nyerhettek volna az osztrákok számára. Másnap Steinbach elismerését fejezte ki Wekerlének 

a törvényekkel kapcsolatban. Megkérte, hogy a budapesti felsőházi tárgyalásokat, ha 

lehetséges nyújtsák el, ugyanis a bécsi helyzet nem teljesen biztos.
908

 Az osztrák képviselőház 

hangulata ugyanis aggodalommal töltötte el Steinbachot, mert véleménye szerint, amennyiben 

a magyar felsőház elfogadja a törvényeket, az Bécsben veszélyes kényszerhelyzetet teremthet. 

Május 16-án Monts jelentette, hogy a magyar képviselőház 5 napos tárgyalás után elfogadta a 

valuta törvényeket, és arról biztosította kormányát, hogy az általános hangulat emelkedett, így 

„des Hauses der Magnaten” kétséget kizáróan megszavazza a reformot.
909

 A Bécsből 

Budapestre érkező jelentések szerint immár az osztrák képviselőházban is kialakult egy 

többség, amely a reformot támogatta. Ezért Magyarországon az öröm olyan nagy volt, mint 

amikor kiderült, hogy a szabályozás ára a költségvetést említésre méltó módon alig terhelte 

meg. Monts szerint, egy értelmes magyar sem gondolhatta, hogy Ausztria a költségek 70 %-át 

átveszi. De Wekerle mégis megpróbálta a régi, vagyis a 70 : 30 arányon ezt elérni. A 

várokozások ellenére Steinbach és Taaffe is támogatták a tervet a fenti arányokkal és így 

visszavertek néhány osztrák képviselőt. Az osztrák parlamentarizmus történetének egy neves 

eseménye, és a Taaffe-adminisztrációnak köszönhető a meglepő eredmény, amely elvégre 

általánosan köztudott volt, hogy magyar oldalról a teljes költségek 35 %-os, majd némi 

vonakodás után 40 %-os költségmegosztásba belementek. Monts újra kifejtette, hogy 1868-

ban a 70 : 30 kvóta arányos volt, ugyanis Magyarország bevétele 115, Ausztriáé pedig 317 

millió forint volt, azonban 1892-re, amikor a bevételek 369 és 568 millió forintra emelkedtek, 

már ez az arány anakronisztikus és tarthatatlanná vált, sőt a reláció is Magyarországnak 

kedvezett. Az exportáló magyar agrárius körök érdekében állt egy lehetőleg magas ázsió a 

hazai papírérték mérőkben, mivel a magas értékreláció tartós stabilitást nyújtott. Ténylegesen 

csak a készfizetések beindítása után egyenlítődhetnek ki a keresetek, azzal, hogy a 

ciszlajtániai importőrök örömére a lengyel és magyar gabonatermékek csak az akkori 

átmeneti keresetre megalapozva jelenhetnek meg. A reláció vonatkozásában mégiscsak a 

magyar javaslat elfogadása szerzett népszerűséget, nem kevésbé a pénzügyminiszter, akire 

                                                 
908

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 3993/1892. Telegramm. Emil Steinbach an – Wekerle Sándor. Wien, am 16. Juli 

1892. [Az előadóívbe piszkozatként bemásolva.] 
909

 PAAA R 8563 Kaiserlich Deutsches Generalkonsulat für Ungarn. No.: 55. Anton von Monts an – Leo von 

Caprivi. Budapest, den 16. Juli 1892. 



250 

Magyarországon, mint az új pénzrendszer megteremtőjére tekintettek. „Sein können wird 

derselbe in dass erst bei den Konversion Operationen zu erweisen haben, die Finanziers sind 

beachtenswert Gegner als der kranke Graf Taaffe, der unerfahrene Steinbach und die auch 

Parteihader verblendeten cisleithanischen Parlamentarier.“
910

 

A törvényjavaslatok tárgyalását az osztrák képviselőházban 1892. július 15-én kezdték 

meg. Az első törvényjavaslatot – a koronaérték megállapításáról – 1892. július 16-án nagy 

viharok közepette 175 mellette és 84 ellenében megszavazták.
911

 Ehhez a sikerhez, illetve a 

képviselőházi beszédéhez Taaffe miniszterelnök gratulált pénzügyminiszterének.
912

 

Budapesten 1892. július 19-én a felsőházban tárgyalták a javaslatokat és meg is szavazták 

azokat. Wekerle a felsőházi voksolás után táviratozott Steinbachnak, hogy a 19-én tartott 

felsőházi szavazást az előző hétvégén szombat délelőttre (július 16.) a bizottság már 

kitűzte.
913

 Vagyis nem tudott arról intézkedni, hogy az ülést elnapolják, mivel Steinbach 

táviratát csak szombat délután kapta meg. A javaslatokat a felsőház változtatások nélkül 

jóváhagyta. 

Az osztrák képviselőházban a valutatörvényeket 1892. július 21-én megszavazták, és 

így a házüléseket határozatlan időre elnapolták.
914

 Az osztrák felsőház a következő héten 

(július 26.) tárgyalta a javaslatokat. Ratibor megígérte, ha megszületnek a törvények, akkor 

azokat azonnal megküldi Berlinbe. Az érmeszerződésbe foglalt kvótakulcs alapján a lebegő 

adósság beváltásainak költségeit 70 %-ban Ausztria és 30 %-ban Magyarország viselte. 

Ratibor is Montshoz hasonlatosan kiemelte, hogy a 70 : 30 arányos kvóta hátrányos helyzetbe 

hozza Ausztriát Magyarországgal szemben. Jelentésében Ratibor megjegyezte, hogy a magyar 

kormány és parlament belement a 35 %-os költségátvállalásba. Továbbá kiemelte, hogy az 

osztrák kormány nem utolsó próbálkozása lesz a kedvezőbb helyzet kiharcolása. A jelentés 

végén hozzátette, hogy akadnak olyanok az osztrák képviselőházban, akik nem kívánják a 70 : 

30 arányt megbontani, viszont őket nem akarta senki meghallani. 

Az osztrák felsőház 1892. július 27-én változtatások nélkül elfogadta a javaslatokat.
915
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13. 8. Konvenciós pénzláb szerint vert érme 

 

Steinbach meg kívánta oldani a valutatörvények szentesítése előtt a konvenciós pénzláb 

szerint vert ezüstérmék, az ezüstpengő ügyét, illetve kivonásukat a forgalomból.
916

 Egyik 

személyes találkozója alkalmával Wekerle javaslatára egy olyan megoldásra hivatkozott, 

amelyben megállapodtak abban, hogy rendeleti úton fogják az érméket a forgalomból 

kivonni. A legjobb megoldásnak azt gondolta, hogy az érmeszerződés XII. pontjának második 

bekezdésébe ezt belefoglalják. Kérte Wekerlét, hogy magyar részről az ügy állásával 

kapcsolatosan írásos formában mihamarabb tájékoztassa. Levele végén felhívta a magyar 

pénzügyminiszter figyelmét az ügy sürgős természetére. Wekerle nem válaszolt azonnal 

Steinbach levelére, aki július 26-án újabb levelet küldött, melyben tájékoztatta arról, hogy 

másnap, július 27-én az osztrák felsőház a napirendi pontok közé tűzte a valutatörvények 

tárgyalását, amelyeket valószínűleg el is fognak fogadni.
917

 Szólt arról, hogy az előző napi 

osztrák minisztertanácson előadta a javaslatát és megkapta a felhatalmazást, hogy a 

valutatörvényeket az uralkodó elé terjeszthesse jóváhagyásra. Kérdezte Wekerlét, hogy 

mikorra készíti elő a legfelső elhatározás tervezetét, amellyel közösen fordulhatnak az 

uralkodóhoz. Amint megszületik a legfelső elhatározás, úgy azonnal előkészítik az 

érmeszerződést. Az érmeszerződés XXII. artikulusa tekintetében, amely az egyezmény 

kihirdetésének a napján lép életbe, szerinte még egy megegyezést kell tenni. Egy részről a 

bank 87. statútumának módosítása minél hamarabb lépjen hatályba. Szükségessé válhat 

azonban, hogy a rendelet a veretési díjak tekintetében a két kormány azonnal megállapodjon 

és azt ki is hirdesse, amellyel már semmilyen további akadálya nem lesz az arany 

beáramlásának az Osztrák–Magyar Bankba. Újra előadta, hogy várja a Wekerle 

állásfoglalását a konvenciós pénzek ügyében. Megírta, hogy amennyiben sok nyitott kérdés 

maradt, úgy egy személyes találkozó során szívesen fogadja Wekerlét Bécsben, vagy 

amennyiben Wekerle jobban szeretné, úgy Steinbach látogatja meg Budapesten. 

Wekerle 1892. július 27-én kelt levele szerint előző nap is küldött egy átiratot 

Steinbachnak, melyben értesítette őt arról, hogy az augusztus 1-jén az ischli udvarba küldendő 

valuta törvénytervezetet nem oda, hanem a kabinetirodába küldi.
918

 A legfelső elhatározás 

kinyilvánítását megtehetik, amely a törvény életbelépésétől függött. Ennek nyilvánossá tétele 
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egyébként Steinbach elhatározásán múlott. Wekerle készségesen kötelezte el magát a 

Steinbach legutóbbi levelében előadottakhoz. Csak annyit kért, hogy hozza tudomására azt a 

napot, melyen a kihirdetést technikailag még meg tudja tenni. Egyidejűleg az Osztrák–

Magyar Bank a törvény életbelépéséről mind osztrák és mind magyar oldalról egy azonos 

értesítéssel, különösen a bank 87. statútumának módosításáról, hivatalosan tájékoztatandó. 

Időközben levélváltás útján az érmeszerződés formális tisztázatainak cseréjét 

megvalósíthatnák. A veretési díjakról és a kihirdetés napjáról is levélváltás útján 

rendelkezhetnének. Wekerle nézetei szerint a veretési díjat a törvényi határokon belül további 

rendelkezésekig rögzíteni kell. Mérlegelés tárgyát képezi, vajon az Osztrák–Magyar Bank 

számlájára történő veretés után alacsonyabb legyen-e, mint a korábbi magánszemélyekre 

érvényes díjak, vagy azok felemelése szükséges. Ezeken az intézkedéseken keresztül a 

magánszámlára történő veretés a jegybank által koncentrálódna, amely rendelkezés jelentősen 

csökkentené a manipuláció lehetőségét és azon kívül egy további megkönnyítése az arany 

beáramlásának az Osztrák–Magyar Bankba. A veretési díjak megállapítása szempontjából 

helyeselte Steinbach javaslatát a szóbeli megbeszélés összehívására, Wekerle javasolta, hogy 

ez a szakreferenseken keresztül történjen. 

Ami a konvenciós pénzláb szerint vert ezüstérmék forgalmon kívül helyezését illette, 

azokat az érméket és egyéb más jellegű vereteket, amelyek az 1878. évi vámtarifa 

végrehajtási rendelet értelmében vámfizetéshez engedélyeztek, az 1858. április 27-én kelt 

császári pátens 11. paragrafusa alapján, valamint a levantei tallérok direkt kirekesztése 

nyomán Steinbach visszahívja és forgalmon kívül helyezi. Az érmék értékén belüli 

beválthatóságának időtartamát lehetőleg rövidre szabva határozza meg. A rendelkezésre álló 

időről és a bevonásról egyidejűleg az állami pénztárakat is értesíteni kell. A pénzügyigazgatás 

tulajdonjogát az ezüstérmékre a reformjavaslat XII. paragrafusának harmadik bekezdésébe, 

illetve a beváltási idő lejárta után a számla lezárását követően bele kell foglalni. A közelebbi 

módozatokat és megállapításokat, illetve egyéb rendelkezéseket az összegyűjtött 

ezüstmennyiség tekintetében fenntartják. A konvenciós pénzláb szerint vert érméket 1892. 

decmeber 31-ei határidővel vonták ki a forgalomból.
919
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13. 9. Az első osztályú vaskoronarend 

 

Mindkét kormánynak a legnépszerűbb és talán legfényesebb győzelme működésük során a 

valutareform volt. Hazájukban mind a két pénzügyminiszter hatalmas népszerűségre tett szert. 

A hosszas és szorgalmas munkájáért a magyar miniszterelnök meg kívánta jutalmazni 

miniszterét. Ezért írásban felkereste az osztrák miniszterelnököt Ellischauba címzett levelével, 

hogy a magyar parlamentben a valutatörvények tárgyalása befejeződött, sőt Ausztriában is 

hamarosan befejeződik.
920

 Szapáry kikérte Taaffe véleményét, hogy gondolt-e Steinbach 

kitüntetésére, és ha igen, akkor milyen formában. Mert meg kívánja jutalmazni Wekerlét és jó 

lenne, ha a két pénzügyminiszter ugyanazt az elismerést kapná. Egyébként a valutareform 

műveletében részt vett minisztériumi tisztikara mind kaptak valamiféle kitüntetést, osztrák 

részről Anton von Niebauer osztályfőnök, Friedrich Winterstein miniszteri tanácsos a 

valutarendezés referense, és Ignaz Gruber miniszteri fogalmazó. Magyar részről Láng Lajos 

államtitkár a Lipót-rend középkeresztjét, Enyedi Lukács miniszteri tanácsosi jelleggel 

felruházott pénzügyminiszteri osztálytanácsos a Lipót-rend lovagkeresztjét, és végül Popovics 

Sándor a vaskoronarend III. osztályát kapta.
921

 Mivel huzamosabb ideig nem ülésezett a 

minisztertanács így Wekerle a felterjesztést közvetlenül Szőgyényhez címezte. Szapáry Gyula 

miniszterelnök a törvényjavaslat osztrák alsóházi elfogadása után 1892. július 23-án Ischlben 

megbeszélte az uralkodóval, hogy a valutaszabályozás munkálataiban folytatott sikeres 

tevékenysége elismeréseként Wekerlét felterjeszti az I. osztályú vaskoronarendre.
922

 Szapáry 

levelében megírta, hogy az ellenjegyzés késni fog, mivel Szőgyény nem volt Bécsben. 

Ellenben a levél második fele, inkább Szapáry vallomása volt, vagy inkább egyfajta 

lekenyerezése Wekerlének, mert saját pozícióját megrendültnek érezte a kabinetben. Úgy 

gondolhatta, hogy helyzetének megerősítésére adhat alkalmat a reform sikere Wekerle 

nyomán. „Ily okból kívántalak most előre értesíteni és egyszerre neked kifejezést kívánok adni 

abbéli örömömnek, hogy nekem jutott a feladat az iránt Ő Felségének előterjesztést tehetni. 

Fogadd addig is még ezt szóval tehetem legőszintébb szerencse kívánataimat; adjon neked az 

Isteni gondviselés soká tartó munkaerőt, hogy a közügyeknek ezentúl is még, az eddigiekhez 

hasonló sok jó szolgálatot tehess, részemre pedig tartsd meg továbbra is azon bizalmat és 
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barátságot, melyet annyiszor tanúsítottál, melynek szilárdságára biztosan számíthatok; melyet 

részemről a legmélyebben viszonzok.”
923

 

Az osztrák vaskoronarendet I. Ferenc osztrák császár 1816-ban alapította, melyet 

három (I., II., és III.) osztályban adományoztak. Az I. osztály tulajdonosai valódi belső titkos 

tanácsosi rangban kellett, hogy álljanak. A II. osztályt elnyert személyek korábban a bárói 

rangot, a III. osztállyal jutalmazottak pedig nemességet nyertek, azonban ezt a rendelkezést 

1884. július 18. óta megszüntették. Mivel Steinbach 1891. július 22. óta, Wekerle pedig 1891. 

szeptember 2. óta valódi belső titkos tanácsos volt, így számukra az első osztályú 

vaskoronarend dukált. Szapáry ígéretéhez híven fel is terjesztette Wekerlét 1892. július 24-én 

a kabinetirodához.
924

 Aznap Taaffe is felterjesztette Steinbachot a vaskoronarend első 

osztályára.
925

 Ferenc József 1892. július 25-én hagyta jóvá kitüntetésüket. A rendjeleket 

egyszerre vették át Bécsben. Mivel járt ez az elismerés? Talán csak annyival, hogy hivatalos 

állami ünnepek alkalmával a kitüntetett személy viselhette kitüntetését, illetve írásos 

formában az egyén neve elé került titulusa. Példának okáért Steinbach a „Der Floh” 1892. 

augusztus 7-ei hasábjain, mint egy a valuta-vita győztesét ábrázolták, aki a vaskoronarenddel 

a nyakában és szivarral a kezében füstként elfújja az aranyvaluta ellenzőit. Wekerlét az 

Osztrák–Magyar Bank Budapesti Főigazgatósága is köszöntötte a vaskoronarenddel való 

kitüntetése alkalmából. Wekerle augusztus elején köszönetet mondott a bank budapesti 

igazgatóságának.
926

 

 

13. 10. Veretési díjak megállapítása 

 

Steinbach táviratban kérte Wekerlét, hogy a veretési díjakról szóló megbeszélésekre a 

szakreferenseket küldje Bécsbe.
927

 Szerette volna, ha a megbeszélésekre a következő hét 

hétfőjén sor kerülhetne. Még aznap (július 29.) egy levelet is küldött Wekerlének, melyben 

megköszönte az üzenetét, valamint tájékozatta, hogy 1892. augusztus 1-jén elküldi a valuta 

törvényjavaslatokat a kabinetirodába.
928

 Wekerle július 30-án válaszolt Steinbach táviratára, 
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amelyben megírta, hogy augusztus 1-jén hétfőn délelőtt Enyedi Lukács és Balházy János 

miniszteri tanácsosok a veretési ügyekről tartandó megbeszéléseken Bécsben részt vesznek.
929

 

A veretési díjról az egyeztetések 1892. augusztus 1-jén zajlottak. Steinbach szerint egyetlen 

ellentétpont maradt, amelynek véleménye szerint nincs döntő jelentősége, az éppen a veretési 

költség.
930

 Ebből a szempontból a kérdést a jobb mérlegelés végett Wekerlére bízta, vajon az 

Enyedi által javasolt költségek elfogadása a banknak az állampénzügyekből ésszerűen várható 

nagy áldozatot jelent-e, tekintettel arra, hogy az elfogadott törvényjavaslatokon keresztül a 

jövőben a pénzügyekre amúgy is nagy költségeket terhelnek majd. A tárgyalás folytatásában a 

bizottsági delegáltak egyetértettek abban, hogy a magyar küldöttek a javaslatokat közöljék 

Wekerlével. 

Steinbach a továbbiakban egy személyes találkozóról szólt, ugyanis a közelgő 

időpontban látogatást kívánt tenni Budapesten. A következő napokban nagyon elfoglalt volt, 

így a vizitet a következő hétre tervezte, de a konkrét időpontot Wekerlétől tette függővé. 

Javasolta, hogy az Osztrák–Magyar Bank képviselőit is hívják meg a találkozóra. 

Küldeményében írt arról is, hogy tudomása szerint Kautz 1892. augusztus 6-án tér vissza 

Bécsbe, valamint ebben az időben Mecenseffy is a császárvárosban lesz. Steinbach azt 

tanácsolta, hogy tekintettel ezekre a tényekre, a találkozót ez alkalommal Bécsben tartsák. A 

következő vasárnap már a rendelkezésére áll. A nevezett időpont alkalmas lenne, mert a két 

állam delegáltjai a törvény publikálását augusztus 11-ben határozták meg, így a megbeszélés a 

bank funkcionáriusaival még a megjelenés előtti időpontban megtörténhetne. 

1892. augusztus 2-án Ferenc József szentesítette mind a magyar és mind az osztrák 

törvényjavaslatokat. A miniszterelnökség hivatalosan értesítette Wekerlét az uralkodói 

jóváhagyásról.
931

 Augusztus 7-én kívánták kihirdetni a törvényeket, így kérdést intéztek 

Wekerléhez, hogy van-e ellenvetése azzal kapcsolatban. Mint tudjuk az osztrákokkal már 

megállapodtak, hogy augusztus 11-én teszik közzé a törvényeket. Wekerle válaszában 

megkérte a miniszterelnökséget, hogy az augusztus 11-ei dátumot tartsák tiszteletben. A 

valuta rendezését az 1892: XVII-XXI. törvénycikkek emelték törvényerőre.
932

 A rendezés 

eredményeként a Monarchia aranyalapra helyezte valutáját, de a teljes végrehajtásra hosszabb 

időt szánt, azaz nem sikerült egy menetben végrehajtani a reformot. Az új pénz, a 100 fillérre 
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osztott korona 10 és 20 koronás érméi 900 rész arany és 100 rész rezet tartalmaztak. 1 kg 

színaranyból 3280 koronát vertek. Forgalomban maradtak az osztrák értékű papírpénzek is. 

Mindkét állam kötelezettséget vállalt arra, hogy osztrák értékű ezüstpénzeket a jövőben nem 

vernek. 20 és 10 aranykoronást korlátozás nélküli mennyiségben veretnek. Ezt követően, 

illetve bizonyos ideig 200 millió db egykoronás ezüst, 60 millió korona összegben 20 és 10 

filléres nikkel, valamint 26 millió korona összegben 2 és 1 filléres bronzérmék veretésében 

állapodott meg a két állam. A verhető pénzekből 30 % esett a Magyar Korona országaira. A 

korábban tervezett teljes szabályozást nem tudták végrehajtani, így a valutarendezés 

műveletének csak első lépése történt meg 1892-ben. A Szapáry-kabinetnek valójában ez volt 

az egyetlen sikere. A koronarendszerre való áttérés technikai lebonyolítása két menetben 

történt. Az áttérés során a kormányok a forgalomban lévő államjegyeket bevonták és helyette 

ezüstpénzt és bankjegyet bocsátottak ki, ezalatt a bank birtokába vette a kormányok által 

rendelkezésre bocsátott aranykészletet. Az 1894-1899 közötti időszakban az államjegyek 

jelentős részét ezüst aranykoronával és ezüst forintosokkal, valamint bankjegyekkel cserélték 

fel.
933

 

A Steinbach által javasolt megbeszéléseket 1892. augusztus 6-án tartották meg, 

amelyen részt vett az osztrák pénzügyminiszter mellett Wekerle, Kautz és Mecenseffy. 

Steinbach levelet küldött Wekerlének, melyben arról értesítette, hogy az uralkodó 

szentesítette a törvényeket. Felsorolta az új törvénypontokat, melyeket kihirdettek az 1892. 

augusztus 11-én megjelent birodalmi törvénylapban és a Wiener Zeitungban.
934

 Másnap 

Steinbach egy táviratot is küldött Wekerlének, melyben megírta, hogy a veretési díjakról 

szóló rendeletben, amely augusztus 11-én jelent meg, az utolsó bekezdésbe beiktatta azt is, 

mely napon lép életbe.
935

 Wekerle augusztus 10-én írt Steinbachnak, hogy az általa aláírt 

érmeszerződés két példányát megküldte, egy aláírt példányt visszakért.
936

 

                                                 
933

 Sára 1991. 427.; Általános utasítás a koronaértékben való közkötelező számítás behozataláról, az általános 

érmeforgalom rendezéséről és a koronaértéknek a jogviszonyokra való alkalmazásáról szóló 1899. évi XXXVI. 

Törvényczikk végrehajtása tárgyában a pénzügyi hatóságok, pénztárak, hivatalok és számvevőségek számára. 

Kiadja: A Magyar Királyi Pénzügyminiszter egyetértőleg a Magyar Királyi Állami Számvevőszék elnökével, 

Budapest 1899. évi 89435. szám 
934

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 2340/P.M. [4429/F.M.] Emil Steinbach an – Wekerle Sándor. Wien, am 

7. August 1892. 
935

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 4479/1892. Telegramm. Emil Steinbach an – Wekerle Sándor. Wien, am 8. August 

1892. [Piszkozatként az előadóívbe felvezetve.] 
936

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 4527/1892. [Nr.: 2328] Wekerle Sándor an – Emil Steinbach. Budapest, am. 10. 

August 1892. 



257 

Taaffe 1892. augusztus 17-én megküldte Steinbachnak a kézjegyével és pecsétjével 

ellátott érmeszerződés két példányát.
937

 Másnap Steinbach továbbította az egyiket 

Wekerlének.
938

 

 

13. 11. A valutaszabályozás és az Osztrák–Magyar Bank 

 

Steinbach és Wekerle 1892. augusztus 11-én értesítette Kautz Gyula kormányzót, hogy az 

uralkodó a törvényeket szentesítette és a törvény a levél keltének napján életbe lépett.
939

 Egy 

részről a koronaérték megállapításáról szóló XVIII. törvénycikk, más részről pedig a bank 

alapszabályának 87. cikkének kiegészítéséről szóló XX. törvénycikk életbe lépett. Wekerle 

leveléhez mellékelte a 2326/P.M. számú rendeletével szabályozott veretési díjakat, mely 

alapján elmondható, hogy a bank kedvezményesen verethetett aranyérméket. Kautz másnap 

válaszolt Wekerlének, melyben megköszönte a verdedíjak kedvezményes megállapítását. 

Kautz biztosította Wekerlét, hogy a bank a 87. cikkely módosítása kapcsán már minden 

előkészületet megtett, amellyel a kötelezettségeinek meg tud felelni.
940

 Fontos, hogy levele 

végén mellékelte azt a brossúrát, amelyből a magyar pénzügyminiszter tájékozódhatott arról, 

hogyan vásárol aranyat a jegybank. Az Osztrák–Magyar Bank az augusztus 11-én életbe 

lépett törvény alapján vagyonát átszámította a korona valuta szerint és azt aranyban tartotta 

számon. 

A bank aranyvásárlásával összefüggésben Maximilian Chiari (1832–1894) 

osztályfőnök levelet küldött Wekerlének.
941

 Az Osztrák–Magyar Bank aranyvásárlási üzlete 

kapcsán az aranyrudak szállítását, mindenekelőtt a szállítási mellékilletékkel megterhelt 

összeget jóvá kell írni. Így nagy nehézségekbe ütközött a vásárlás. A mellékilleték mellett a 

külföldről beáramló aranyrudak után járó veretési díj vitathatatlanul az első helyen állt, mivel 

a veretési törvény 11. paragrafusa értelmében az Osztrák–Magyar Banknak 4 

korona/kilogramm veretési díjat kell fizetnie aranyban. Minden ezután következő esetben a 
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veretési díjat ki kell fizetni, úgy az üzleti tranzakciók kivitelezése lehetetlenné válik. Chiari 

megküldte a bécsi fővámhivatal és az Osztrák–Magyar Bank üzletvezetésének e tárgyban 

született átiratát. Erre a kérdésre egy analóg megoldást kellett találni. Wekerle újabb 

rendeletet volt kénytelen kiadni 2412/P.M. címen, amelynek alapján a bank számára 

külföldről érkező színaranyat nem kell jellel ellátni. Ennek értelmében Wekerle írt a 

jegybanknak, hogy az aranyvásárlások megkönnyítése érdekében az aranyrudakon a 

fémjelzést nem kell feltüntetni, és a vámhivatal azokat így közvetlenül a jegybanknak adja 

át.
942

 Amennyiben az említett aranyrudakat nem verik érmévé, illetve nem kerülnek vissza 

külföldre, hanem a Monarchiában maradnak forgalomban, úgy azokban az esetekben fel kell 

tüntetni a fémjelzést. Kivételt képezett ez alól, amennyiben az aranyrudak próbabélyeggel 

voltak ellátva. 

A jegybank megküldte a két kormánynak az 1892. május 3-án kelt határozata alapján, 

hogy mekkora összeg volt az árfolyamnyeresége.
943

 Ez az összeg 13 525 166 forintot tett ki, a 

bank aranykészlete megközelítette a 100 millió forintot aranyérmékben, és külföldre szóló 

aranyváltókban.
944

 Steinbach köszönetet mondott a bécsi főigazgatóságnak, hogy a külföldi 

váltókból származó árfolyamnyereséget megtartotta.
945

 Az Osztrák–Magyar Bank 1892. 

augusztus 25-én nagytanácsot tartott.
946

 Mecenseffy előadta, hogy az augusztus 4-i 

nagytanács óta a valutatörvények 11-én életbe léptek. Ezért az egyéb ügyek mellőzésével az 

első három legfontosabb pontot a valutaügy képezte. 

1.) Jelentés azokról a banktechnikai intézkedésekről, amelyek az érmeügyi törvények 

hatálybalépése utáni teendőkről szólt. 

2.) Intézkedések az aranybehozatal megkönnyítésére. 

3.) Jelentés a bank üzleti eredményeiről. 

Az első pontról elmondható: 1892. augusztus 6-án tartott bécsi találkozó alkalmával a két 

pénzügyminisztert biztosította a bank kormányzója és vezértitkára arról, hogy a bank a 

valutatörvények jegybankra háruló terheit viselni tudja. Mint korábban írtam, a jegybank az 

aranykészletét az új reláció paritása alapján átszámította. Így ez összefüggésben állt a 

                                                 
942

 OeNB-BHA II/02/c. No.: 1695/92. [2412/P.M.] Wekerle Sándor – Osztrák–Magyar Bank Bécsi 

Főintézetéhez. Budapest, 1892. augusztus 18. 
943

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 4643/1892. [No.: 1659] Oesterreichisch-ungarische Bank Generalrath an – Emil 

Steinbach. Wien, 18. August 1892.; MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 2442/P.M. [No.: 1659] Oesterreichisch-

ungarische Bank Generalrath an – Wekerle Sándor. Wien, 18. August 1892. 
944

 OeNB-BHA II/02/c. No: 1659. Nachweis über den auf Grund des Goldschatzes der Bank vom 10. August 

1892. ermittelten Kursgewinn. Goldschatz am 13. August 1892. 
945

 OeNB-BHA II/02/c. ad. No: 1659. [4643/F.M.] Emil Steinbach an – den Generalrath der Oesterreichisch-

ungarischen Bank. Wien, am 19. August 1892. 
946

 OeNB-BHA I/4b. Sitzungs-Protokolle des Generalrates. Nr.: 1724/15. [Protokoll 275.] 25. August 1892. 

Punkt 1. 



259 

verdedíjjal és valutatörvényekkel. Az érmetarifa kialakítása a német Birodalmi Banknál is 

alkalmazott tarifa felhasználásával történt. A főtanács elé terjesztette Mecenseffy azt a 

táblázatot, amely a 4 koronás veretési díj alapul vétele mellett a németnél jóval kedvezőbb. 

Azt Mecenseffy is kiemelte, hogy valamennyi külföldi jegybank közül a legkedvezőbbnek 

mondható. Amennyiben a banknál is a 6 koronás verdedíjat állapítják meg, úgy a szállítási 

költségekkel és az időközi kamatokkal már csak veszteséges úton tudna aranyat beszerezni. A 

bank nagyon is tisztában volt ezzel az előnyével. Az augusztus 23-án lezárt számlák alapján a 

bank Bécsben 1 500 000 forintnyi érmét és 2 055 000 forintnyi aranyrudat, a budapesti 

főintézet pedig 579 000 forintnyi aranyat szerzett be. A bank továbbá az érmékre 1 035 000 

forint, a rudakra 433 000 forint előleget fizetett ki. A jelentés szerint 1892. augusztus 23-ig 5, 

6 millió forintnyi bankjegyet adott az aranyért cserébe. 

A második legfontosabb pont tárgyalásánál, vagyis az aranyimport elősegítése végett a 

bankvezetőség jóváhagyása reményében az üzletkezelési szabályok 16. paragrafusát 

kiegészítették. Oly módon tették azt, hogy ne csak az aranyérmék beváltásánál adják meg a 90 

%-os előleget a leszámítolás elvégzése előtt, hanem az aranyrudakra is. Így kívántak eljárni 

váltók és értékpapírok néhány napos kamatmentes előlegének tekintetében, amelyeket arany 

érmére vagy rúdra cserélnének be. Mindkét rendelkezést csak első rangú cégekkel kívánták 

megtenni, úgy hogy az előleg kamatvesztesége 14 napnál tovább nem terjedhet. A főtanács az 

aranyvásárlás megkönnyítése miatt a javasolt üzletkezelési szabályok kiegészítését elfogadta. 

A bank a nagy költséggel járó terhet hazafias kötelezettségének tudta be, és a valutarendezést 

minden erejéből elő kívánta mozdítani. Az aranyimport további megkönnyítése végett egy új 

javaslatot terjesztettek elő, mely szerint a jegybank a Monarchia határához közel eső filiáit 

bízna meg az aranybeváltással, így portómentesen szállíthatnák az aranyat az érintett 

főintézetbe. A kérdést egyelőre csak tanulmányozni kívánták. 

A bank üzleti eredményeit illetően a legutolsó kimutatás szerint (augusztus 18.) 

emelkedett a lombard és a jelzálog üzlet, valamint az ércfedezet. Csökkenés mutatkozott a 

váltó leszámítolás területén, amely 144, 8 millió forinton állt. Ez alacsony összegnek 

számított, ugyanis ilyen 1888. június óta nem volt. Ez azért fordulhatott elő, mert Mecenseffy 

szerint az aranyvásárlásra kiadott bankjegyekkel a bank önmagával versenyzett. Ugyanakkor 

előadta, hogy az ércváltónak és a valutának kedvezőtlen az árfolyama. A magyar 

államkincstár valamint a külföld pénzelhelyezései növelték a pénzbőséget, amely korábban 

kevéssé volt jellemző. 
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13. 12. Ezüstérmék beolvasztása 

 

Az osztrák kormány intézkedéseket kívánt tenni az 1857. évi császári nyíltparanccsal 

kibocsájtott 2 és ¼ osztrák értékű forintok kivonásával kapcsolatban. Ezért Steinbach 1892. 

október 22-én levélben fordult Wekerléhez.
947

 Leveléhez egy törvényjavaslat tervezetet is 

mellékelt és javasolta, hogy egyezzenek meg egy időpontban, amikor az osztrák és magyar 

képviselőház elé egyidejűleg beterjesztik a törvényjavaslatokat. Steinbach szólt arról, hogy 

nincs kizárva annak a lehetősége, miszerint az 1878 után vert ¼ ezüst forintosokat már a 

körmöcbányai magyar központi pénztárban beolvasztásra összegyűjtötték. Az osztrák 

központi pénztárban is így állt a helyzet. Óvatosan tudakozódott, hogy a beolvasztásra szánt 

összeget módjában állt-e Wekerlének növelni. 

Wekerle válaszában megírta, hogy az 1892. XVIII. törvénycikkbe becikkelyezett 

pénz- és érmeszerződés XIII. és XVIII. pontja alapján Magyarországon is analóg 

törvényjavaslatot kell benyújtani.
948

 A Steinbach által megküldött törvénytervezettel 

egyetértett. Ami az érméket illette, nem tudja azok számát növelni, ugyanis az addig 

összegyűjtött ¼ ezüstforintosok sérültek, így ezért vonták ki azokat korábban a forgalomból. 
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XIV. Wekerle Sándor miniszterelnöki kinevezése 

 

14. 1. Viharok a Szapáry-kormányban 

 

Szapáryról már 1891–1892 fordulóján felröppentek olyan hírek, hogy nem sokáig tölti már be 

a pozícióját. Erre enged következtetni az a tény is, hogy az 1892. év eleji választások alatt is 

arról beszéltek már a Szabadelvű Párt körében, sőt még a kormány miniszterei is, vajon ki 

lenne az a személy, aki alkalmas lenne és átvehetné a miniszterelnöki tárcát. „A Szapáry-

kormányt, amelyben négy olyan elsőrendű erő foglalt helyet, mint Csáky, Baross, Wekerle és 

Szilágyi, valaki egy remek négyesfogathoz hasonlította, de amelynek irányításához a kocsis 

nem elég erős.”
949

 Bizonyos megközelítések szerint Szapáry tekintélyének rombolásában, 

valamint a közigazgatási reform akadályozásában Szilágyi Dezsőnek kiemelkedő szerepe 

volt, egyes kortárs politikusok egyenesen „aknamunkáról” beszéltek.
950

 1891-ben ez még nem 

látszott, azonban 1892-re teljesen a felszínre került a dolog. 1892 őszére a Szapáry-kabinet, 

vagy inkább magának Szapárynak a pozíciója a Hentzi szobor és a Kossuth budapesti 

díszpolgársága miatt rendült meg. Emellett párhuzamosan zajlottak az események az állam és 

egyház közötti kapcsolat vonatkozásában. Szapáry kormányra kerülésével és Csáky 

elkeresztelési rendeletével kirobbant az úgynevezett kultúrharc. Dolgozatomban a magyar 

„Kulturkampf” hátterét, eseményeit és következményeit nem tudom tárgyalni, ugyanis az 

szétfeszítené a munka kereteit. Inkább azt kívánom bemutatni, hogyan mondott le Szapáry, 

valamint a politikai erőtérben milyen módon lépett előre Wekerle Sándor. 

A valutával kapcsolatos törvények miatt a képviselőház a tervezettnél hosszabb ideig 

volt egyben. A kormány a működését az 1892. július 22-ei minisztertanács után másfél 

hónapra felfüggesztette, majd 1892. szeptember 10-én kezdte meg újra a munkát. Csáky 

korábban, már júliusban előterjesztést tett a minisztertanácshoz, azonban azt csak 

szeptemberben tárgyalták. A minisztertanács 1892. szeptember 16-án tárgyalta először az 

egyházpolitikát érintő kérdéseket.
951

 Szeptembertől egészen októberig értekezett a Csáky és 

Szilágyi által benyújtott javaslatokon a kötelező polgári házasság és az általános polgári 

anyakönyvezés bevezetéséről, a vallás szabad gyakorlásáról és az izraelita vallás 

recepciójáról.
952

 Az izraelita vallás recepciójáról és a vallás szabad gyakorlásáról szóló 
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törvényjavaslatok beterjesztéséről megegyeztt a kormány tagjainak véleménye, azonban 

Csáky májusi beszédéhez képest tovább mentek, mert nemcsak a vegyes házasságokból 

születettekre, hanem az összes születésre, házasságra és halálesetre be kívánták vezetni az 

anyakönyvezést. Szapáry a részleges anyakönyvezést tervezte, amelyet össze kívánt kötni a 

közigazgatási reformmal, a miniszterek többsége ezt nem akarta. Egyetértettek abban a 

kérdésben is, hogy törvényjavaslatot terjesztenek a képviselőház elé a házassági jog egységes 

szabályozásáról. Csáky a kötelező polgári házasság platformján állt, a miniszterek 

csatlakoztak hozzá, így október 10-én Szapáryt leszavazták. Három hétig nem történt semmi, 

mindenki az uralkodótól várta a megoldást, így fenn állt a pártszakadás lehetősége, amelyet az 

uralkodó nem látott szerencsés megoldásnak, ezért nem tehetett mást, mint hogy „Szapáry 

elejtésével azokból alakuljon meg az új kormány, akik az egyházpolitikai kérdésekben a 

radikális megoldás hívei voltak”.
953

 Az 1892. október 17-én tartott minisztertanácson az 

uralkodó elnökölt, aki kijelentette, hogy az egyházi áldás nélküli házasságok az állam számára 

nem elfogadhatóak. A másnapi minisztertanácson Csáky bejelentette lemondását, azzal az 

indokkal, hogy a király nem támogatná a javaslatokat.
954

 Erre Wekerle azonnal reflektált, 

mely szerint remény volt arra, hogy a valutaszabályozással kapcsolatos konverziók „az erre 

vállalkozó bankintézetekkel egy-két hét megköttethetik”, így arra kérte a kormányt, amíg ezt a 

szerződést nem kötik meg, addig a kormány tagjai ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel a 

paktumot megzavarhatják.
955

 

Reuss 1892. október 23-án arról számolt be, hogy Szapáry vissza fog lépni a 

miniszterelnökségtől és addig marad ideiglenesen hivatalban, míg utódját ki nem nevezik.
956

 

Ez idő alatt Szapáry Bécsben úgy igyekezett pozícióját biztosítani, hogy új kormány 

alakítással próbálkozott. 1892. október 26-án a képviselőház pénzügyi bizottsági ülésén az 

ellenzéki képviselők felvilágosítást kértek a kormány egyházpolitikai intézkedéseiről, 

azonban Szapáry itt nem jelent meg.
957

 Salacz szerint az ülésen részt vett Csáky, akinek a 

nyilatkozata nyomán (nem közölt semmi kompromittálót) nyilvánvalóvá vált, hogy a 

kormány helyzete megingott.
958

 Időközben Wekerle is közölte Szapáryval, hogy a konverziós 

szerződést a Rothschild csoporttal még nem tudja megkötni. Az 1892. november 2-án tartott 

minisztertanácson Wekerle közlése alapján Szapáry elmondta, hogy nincs mód a szerződések 
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megkötésére, lezárására és ennek következtében a miniszterelnök bejelentette a kormány 

lemondását.
959

 Csáky lemondása megtörtént, Szapáry már nem számolt vele, amennyiben új 

kormány alakítására kerülne sor. A Tisza-csoportban Szapáry ellenes szervezkedés vette 

kezdetét, amelyben a Szabadelvű Párt legtekintélyesebb tagjai vettek részt.
960

 1892. november 

4-én tartotta a Szapáry-kabinet az utolsó minisztertanácsát, ahol a kormány lemondásáról 

szóló felségelőterjesztést aláírták. Ezt az uralkodó 1892. november 6-án elfogadta. Reuss 

táviratozott Berlinbe és megírta Ferenc József döntését, valamint tudósított arról, hogy 

fogadni fogja többek között Széllt, Szlávyt és Tiszát, akiknek javaslatai nagy mértékben 

befolyásolják döntését.
961

 Az új kormány megalakításáig az uralkodó Szapáryt bízta meg az 

ügyek vitelével, aki a kormány lemondását november 9-én bejelentette az ország mindkét 

Házában és a szabadelvű körben is.
962

 A tanácskozásokat, meghallgatásokat a király a 

következő napokban tartotta Bécsben, hogy Szapáry utódját megtalálják. Monts világosan 

fogalmazott jelentésében, miszerint Szapáryt vélhetően elejti a király, és helyébe a 

Szabadelvű Párt soriból nevez ki egy személyt.
963

 Monts értékelte Szapáry teljesítményét, 

amelyben szólt arról, hogy a hármas szövetséggel kapcsolatos politikája ugyan kezdetleges 

volt, de igen lelkesítő. Véleménye szerint Szapáry is a „korrupt” Tisza-csoporthoz tartozott. 

 

14. 2. Az első polgári származású miniszterelnök 

 

Szapáry Gyula lemondását követően vita alakult ki az új miniszterelnök személyéről. 1892. 

november 10-én Bécsben Ferenc József titkos meghallgatást tartott, ahol Szapáry 

exkormányfőn kívül meghallgatta Tisza Kálmánt, Bánffy Dezső házelnököt és Széll Kálmánt 

is.
964

 Az új kormányfő személyét nyilvánvalóan az dönthette el, hogy az egyházpolitika 

kezelésében a király utat enged-e a kötelező polgári házasság kormányprogramba vételének. 

Az uralkodó mozgástere ebben a tekintetben meglehetősen beszűkült, mivel a kormányzópárt 

nagy többsége azt követelte, hogy azt vegyék programba. Mindhárom politikus a kötelező 

polgári házasság mellett foglalt állást. Közvetlenül a politikusok után a király fogadta Vaszary 

Kolost, a prímás a megbeszélés után tudatta a nunciussal, hogy a kötelező polgári házasságot 

már nem lehet megakadályozni. A megbeszélés 1892. november 11-én tovább folytatódott, 
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először Fejérváryt, majd Wekerlét fogadta az uralkodó. Reuss újságírói táviratokra hivatkozva 

jelentette, hogy a Tiszával, Széllel, Bánffyval, Fejérváryval, Kálnokyval, Kállayval és 

Vaszaryval való egyeztetés után az uralkodó a Szabadelvű Párt egységét megőrizve Wekerlét 

nevezi ki miniszterelnöknek.
965

 Monts megbízható német forrásra hivatkozott aznapi 

budapesti jelentésében, melyben ugyancsak arról tudósított, hogy az uralkodó Wekerlét bízta 

meg kormányalakítással.
966

 A kormánypárt politikai hírnöke azt is közölte, hogy a Wekerle-

kabinet programja a Szabadelvű Párt eddigi programjának bővített és javított kiadása lesz. 

Wekerle kinevezését a nagy többség a demokrácia érvényesülésének tekintette, mivel egy 

olyan férfi kapott lehetőséget az uralkodótól, aki a hivatali ranglétrát végigjárva, tehetségének 

és szorgalmának köszönhetően emelkedett a miniszterelnöki tisztségig. A király komoly 

társadalompolitikai döntést is hozott azzal, hogy egy polgári sarjat nevezett ki 

miniszterelnöknek. 

Wekerle pénzügyminiszterként nagy önállóságot szerzett a kabinetben és a 

parlamentben egyaránt az államháztartás egyensúlyának megteremtése és a valutareform 

eredményeként. Elkötelezettségének súlya volt a politikában, mivel Csáky oldalán állt, és 

egyike volt azoknak a befolyásos személyiségeknek, akik megbuktatták Szapáryt. Szakmai 

elismerései alapján sikerrel pályázhatott a miniszterelnöki posztra. Mivel korábban 

miniszterként nem volt közvetlenül érintett az egyházpolitikában, viszont 

pénzügypolitikájával nagy befolyásra tett szert, így Bécsben komoly megbecsülést nyert el.
967

 

Nagy népszerűségnek örvendett és a sajtóban kiemelték, hogy ambiciózus öntudatát saját 

előnyére volt képes bevetni. A legmagasabb állami hivatal betöltésére mindenki számára 

elfogadható személy volt.
968

 Ez a pozíció addig csak befolyásos és a politikai életben avatott 

nemesi és arisztokrata családok fiai számára volt fenntartva. Azt most egy polgári 

származású, karrierista hivatalnok érte el. A valóság azt mutatja, hogy a konzervatív köröknek 

ez nem tetszett. Ezt látszik alátámasztani az a röplap, amely a Wekerle-kabinet bukása után 

1896-ban keletkezett és a Szabadelvű Párt végét jósolta.
969

 

Wekerle kinevezését a kormánypárt nagy többsége támogatta, még az uralkodóhoz 

közel álló bizalmi emberek is egyöntetűen őt ajánlották.
970

 Az uralkodó ebben az esetben nem 
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igazán tehetett mást, mivel ellentétes lépéssel elveszíthette volna a parlamenti többséget, 

vagyis elfogadta a korábbiakhoz képest radikálisabb egyházpolitikai programot. A bevett 

gyakorlat az volt, hogy az uralkodó a leköszönő miniszterelnök előterjesztésére és 

ellenjegyzésével nevezte ki az új kormányfőt, illetve felkérte az új kabinet tagjainak 

megnevezésére. Jelen esetben Magyarország első polgári származású miniszterelnökét, aki ez 

idáig az ötödik leghosszabb hivatali időt töltötte be a magyar történelemben Tisza Kálmán, 

Lázár György, Bethlen István és Orbán Viktor után valamivel több, mint nyolc esztendőt. 

Wekerle kinevezését ténylegesen kitűnő pénzügyi politikai sikerének köszönhette. 

Magyarország vezető államférfijának lenni olyan feladat, kihívás volt, amelyre Wekerle saját 

maga soha nem törekedett igazán. Ő, aki a pénzügyek világában élt, le kellett, hogy szálljon a 

politikai csatározások színtereire, annak napi konfliktusaiba. Amint a kinevezéséről értesült, 

beszélgetett gimnáziumi osztálytársával, barátjával, Schmidt Józseffel, hogy elvállalja-e a 

megbízatást. Schmidt erre úgy válaszolt, hogy „mindent, vagy semmit”.
971

 Azt követően, hogy 

ismertté vált kinevezése, Wekerlét elárasztották a pozitív elvárások. A polgári és liberális 

nyilvánosság azonosulni tudott a soraikból kiemelkedő személlyel, kinevezését komoly 

sikernek könyvelték el. A nagybányai választókerületben a színházigazgató még verset is írt 

hozzá.
972

 Maga az aktus, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, a feltörekvő polgárság számára 

jelentős dátum lett. Ez lett Wekerle népszerűségének döntő alapja. Büszke volt, hogy karrierje 

kiteljesedett, amely az általános korviszonyok közt rendkívüli és szenzációs volt, a magyar 

államiság és a polgári fejlődés egy jelentős mérföldkövévé vált. Ferenc József többször kínált 

neki nemesi címet, amit mindig visszautasított, mivel úgy gondolta polgári származásúként az 

arisztokrata társaságban ekképpen őrizheti meg hitelességét és maradhatott meg kivételes 

embernek. 

Monts 1892. november 16-án kelt jelentésében szólt a kormány összeállításáról. 

Megírta, hogy Wekerle meg kívánta tartani az előző kabinet minisztereit, csak a belügyi tárca 

élére hívta meg Hieronymi Károlyt, Szőgyény helyére pedig Tisza Lajos grófot.
973

 

1892. november 17-én Bécsben az uralkodó hivatalosan is kinevezte Wekerlét 

miniszterelnöknek. Ez alkalommal jelen volt Szapáry, Wekerle, Kálnoky, Taaffe és 

Hohenlohne. „Kedves Gróf Szapáry! Midőn önt folyó hó 6-án kelt elhatározásom kapcsán 

magyar miniszterelnöki állásától saját kérelmére ezennel véglegesen felmentem, fogadja 
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egyszersmind mindenkor tanúsított áldozatkészségével, ez állásában is, tiszta hazafias 

szándéktól vezéreltetve, önzéstelen buzgósággal teljesített hű szolgálataiért hálás 

elismerésemet és változatlan kegyelmem biztosítását. Kedves Dr. Wekerle! Önt ezennel 

magyar miniszterelnökömmé kinevezem és a minisztérium alakítása iránti javaslatait 

elvárom.”
974

 Wekerle még azon a napon előterjesztette a miniszterek listáját.
975

 Ennek 

elfogadása közel egy hetet vett igénybe, mivel egyes kérdésekben személyi ellentétek álltak 

fenn. 

 

14. 3. A Wekerle-kormány megalakulása 

 

Fejérváry és Josipovich eleinte azzal fenyegetőztek, hogy amennyiben Szilágyi Dezső is helyt 

kap az új kormányban, ők kilépnek. Szilágyi ostobáknak nevezte Fejérváryt és Josipovichot. 

A kormány két tagjának ez a kívánsága nem volt kivitelezhető, mivel Szilágyi Dezső nélkül 

Wekerle nem kívánt volna kormányt alakítani.
976

 Wekerle javarészt elődje, Szapáry kabinetjét 

vette át, aki a belügyi tárcával is fel volt ruházva. Wekerle Hieronymi Károlyt kérte fel erre a 

posztra, azt a politikust, aki nagy áldozatot hozott a pozíció betöltésével.
977 

Hieronymi, 1836-

ban született és végzettségét tekintve építőmérnök, politikailag mélyen a liberalizmus talaján 

állt és éveken át tartó képviselői tevékenysége mellett különféle mérnöki munkákban 

tevékenykedett és az ifjabb Andrássy Gyula grófot vette maga mellé államtitkárnak.
978

 Ahogy 

Wekerle, úgy Hieronymi is rendelkezett sikeres „polgári” szakmai gyakorlattal. Az addigi 

király személye körüli minisztert, Szögyény-Marich Lászlót nevezte ki az uralkodó berlini 

nagykövetnek, így Wekerle Tisza Lajos grófot, Tisza Kálmán fivérét nevezte ki utódjául. 

Tisza Lajos, egy kissé népszerűbb, de feltétlenül lojálisabb politikusa a liberális pártnak, 

Wekerle „Garde de Dame”-jaként jellemezték a Tisza-csoport oldalán.
979

 Josipovich Imre 

maradt a Horvátország–Szlavónia–Dalmácia minisztere és ebben az autonómiával rendelkező 

országban kellett végrehajtania a budapesti kormányzás érdekeit. Lukács Béla a kereskedelmi 

miniszter, egy évvel volt idősebb, mint Wekerle, aki gazdasági író és politikus is.
980

 Bethlen 

András gróf (1849–1898) mezőgazdasági miniszter és Fejérváry Géza báró (1833–1914) 
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honvédelmi miniszter megtartották hivatalaikat. Ugyanígy maradt Szilágyi Dezső az 

igazságügyi miniszter, akit gyakran különösen „nehéz” személyiségként jellemeztek. Wekerle 

jó emberismerőként ennek ellenére is nagyra becsülte, sőt megerősítette hivatalában. Szilágyi, 

aki éppen 8 évvel volt idősebb Wekerlénél, egyik legközelebbi barátja lett, és egyike lett a 

legérdekesebb személyiségeknek a magyar politikában.
981

 Már a Budapesti Egyetem 

alkotmányjogi professzoraként önfejű egyéniség hírében állt, de a politikai vezetői réteg 

számára kényelmetlen volt a radikális és határozottan megfogalmazott liberális nézeteivel. 

Már 1883-ban John Stuart Mill liberális teóriáit tanította minden következményével, 

amelyben a demokrácia kiterjesztésével az általános választási jog fokozatos bevezetését 

elkerülhetetlennek tartotta.
982 

Csáky Albin gróf vallás- és oktatásügyi miniszter szintén 

megtartotta hivatalát. Csáky pozíciójában való megtartásával, Wekerle egyértelműen a 

liberális reformok mellett bontott zászlót. Stratégiai finomság ismerhető fel az államtitkárok 

posztjainak kiosztásakor: A belügyminisztérium államtitkárainak egyike Andrássy Gyula gróf 

lett. Kollégája Jósika Sámuel báró (1848–1923), akinek kitűnő kapcsolatai voltak Bécs felé.
983

 

A pénzügyeket maga Wekerle tartotta meg, bizonyára senki más nem lett volna alkalmas arra 

a feladatra.
984

 A kabinet „színvonala” magas volt, túlnyomóan ragyogó szaktekintélyekkel és 

Wekerle generációjának politikusaival felszerelkezve. Nemeskürty István szerint „Andrássy 

első kormányzása óta ilyen hatékony, ütőképes, tehetséges minisztergárda nem kormányzott, 

mint most”.
985

 Szilágyival, Csákyval és Wekerlével magával a pénzügyi és kultúrpolitikai 

reformok legfontosabb minisztériumait fiatal, de máris politikailag tapasztalt és az aktuális 

problematikába beletanult politikusok foglalták el. Országszerte a „Nagy Kabinet”-ről 

beszéltek a következő időkben. Az átfogó reformok támogatói között a magyar 

szabadkőműveseknek is volt okuk az örömre. Wekerle és Hieronymi belügyminiszter 

„testvérnek” számítottak, akik az ő érdekeiket is képviselték, ezért a szabadkőműves 

nagypáholy üdvözlő köszöntést juttatott el az új miniszterelnökhöz. Ezt a miniszteri 

csoportosulást „szabadkőműves kabinet”-nek is nevezték.
986

 

Wekerle és két új minisztere 1892. november 19-én tették le hivatali esküjüket.
987

 Az 

új miniszterelnök első kormánynyilatkozatát 1892. november 21-én tartotta a parlament 
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mindkét Háza előtt.
988

 A kormánypárt programját is maga adta meg, mivel Wekerle 

kormányfőként a párt vezetését is átvette. A legfontosabb eszközök egyikének számított a 

mindenkori politikai szándékok érdekében a különböző belső pártklikkekkel a lehető 

legeredményesebben kooperálni. A liberálisok parlamenti frakciójában a miniszterelnök, mint 

ahogy ez szokásos volt, semmilyen hivatalt nem vett át, inkább a háttérben maradt, és 

szaktekintélyén keresztül meghatározó befolyást gyakorolt a frakció politikájára.
 
Wekerle 

kormánynyilatkozatában hitvallásként hangsúlyozta a nyomonkövetést az 1867-es államjogi 

alapokhoz, amelyeket tartós rendelkezésként határozott meg.
989

 Wekerle jövőbeni 

reformterveinek a kiegyezés ellenzőinek szándékától való világos elhatárolása után 

kormányzati programját három területre osztotta fel. Először is pénzügyi terveit és 

gazdaságpolitikai céljait terjesztette elő, „hitel- és pénzviszonyaik rendezése, a 

valutaszabályozás megkezdett műveletének tökéletesítése képezi a feladatot a pénzügyi tárca 

körében”.
990

 Folytatta saját terveit, amikor még pénzügyminiszteri hivatalt töltött be. A 

második részben az eddigi belpolitikai irány folytatása mellett szólt. A legrészletesebben az 

egyházpolitikai kérdések taglalásába ment bele Wekerle, azokat állította a kormány 

nyilatkozatának középpontjába. Alapvető tervként hirdette meg a törvények keresztülvitelét, 

amelyek ezen problémakör négy résztartományát képezték: az izraelita vallás állami 

befogadását, a szabad vallásgyakorlatot, az általános polgári anyakönyv bevezetését és a 

kötelező polgári házasságkötést. Wekerlének nyomatékosan ki kellett hirdetnie, hogy a király 

tekintettel a polgári házassági törvényekre, még egy határozatot fenntart, ebben nyilvánult 

meg a magyar kormányzás és a Monarchia közötti egyenetlenség.
991

 A kormánynyilatkozat 

tárgyalásakor Wekerle azonnal az ellenzék makacs támadásával találta szemben magát, 

mindenekelőtt az egyházpolitikai reformok miatt kifogásolták, programját azonban a 

legnagyobb nyomatékkal védte.
992

 Különösen a polgári házasság törvényes rögzítésének 

bejelentése váltott ki heves reakciókat katolikus körökben, jóllehet azt a liberális sajtó és a 

lakosság zöme erősen támogatta. A pápa és a katolikus püspökök természetesen rendkívül 

megütközve reagáltak.
993

 Világossá vált, hogy Wekerle kabinetjének és a saját 

miniszterelnökségének politikai sorsát az egyházpolitikai reformok sikeréhez kötötte. A 
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kormánynak most már volt mozgástere a cselekvésre. Az egyházpolitikai problematika 

radikális megoldása vált a kormányzati program legfontosabb, exponált alkotórészévé, amely 

ebben hangsúlyosan liberális karaktert mutatott. Wekerlét miniszterelnöksége idején olyan 

politikusnak írták le, aki, mint csak kevesen kortársai közül, képes volt arra, hogy a 

személyén keresztül pártokon felüli összhangot érjen el.
994

 Mivel a miniszterelnököt eddig 

nem egy intenzív, pártpolitikai ideológiai határig érő szerződés terhelte, még azon a 

lehetőségen is gondolkozott, hogy az egyházpolitikai vonatkozásában szorosan együtt tudna 

működni a mérsékelt ellenzéki Nemzeti Párt vezérével, Apponyi Alberttel.
995

 „Wekerle 

Sándor ugyanis, akivel már akkor igen barátságos viszonyban állottam, egyénileg mindig 

rokonszenvezett a nemzeti követelményeinkkel és kormányvállalása első heteiben komolyan 

foglalkozott azzal a gondolattal, hogy azok honorálása alapján velünk fuzionáljon”.
996

 A 

Wekerlénél csupán két évvel idősebb Apponyi, ugyanahhoz a politikus generációhoz 

tartozott. Apponyi politikai beállítottságában konzervatívabb volt, mint Wekerle, korának 

egyik legképzettebb és nemzetközileg leginkább figyelemre méltó magyar személyisége volt. 

Csak 1892 januárjában adott pártjának új programot, amelyben nyomatékosan hangsúlyozta, 

hogy az 1867-es államjogi alapokra helyezkedve egy hangsúlyosan „nemzeti” politikát 

akarnak képviselni. Konkrét követeléseket tartalmazott, ami saját magyar udvartartásra, a 

Monarchia két államiságának külső jegyekben erősebb hangsúlyozására, és magyar nyelvű 

katonai iskolázásra terjedt ki. Gazdasági területen a párt kiváltképpen az agrár köröktől vett át 

követeléseket. Wekerle miniszterelnökké való kinevezésének első idejében számos ünnepi 

rendezvényt tartottak tiszteletére, amelyeken többek között Apponyi a Nemzeti Kaszinóban a 

legnagyobb alázattal éltette őt. Ekkor gyakorolt nagy hatást Wekerlének az elmúlt évek során 

előkelő társadalmi körökben való tevékenykedése. A kormányzat és az ellenzéki pártok 

képviselőinek kapcsolata eszerint alakult. Wekerle és Apponyi egy hosszabb beszélgetésben 

tárgyalt az együttműködésről, s áthidalhatatlan akadályokat nem találtak. Ahogy Tisza Lajos 

Wekerlét tájékoztatta, Bécsben viszont nagy volt az izgalom a kormánypárt és a Nemzeti Párt 

fúzió szándékai miatt.
997

 Figyelemreméltó Wekerle óvatos manőverezése a lehetőségek 

között, viszont Apponyi sürgette, hogy minél hamarabb jöjjön létre a fúzió, végül is az udvar 

nyomásának engedve Wekerle kénytelen volt meghátrálni. A Nemzeti Párt kívánságát nem 

tudta teljesíteni, vagyis a reformok körüli harcban sem a liberálisok Tisza-klikkjéről, sem 
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pedig az igazságügyi miniszterről, Szilágyiról sem tudott lemondani, aki a meghirdetett 

törvénytervezeteknél a döntő szakminiszterek egyike volt. 

Hanák Péter egyfajta kettősségre hívta fel a figyelmet, amely nyomon követhető 

mindkét pártban. Ezek szerint akadtak, akik ellenezték az egyházpolitikai reformokat, de 

többségben voltak a támogatói.
998

 Egyházpolitikai reformterveinek ellenzőinél Wekerlének a 

konzervatív katolikusokkal komolyan és mindenekelőtt a főrendiházi magas klérus erős 

befolyásával kellett számolnia. Wekerle Bécsben tudatosan szoros kapcsolatban állt a 

katolikus egyházzal. Adódott a kérdés, hogy kire tud számítani a miniszterelnök? Ebben 

elmosódtak a kormánybarát és egy kormányprogramot elutasító politika éles határai, és ez a 

folyamat pontosan Wekerle taktikájának felelt meg.
999

 A Szabadelvű Párt túlnyomó része 

mellett számíthatott a nyilvánosság liberális beállítottságú részének támogatására, valamint a 

többségében domináns sajtó nagy részére. A hercegprímás Vaszary is olyan személyiség volt, 

aki nem teljes erővel opponált a reformok ellen. A reformokra kész kormányzat már a 

„kellemetlen pályázó” kinevezésekor ilyen magatartást remélt és Vaszary a posztját nem 

utolsósorban Wekerle javaslatának köszönhette. A kultúrharc folyamatában a katolikus 

érdekek képviselete inkább bátortalan és félénk volt, így a konzervatív lap a „Magyar Állam” 

Vaszaryval szemben állt és kritizálta őt.
1000

 Vaszary személyével a klérus élén Wekerlének 

viszonylag gyenge ellenfele állt.
1001

 A parlamentben az Ugron-párt, amely alapvetően 

Magyarország függetlenségét követelte az 1848-as tradíció alapján, a kezdetektől a fakultatív 

polgári házasságkötés oldalán állt.
1002

 Ez alatt Apponyi ellenszenvét hangsúlyozta azokkal a 

fenntartásokkal szemben, amelyeket a Monarchia a kötelező polgári házasság tekintetében 

nyilvánított ki.
1003

 Wekerle ugyanakkor sem a királyt, sem pedig az egész Szabadelvű Pártot 

nem tudhatta maga mögött támogatóként. A miniszterelnök a már kész törvénytervezeteket 

félretette és más reformokkal operált, amelyek megbízható többséget garantáltak 

kormányának, amellyel megfelelő környezetet akart teremteni az egyházpolitikai 

törvényeknek.
1004
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XV. Wekerle Sándor miniszterelnöksége alatti pénzügypolitika kezdeti lépései 

 

15. 1. A miniszterelnök, aki pénzügyminiszter is 

 

Wekerle miniszterelnökké történt kinevezése önmagában sikertörténetnek nevezhető. Emellett 

egy sajátos tendenciát is ki lehet mutatni, ugyanis egyes pénzügyminiszterek esetében 

elmondható az, hogy tárcájának viselése után miniszterelnöki pozíciót töltött be. Ilyen 

pénzügyminiszter volt Lónyay Menyhért, aki 1867 és 1870 között töltötte be hivatalát és 1871 

és 1872 között miniszterelnök, Széll Kálmán, aki 1875 és 1878 között vállalt hivatalt, majd 

1899 és 1903 között miniszterelnök volt. Következő a sorban Szapáry Gyula gróf esete, aki 

1878 és 1887 között volt pénzügyminiszter, és 1890 és 1892 között miniszterelnök. 

Wekerléhez hasonló esete Lukács Lászlónak volt, aki 1895 és 1905 között, majd 1910 és 

1912 között újra pénzügyminiszter volt, aztán 1912 és 1913 között miniszterelnök. 

Az első három személy abban különbözik Wekerlétől, hogy a pénzügyi tárca betöltése 

után valamivel később kaptak lehetőséget kormányalakításra. Wekerle és Lukács viszont 

annak a kabinetnek volt a tagja, amelynek éléről miniszterelnöke távozott, és azt követően 

kaptak megbízást az uralkodótól a kormányfői tisztségre, sőt Wekerle esetében még két 

későbbi alkalommal a dualizmus történetében. 

Nem egyedül álló ez az eset a világtörténelemben sem, ugyanis a holland ősökkel is 

rendelkező Szergej Juljevics Vitte, aki 1892 és 1903 között a pénzügyminiszteri pozíciót 

töltötte be, nem mellékesen a rubelt arany alapra helyezte, majd az Orosz Birodalom 

miniszterelnöke volt 1905 és 1906 között.
1005

 

Wekerle miniszterelnökké történt kinevezésekor, illetve a kabinet kialakításakor a 

pénzügyi tárcát megtartotta. Világosan kiolvasható a levéltári dokumentumokból, hogy már 

nem tudott annyi időt szánni a tárcára, mint azt korábban tette, ugyanis az egyes eredeti 

leveleken már jóval kevesebb az aláírása, mint annak előtte volt. Kossuth Lajos is érintette ezt 

a kérdést, amikor Wekerle kinevezését méltatta: „Wekerlét személyesen nem ismerem, de 

részint parlamenti beszédeiből, részint barátaim írásbeli és szóbeli megjegyzéseiből 

következtetve igen geniális, tehetséges embernek tartom és – ami fő – kitűnő szakembernek a 

financiális ügyek terén, s éppen ezért sajnálom hogy miniszterelnökké lett, mert mint ilyen 

lejáratja magát, sőt kell, hogy lejárja magát, mert a kabinet élén már … nem érvényesítheti 

kizárólag szakismereteit, ellenben kormánypolitikát kell folytatnia, illetve a dinasztia osztrák 
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szellemű törekvéseit kell protegálnia, ami által aláássa szaktehetségét s önmagát a nemzet 

szemében, s vagy ennek hatása alatt kell buknia, vagy nem ezt teszi, s akkor Bécs részéről 

bukik.”
1006

 Ha szaktekintélyét nem is ásta alá, az hogy a miniszterelnöki pozíciót elvállalta, 

már nem tudott tisztán pénzügypolitikát folytatni és figyelmét valóban meg kellett osztania a 

miniszterelnöki és a pénzügyminiszteri feladatokkal járó nehézségek között. 

Wekerlének a minisztériumban megbízható partnere volt Láng Lajos, aki még 1889 

áprilisában úgy vállalta el az államtitkárságot, hogy egyetemi állásához bármikor visszatérhet. 

Nos, ez az idő 1892 karácsonyán elérkezett. Láng 1893. január 2-án levélben fejtette ki ezt 

Wekerlének: „Ezennel egész tisztelettel írásban is bejelentem szóval már a legközelebb lefolyt 

karácsonyi ünnepek alatt előadott elhatározásomat, hogy a m. k. pénzügyminisztériumban 

elfoglalt államtitkári állásomról lemondok, azzal a kéréssel, hogy fölmentésemet ezen állásból 

legfelső helyen minél előbb kieszközölni kegyeskednél. Engedd meg, hogy ez alkalommal 

meleg köszönetemet fejezzem ki azon jó indulatért és barátságért, mellyel hivatalos pályám és 

aztán viseltettél, nemkülönben azon kitüntető bizalmamért, mellyel ez állásomban továbbra is 

megtartani igyekeztél.”
1007

 Wekerle 1893. január 4-én tette meg hódolatteljes felterjesztését 

Láng nyugállományba helyezéséről, az uralkodó január 1-jén hagyta jóvá Mürzstegben. Láng 

helyére szükség volt egy megbízható egyént állítani, akit a politikai körökből kívánt beemelni 

és ugyanakkor a pénzügyminisztérium tisztikarát is ismerte, így esett a választás Lukács 

László országgyűlési képviselőre. Wekerle 1893. január 17-én felterjesztette és az uralkodó 

január 23-án jóvá is hagyta Lukács kinevezését.
1008

 Ekkor nem látszott még, hogy Wekerle 

döntésével egy hosszú folyamat nyitányát alapozta meg Lukács kinevezésével. Gratz Gusztáv 

a következőképpen nyilatkozott meg Lukácsról: „rendkívül higgadt, józan ítéletű, 

szakmájában tájékozott férfi volt, aki Magyarország nagy pénzügyminiszterei sorában előkelő 

helyet biztosított magának”.
1009

 Hanák Péter közepes tehetségűnek tartotta Lukácsot.
1010

 

Kormányának bukása után Wekerle személyesen ajánlotta be Lukácsot Bánffy Dezső új 

miniszterelnöknek, aki így helyet kapott az új kabinetben. Lukács 10 éven keresztül 1895-tól 

egészen 1905-ig bírta a pénzügyminiszteri pozíciót. 
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15. 2. Az 1892. évi brüsszeli érmeügyi konferencia 

 

A legutóbbi érmeügyi konferencia 1881-ben ült össze Párizsban. 1889-ben szintén rendeztek 

érmeügyi konferenciát a francia nemzet fővárosában a világkiállítás keretén belül, azonban 

oda csak a Latin Érmeunió tagállamai kaptak meghívást. 1881 és 1892 között az ezüst 

világpiaci ára rohamosan csökkent, átlagosan 10 centre az Egyesült Államokban és 5 centre 

az Egyesült Királyságban.
1011

 Az arany és ezüst közötti értékarány 1881-ben 1 : 18, 3, majd 

1892-re ez a szám 1: 23, 8-ra növekedett. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya 

különböző intézkedésekkel próbálkozott az ezüst világpiaci árát manipulálni. 1890. július 14-

én megszületett az úgynevezett Sherman-Act, melynek nyomán a korábbi ezüstfelvásárlási 

törvényben megszabott mennyiséget megduplázták, így 4, 5 millió uncia ezüstöt kellett 

vásárolnia a kincstárnak évente.
1012

 Az ezüst ára a törvény életbe lépése után néhány hónapon 

keresztül emelkedett. Nemzetközileg a törvényi szabályozás nem hozott tartós emelkedést. Az 

amerikai kormány hatására az ezüstlobbynak köszönhetően az ezüst szerepének 

visszaállítására Benjamin Harrison elnök nemzetközi valutaügyi konferenciát szervezett, 

amelynek Belgium adott otthont. Megindult a hosszas szervezési munka. 

 

A 19. század második felében vált divatossá érmeügyi konferenciák megrendezése. A 

Monarchia sok európai országhoz hasonlatosan ezeken az eseményeken mindegyik 

alkalommal részt vett.
1013

 Így történt ez a 1892. év végén rendezett brüsszeli konferencia 

esetében is. Steinbach 1892. április 7-én első alkalommal fordult Wekerléhez az 1892. évi 

nemzetközi érmeügyi konferenciával kapcsolatban.
1014

 Ebből a levélből egyértelműen kiderült 

az osztrák pénzügyminiszter hozzáállása egy érmeügyi konferenciához, amelynek a célja, 

hogy az ezüstöt az egyes államok gazdasági életében újra szerephez juttassák. Wekerle 

Sándor válaszolt az osztrák miniszternek és üzenetében egyetértett Steinbach felvetésével, 

hogy várják ki az angol, francia és német kormányok állásfoglalását a konferenciával 

kapcsolatban.
1015

 Wekerle megírta, hogy a korábbi ezüst témájú nemzetközi konferenciák 

semmilyen eredményre nem vezettek és úgy gondolta, hogy az 1892. évi ugyancsak ilyen 

végkimenetelű lehet. A Monarchiában az aranyvaluta bevezetése már törvényileg is elő volt 
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készítve, így Ausztria-Magyarország részvétele egy olyan konferencián, amelynek célja az 

ezüst szerepének helyreállítása, egyenesen félreértésekre adna okot. Kérte, hogy nézze át az 

1881. évi levelezéseket, amelyekből kiderül, hogy a Monarchia három delegálttal is részt vett 

az akkori párizsi konferencián. Végül kérte, hogy a Monarchia számára fontos partnerek, így 

Németország és Franciaország részvételi szándékát várják ki, és annak alapján 

megfogalmazzák sajátukat is. 

Az amerikaiak 1892. május 12-én átadták meghívójukat az ezüstkonferenciára az 

osztrák és magyar kormánynak. A két pénzügyminiszter megállapodására a Monarchia 

külügyminisztériuma értesítette Steinbachot a fenti államok részvételi szándékáról. Glanz 

megjegyezte, hogy Széchényi Imre berlini nagykövet személyesen beszélt Leo von Caprivi 

kancellárral, aki szerint a konferencia eredménytelenül fog zárulni és az egész ügyet csak egy 

választási manővernek tartja.
1016

 Mindezek ellenére Németország, Franciaország és Nagy-

Britannia is kifejezte részvételi szándékát az amerikai kormány felé, így a Monarchia sem 

odázhatta tovább a konferencián való megjelenés igényének kinyílvánítását. 

Wekerle levelet írt Steinbachnak, melyben elfogadta, hogy a Monarchia részt kíván 

venni az érmeügyi tanácskozáson, de csatlakozott az angol javaslathoz, hogy az értekezletet 

valamely európai fővárosban rendezzék meg.
1017

 Steinbach Wekerle belegyező küldeménye 

után értesítette a külügyminisztériumot, hogy elfogadják a kongresszus meghívását.
1018

 

Steinbach küldeményében szólt álláspontjukról, mely szerint a nemzetközi disputa nagy 

valószínűséggel eredménytelenül fog zárulni, de csatlakoznak a londoni, párizsi és berlini 

kabinetek részvételi szándékához. Fenntartással kívántak élni, mely szerint előítéletet nem 

fogadnak el az ügyben, és a meghívás elfogadásával a jövőre vonatkozóan semmilyen 

követeléssel nem élhet az amerikai kormány. Üzenete végén Wekerle hozzátette meglátását, 

hogy valamely európai fővárosban lenne alkalmas a konferencia megrendezése. 

Az amerikai és belga kormányok együttműködése kapcsán megszületett a 

megállapodás, hogy Belgium ad otthont a nemzetközi konferenciának.
1019

 A II. Lipót (1835–

1909) belga király (1865–1909) országának nagyhatalmi, diplomáciai törekvéseit igyekezett 

ezzel kifejezésre juttatni. 

Az Amerikai Egyesült Államok követe a Monarchia külügyminisztériumához fordult, 

hogy az 1892. november 22-én Brüsszelben összeülő nemzetközi érmekonferencián ki 
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képviseli majd Ausztria–Magyarországot.
1020

 Glanz sürgette a választ, ugyanis az észak-

amerikaiaknak sürgős volt a dolog. Ezzel összefüggésben Steinbach levelet írt Wekerlének, 

melyben tudósított arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya Európában, 

Brüsszelben érmeügyi konferenciát szervez, amelynek egyik témája az ezüstkérdés.
1021

 A 

Monarchia nemrég megvalósította az aranyalapú új valuta, a korona bevezetését. Steinbach 

úgy érezte, hogy egy olyan konferencián való részvétel, amelynek célja az ezüstércet újra 

szerephez juttatni a gazdaságban, a Monarchia részéről félreértést és tévedést fejezhet ki, ezért 

a konferenciától való távolmaradást támogatta. Ellenben politikailag mégis közre játszott a 

részvétel aspektusa. Kálnoky is azt fejezte ki, hogy a meghívás elutasítása egy 

kényszerhelyzetet teremtene, amely a jövőben kizárná a Monarchiát minden ilyen 

eseményből. Ennek a felfogásának adott hangot Kálnoky tájékoztatójában, amit az Amerikai 

Egyesült Államok bécsi nagykövetének Frederick Dent Grantnek (1850–1912) küldött még 

1892. június 13-án. 

Steinbach azt javasolta, hogy az 1878. és 1881. évi párizsi nemzetközi érmeügyi 

konferenciákhoz hasonlóan a Monarchia diplomáciai úton képviselje magát, és meghívott 

szakemberek alkossák a diplomata tanácsadójának szerepét. Úgy gondolta, elégséges, ha a 

Monarchia a képviseletén keresztül reprezentálja magát, akiket majd a két pénzügyminiszter a 

megfelelő módon instruál. Kifejezte, hogy az is előfordulhat, mint 1878-ban, hogy szakértőt 

jelölnek ki a megbízott mellé. (1881-ben jelöltek ki szakértőket.) 

1892. október 17-én Steinbach újabb levelet küldött Wekerlének.
1022

 Ebben Wekerle 

1892. szeptember 29-én kelt levelére hivatkozik, melyben az összes kérdést tisztázta, viszont 

ezt a hivatalos levelet valamely oknál fogva csak október 17. előtt kézbesítették Steinbachnak. 

Aznap Wekerle újabb levelet kapott a külügyminisztériumból.
1023

 Ebben Glanz átiratban 

közölte az amerikai követ levelét, amelyből kiderült, hogy már 1892. május 12-én megküldték 

a Monarchiának a meghívókat.
1024

 Bízott abban, hogy a Monarchia delegáltján keresztül 

képviseltetni fogja magát. Továbbá az amerikai követ közölte, hogy az Amerikai Egyesült 

Államok kormánya hat küldöttel vesz részt a konferencián. 
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Wekerle 1892. október 20-án válaszolt Steinbach levelére, melyben kifejtette, hogy 

korábbi érmeügyi konferenciák (1878, 1881) alkalmával szintén diplomaták képviselték a 

Monarchiát.
1025

 Eltekintett attól, hogy Magyarországot külön reprezentálja valaki, ugyanis 

Magyarországnak nem volt saját valutája. Kiemelte, hogy mint ismeretei szerint Nagy 

Britannia, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok nem diplomatáin, hanem 

szakpolitikusokon keresztül fogja képviseltetni magát. Jelezte, hogy Kálnokyt bevonva 

tudatni kell a berlini követséggel, hogy a Monarchia nem szakpolitikusokkal, hanem 

diplomáciai úton képviselteti magát a nemzetközi brüsszeli konferencián. A Monarchia pár 

hónappal az előtt hajtott végre egy valutaszabályozást, mely során az aranypénzrendszerre tért 

át, így érthető, hogy nem volt túlzottan érdekelt abban, hogy gazdaságukban, illetve 

pénzrendszerükben újra fontos szerephez jutassák az ezüstöt. 

Wekerle 1892. november 10-én a miniszterelnökké történő kinevezése kapcsán 

Bécsben tartózkodott. A brüsszeli érmeügyi konferenciával összefüggésben Steinbachhal 

egyetértésben értesítette Kálnokyt, hogy a brüsszeli érmeügyi konferencia delegáltjául a helyi 

diplomatát, Rudolf Khevenhüller-Metsch grófot (1844–1910) nevezzék ki.
1026

 Indokai között 

szerepelt, hogy a Monarchia pénzügyei közös ügyet képeznek a két állam között. Ezt a levelét 

mellékelte Steibachnak is.
1027

 Steinbach 1892. november 11-én válaszolt Wekerlének, s 

egyben mellékelte Kálnokynak küldött levelét, amelyben ő is a belgiumi követet javasolta 

delegáltnak az érmekonferenciára.
1028

 

Az érmekonferencia résztvevője a Belgiumban külszolgálatot teljesítő Khevenhüller 

gróf lett. Khevenhüller-Metsch tanulmányai befejezése után a diplomáciai szolgálat útjára 

lépett, megbízatása volt Rómában, Párizsban és Szentpéterváron. 1879 és 1881 között 

Szófiában, majd 1881-tól 1886-ig Belgrádban szolgált.
1029

 Az uralkodó 1886-ban helyezte 

Belgiumba ahol, mint követ működött tovább.
1030
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Az amerikai kormány kezdeményezésére Brüsszelben megrendezett konferencia 1892. 

november 22-től december 17-ig ülésezett.
1031

 Az értekezletet 1892. november 22-én a belga 

miniszterelnök Auguste Beernaert (1829–1912) nyitotta meg az Akadémia Palotájában. 20 

állam közel 50 képviselője vett részt az eseményen.
1032

 Amerikai Egyesült Államok, Belgium, 

Brit India, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Mexikó, Nagy Britannia, 

Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Osztrák–Magyar Monarchia, Portugália, 

Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország és Törökország. A megnyitó után Khevenhüller 

gróf jelentést küldött a külügyminisztériumba, melyben beszámolt az első napok 

eseményeiről.
1033

 William Boyd Allison az amerikaiak egyik küldötte a konferencia kezdetén 

kérte, hogy azok az államok, amelyek az előző konferenciához képest (1881) új törvényeket 

hoztak a valutájukkal kapcsolatban, mutassák be azt. Khevenhüller előadta, hogy a 

konferencia nyelve az angol és a francia, megjegyezte, hogy egyes amerikai és angol 

delegáltak az anyanyelvükön kívül más nyelvet nem beszéltek. A résztvevők nagy része 

leszavazta az angol delegáltak javaslatát, akik heti három ülést szorgalmaztak, végül heti két 

alkalomban állapodtak meg. A jelentés szerint a konferencia általános hangulatára a 

szkepticizmus volt jellemző. A Latin Érmeunió öt tagállama titkos megbeszélést folytatott, 

Khevenhüller szerint politikai és pénzügyi kérdésekről egyeztettek az egységes fellépés 

érdekében. Közelebbről az ezüst váltópénz kérdéséről. 

Wekerle Budapesten elkészíttette az aranykoronára való áttéréssel kapcsolatos 

törvények francia nyelvre történő fordítását és megküldte a külügyminisztériumnak.
1034

 

 

A konferencia összesen tíz alkalommal tartott plenáris ülést, és általánosságban 

elmondható, hogy többségében voltak a bimetallizmus képviselői, akik nagyon propagálták az 

ezüst nagyobb szerephez juttatását. Az 1881. évi párizsi konferencia egyik vezéralakja, 

Moritz Levy dán delegált azt javasolta, hogy a 20 frank alatt vert aranyérméket vonják ki a 

forgalomból, és az érméket ezüstből verjék. Ettől a javaslattól az ezüstérc megerősítését és 

árának stabilizálását várták volna. Ahogy sok más ország, úgy Anglia és a Német Birodalom 

is azt a megoldást választotta, hogy a kisebb fizetőeszközöket ezüstből verték. A német 

közgazdász Adolf Soetbeer, aki nem volt tagja a hivatalos küldöttségnek, az előzőhöz 

                                                 
1031

 Reti 1999. 131. 
1032

 Conférence Monétaire Internationale. 1892. Proc s-verbaux. Bruxelles, F. Hayez, Imprimeur de L’Académia 

Royale de Belgiqe. 1892. 
1033

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 3383/P.M. [ad 47607/9] Abschrift eines Berichtes des Grafen 

Khevenhüller, d. d. o. Brüssel, 24. November 1892. No.: 9/H.P. 
1034

 MNL OL K 255 358. csomó 8. tétel 3383/P.M. A brüsszeli érmekonferencia alkalmából a brüsszeli követnek 

megküldetnek a valutatörvények francia fordításai. [Az előadóívbe piszkozatként felvezetve, Popovics Sándor 

aláírásával.] Budapest, 1893. január 30. 



278 

hasonlatos javaslatot tett. Nézetei szerint a jelenlévő országoknak kötelezettséget kellene 

vállalnia arra, hogy egy átmeneti idő alatt, ami tíz évet jelentene, demonetizálnák a 20 frank 

alatti aranyérméiket és papírpénzeiket, amelyeket ezüstérmékkel helyettesítenének. Soetbeer 

továbbment, s nézetei szerint ki kellene adni egy meghatározott mennyiségű aranyat, amelyet 

a jelenlévő országok, mint nemzetközi fizetőeszközt fogadnának el. Egyébként ez az ötlet már 

az 1867. évi párizsi érmeügyi konferencián is felmerült. 

Az egyik nagy személyiség, aki még hozzászólt a konferenciához, Alfred de 

Rothschild (1842–1918) volt, aki az angolok nézeteit adta elő és felszólalásának 

bevezetőjében személyes felelősségére hivatkozott. Elmondta, hogy az angol kormány nem 

fog semmilyen bimetallisztikus szerződésbe beleegyezni, amely a hazai aranystandardot 

érintené. Kérte, hogy az államok mondjanak le a szabályszerű ezüstfelvásárlásról, ugyanis 

nézetei alapján az nemzetközi pénzügyi válsággal fenyegetett. Az európai kormányok 

tartózkodóak voltak. A német birodalmi kormány kijelentette, hogy pénzrendszerével 

elégedett, és nem kíván azon változtatni.
1035

 A következő üléseken arról vitatkoztak, hogy 

milyen formában folytassák a tanácskozásokat. Különböző bizottságokba tömörülve, zárt 

ajtók mögött, viszont a konferencián részt vevők többségének javaslata alapján a menetrenden 

nem változtattak. A jelen lévők arról határoztak, hogy komplikáltságuk és 

megvalósíthatatlanságuk miatt Soetbeer és Rothschild javaslatait elvetik. Újabb és újabb 

ötletek röppentek fel, amelyek hol egyik, hol másik országnak nem álltak az érdekében. A 

kilencedik ülés után a konferencia hangulatán általános fáradtság érzése kerekedett felül a 

bimetallizmus fölötti vitáról.
1036

 Kevés remény volt arra, hogy az értő fülekre talál a 

monometallisták táborában. A tízedik ülésen 1892. december 17-én arról döntöttek, hogy hat 

hónapra elnapolják a tárgyalásokat. 

 

15. 3. Szerződés a Rothschild csoporttal a papír és ezüstpénzek konverziójára 

 

Monts egy Wekerléhez közel álló személytől vette értesüléseit, mely alapján a 1892. 

december 2-án kelt jelentését elkészítette a konverzióval kapcsolatban.
1037

 A megakadt 

tárgyalások ellenére a valutaszabályozásával összefüggésben álló konverziós megállapodást 
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információi szerint 1893 januárjában köthetik meg. Tudomása szerint a két állam tárgyalásai a 

„haute banque” képviselőivel lagymatag folyamat volt, mert Bécsben magyar oldalról a 

konverziós üzletből a Bodencreditanstaltot ki akarták rekeszteni. Wekerle mellőzte a 

konkurenciát, egyet azok közül, amelyet Taussig vezetett. Így vélhetően csak Ausztria köti 

majd meg a konverziót a Bodencreditanstalttal. Szólt arról is, hogy magyar oldalon még 

folynak a tárgyalások arról, hogy mely bankkal kössenek szerződést. Előnye a berlini 

Mendelsohn bankháznak volt, amellyel még Szapáry épített ki kapcsolatot. A magyar 

kormány azon az állásponton volt, hogy egy elismertebb pénzintézetet kellene választania. 

Monts szólt arról, miszerint bizalmi emberének véleménye alapján a Monarchiában a hosszú 

békeidőszaknak és a kedvező pénzügyi helyzetnek köszönhetően a tőkebefektetésekhez 

alkalmas az idő. Monts egy másik bizalmi embere szerint, aki a pénzügyi szektorban 

dolgozott, a magyarországi tőkebefektetések nem hosszú lejáratúak és az államháztartás sem 

kipróbált még. Ennek ellenére a berlini aranyévjáradék jegyzése kiemelkedősen magasan, 96 

ponton állt. Az óriási mennyiségű aranyjáradék kötvénnyel, amelyet ha Magyarország a 

piacra dobna, a konverziónak köszönhetően nagyon leköthetné magát. Monts szerint, aki 

egyébként szkeptikus volt a magyar állampapírokkal kapcsolatban, akadhat igény a 

vásárlókban a „nichts erstklassischen Papieres” iránt.
1038

 Monts szakmailag nagy hibának 

tartotta, hogy Wekerle nem kívánt Taussiggal, Bécs elsőszámú pénzügyi tényezőjével 

szövetkezni. 

1892 decemberében a kormányok aranyvásárlást kívántak foganatosítani, amelynek 

egy részről az volt a célja, hogy a jegybankot arannyal lássa el a magyar kabinet. Első sorban 

bankjegyeket, vagy esetleg ezüstpénzt kívánt beszerezni Wekerle a jegybanktól a Rothschild 

csoporttal küszöbön álló szerződéshez. Wekerle megküldte a banknak egy rendelete 

másolatát, melyben a koronaérték alapján vert aranyérmék veretését szabályozta 

magánszemélyek részére. Közölte a bankkal, hogy a körmöcbányai pénzverő hivatalt és a 

budapesti főfémjelző és fémbeváltó hivatalt is utasította az Osztrák–Magyar Bank által 

„veretés végett benyújtott s az árszabás szerinti átvehető arany érméket állandóan az előzetes 

beolvasztás mellőzésével az árszabás alapján fogadja el”.
1039

 

Wekerle következő leveléből kiderült, hogy Kautzzal és Mecenseffyvel egyeztetett az 

aranyvásárlással kapcsolatban. Küldeményében megírta, hogy 30 millió korona erejéig kíván 

20 koronás aranyérméket átadni a jegybaknak úgy, hogy a 20 koronás aranyat 10 osztrák 
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értékű forintnak számította.
1040

 Záradékként 1893-ban a visszavásárlás jogával élni kívánt. 

Amennyiben viszont nem vásárolná vissza és arról nem nyilatkozna, úgy 1894-re is 

hosszabbítsa meg a bank a szerződést. A tranzakcióról kérte Kautz véleményét, valamint 

tudósított arról, hogy az aranyat a budapesti főintézethez szállíttatja. A bank által fizetett 

ellenértéket papírpénzben kérte, hogy milyen részletekben, arról később rendelkezett. 

A banknak egyébként volt egy jegyzéke, hogy a magyar pénzügyminisztérium 

pontosan mely érméket adná át a budapesti főintézetnek 15 millió forint (vagyis 30 

aranykorona) értékben. Ezeket az érméket még a Bodencreditanstaltól és a Markus Thorsch 

und Söhnetól vásárolta a pénzügyminisztérium 1887-től kezdve.
1041

 Kautz 1892. december 

29-én válaszolt Wekerlének. Megírta, hogy a bank készen áll a vásárlásra. „Minthogy azonban 

Excellentiád közlése szerint azon ügy – a kivitelt illetőleg – , más alakot fog ölteni, azt 

elnapoltnak kellett tekinteni.”
1042

 

Steinbach 1893. január 2-án fordult Wekerléhez a külföldi aranyérmék ügyében.
1043

 

1893. január 7-én Láng levelet küldött Steinbachnak, melyben értesítette, hogy a fent nevezett 

érméket a banknak a rendelet alapján biztosított feltételek mintájára átadhatják, mivel azokat 

aranyérmékké kívánják veretni.
1044

 Láng a bécsi és budapesti főintézeteknek is újra megküldte 

azt a rendeletet, mellyel a külföldi érméket koronává verhetik.
1045

 

Elérkezett az idő a szerződések megkötésére a Rothschild csoporttal Bécsben és Budapesten 

is. A konverzió három dolog miatt volt fontos: 

1.) A konverziók, vagyis az átváltásra felvett értékpapírok minél nagyobb módon érjék el 

a kamatmegtakarításokat, vagy azok meghosszabbítását, vagy az amortizációs 

időtartam kiterjesztését, illetve létre kell hoznia a csökkentés kibocsátására egy új 

arany kölcsönt. 

2.) Az aranykötvények önálló és kizárólagos kibocsátása. 

3.) Az effektív aranybeszerzés.
1046

 

A Szapáry-kabinet válsága közepette Wekerle időt kért a miniszterektől, hogy a 

pénzintézetekkel kötendő szerződéseket az aranybeszerzéssel kapcsolatban lezárhassa. Az 

                                                 
1040

 OeNB-BHA II/02/c. No: 2597. [3570/P.M.] Wekerle Sándor – Kautz Gyulához. Budapest, 1892. december 

17. 
1041

 OeNB-BHA II/02/c. No: 2597. Vertraulich. Wien, 22 Dezember 1892. 
1042

 MNL OL K 255 373. csomó 8. tétel 6/P.M. [2597] Kautz Gyula – Wekerle Sándorhoz. Bécs, 1892. 

december 29. 
1043

 A levélnek sem a bécsi és sem a budapesti levéltárban nincs nyoma.  
1044

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 158/1893. [Nr.: 916] Láng Lajos an – Emil Steinbach. Budapest, den 7. Jänner 

1893. 
1045

 OeNB-BHA II/02/c. No.: 192. [916/P.M.] Láng Lajos – Az Osztrák–Magyar Bank Főtanácsához. Budapest, 

1893. január 7. 
1046

 Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein. Hrsg. von d. Creditanstalt-Bankverein. Wien, 1957. 91. 



281 

egyezmények aláírására azonban nem került sor 1892-ben, csak 1893 januárjában. A 

megállapodás megkötéséről Wekerle, mint miniszterelnök és pénzügyminiszter tájékoztatta a 

minisztertanácsot 1893. január 7-én. Beszámolt a minisztereknek arról, hogy a 

valutaszabályozásához szükséges arany beszerzéséhez papír- és ezüstcímletek konverziójáról 

egyezményt kötött a Rothschild csoporttal. Ennek fényében a Rothschild csoport a bevonásra 

került papír- és ezüstpénzekért 1000 millió korona értékben 4 %-os járadékkötvényeket 

bocsájt ki, amelyeket 90 %-os nettó árfolyamon vesz át, azzal a kikötéssel, hogy 500 millió 

korona járadékkötvényt fix módon vállal át, a további kötvényekre pedig lehetőséget tart 

fent.
1047

 A csoport által átvett kötvények 92, 4 %-os árfolyamon felüli eladásából az állam fele 

részben részesedik. További egyezményt kötött a minisztérium közel 16 millió forintos 

magasabb kamatozású aranycímletek konvertálására. A konverzióból származó nyereség 

alapján a 16 millió aranykötvény bevonásához szükséges összeggel együtt közel 90 millió 

forintnyi aranyjáradék bocsátható ki. Ennek eredményeképpen a koronaérték 

életbeléptetéséhez szükséges mennyiséget be tudják szerezni, valamint a pénztári készleteket 

egészítik ki. A 90 milliós összegből egyelőre 30 millió beszerzésére kötöttek szerződést. A 

pénzügyi beavatkozásból a budapesti pénzintézetek 37 %-ban részesednek. Wekerle a 

Rothschild csoporttal kötött szerződést, ellenben az hogy mely magyarországi bankházakon 

keresztül végzik a tranzakciót, a minisztertanácsi jegyzőkönyvből nem lehetett megtudni. 

Az ilyesfajta üzletek gyakorinak számítottak, hiszen Gerson Bleichröder az 1890-es évek 

elején a politikai kényszer és gazdasági befolyás miatt más államokkal is kapcsolatban állt, a 

Monarchián kívül elsősorban Szerbiával és másodsorban Oroszországgal.
1048

 

1893. január 5-én és 6-án Budapesten tárgyaltak a magyar miniszterelnök és a Rothschild 

csoport képviselői a konverziós szerződésről. A konferencia eredményeképpen aláírták az 

egyezményt–, tudósította erről a kormányát Reuss, a német nagykövet.
1049

 Reuss értesüléseit 

az osztrák pénzügyminisztériumból vette, ott az információit megerősítették. Az üzletbe 

bevont bankok: Magyar Jelzáloghitelbank, Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank, Wiener 

Unionbank, Mendelsohn Berlin, Magyar Kereskedelmi és Iparbank, Pesti Kereskedelmi Bank 

és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár. 

Erről a jelentőségteljes szerződéskötésről a Rothschild csoporttal Monts is beszámolt, aki 

szerint csak az előjáték volt az 1893. január 6-án Budapesten megkötött egyezmény Wekerle, 
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Hansemann és Taussig között.
1050

 Jelezte, hogy Taussig a komoly nézetkülönbségek ellenére 

kötötte meg az egyezményt. Taussig latba vetette az összes befolyását a vasúti 

igazgatótanácsban, hogy az annuitásos rövidítés nélküli kuponadó felét az igazgatótanács 

átvegye. 

Mint arról már Monts korábbi jelentéseiben is beszámolt, Wekerle a kezdetekben azon a 

konzekvens állásponton volt – amivel a „haute finance”-szal szemben lépett fel – mely szerint 

a valutaszabályozást csak a konverziókkal együtt lehet véghezvinni, illetve a konverzióknak a 

szabályozást meg kellett előznie. Wekerle kérte az országgyűlés hozzájárulását a 

valutaszabályozáshoz, egyben kikötve azt, hogy az nem jár többletköltségekkel, ugyanis 

konverzió útján 70 milliós aranybeszerzést tud elérni az éves kamatok tőkésítésével. Egyúttal 

hozzátette, mesterséges segítséggel, vagy a nélkül, de a 4 %-os magyar aranyjáradék 

árfolyama fokozatosan emelkedett, és elérte a 97–98 pontos állást. A konverziókból származó 

nyereség a reményeknek megfelelően növekedett, és az új államkötvényekből jutalékot 

könyvelhetett el. Wekerle a segítségével a pesti magyar pénzintézetek és a berlini Mendelsohn 

bankház részesedését is támogatta. Az eredményekről a hazai lapok dicshimnuszt zengtek, 

amelyhez a bécsi lapok is segédkeztek, ami semmi esetre sem Wekerlének volt köszönhető. 

Ő, aki a valuta teoretikusaival ellentétben gyakorlati pénzügyi szakember volt, azt az 

álláspontot képviselte, hogy a konverziónak meg kellett előznie a valutaszabályozást. Akkor 

még az aranykorona valuta nem állt, hiányzott a különbség az aranyjáradék és a 

koronajáradék között, mialatt a készfizetések felvételekor ez a különbség majd elsikkad – 

gondolta Monts. 

A Rothschild konzorcium egységesen átvette a különböző értékeket a letörleszthető 

járadékhoz szükséges 1020 millió korona értékben. A fele összeget 91 forintos fix 

árfolyamon, a további kötvényekre pedig lehetőséget tartott fent. A kibocsátó árfolyam 

nagyságán felül a kibocsátó ház 2 %-os árfolyamnyereséget alkalmazott, amelyből az állam 

50 %-ban részesült. A maradék 510 milliót a konzorcium köteles 3 éven belül átvenni. Az 

üzletbe bevont intézmények voltak megbízva az időpontok és az összegek mellett az addig 

titokban tartott minimálárfolyamon történő elővásárlásra alapozni. 

Ettől az akciótól függetlenül a kormány 40 millió forintot fordíthatott – mely összeget a 

konverziókból kínált megtakarításból 93, 6 millió összegben aranykötvény bocsátható ki – 4 

%-os magyar aranyjáradék kiadására. Konverziós célokra már rendelkezésre állt egy kisebb 5 

%-os aranytartozás, amit 1893. november 1-jéig beszerzendő aranyérmékhez kellett 
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felhasználni. Eszmecserét tartottak arról, hogy az effektív aranybeszerzés lehetséges-e, 

amelyen a bankárok oldaláról azt állították, hogy az aranybeszerzést fokozatosan és óvatosan 

csak nagy helyekről (országokból, bankházakból) lehet elvenni. Az aranykérdés tehát csak a 

küszöbön álló bécsi osztrák megbeszélés után rendezhető sikerrel, ugyanis a magyar 

aranyszükséglet messze elmaradt az osztrák aranyszükséglet mögött. Ellenben a magyarok 

visszalépéssel fenyegettek, amennyiben nem veszik fel a készfizetéseket. 

Az adatszolgáltató eszközökön keresztül a koronajáradék mellett a valóságos 

aranyjáradékra helyezték a hangsúlyt, így a nehézség súlypontja áthelyeződött, amit a magyar 

4 %-os aranyjáradék akkori árfolyamállása okozott, ami egy megközelítőleg ugyanolyan 

magas összegű további 600 millió forint nem első osztályú papír elhelyezésében öltött testet. 

A magyar kormány minden eszközzel az aranyvalután dolgozott, aminek a teljes és 

reménybeli tényleges bevezetése alapján a koronajáradék aranyjáradékká válik. A konverziós 

cél értelmében a magyar kamatlábat 4, 39 százalékkal fel kellett emelni. Ez éppen úgy 

kedvezőtlen, mint ahogy az akkori pénzpiac viszonyaiból adódtak. Mindemellett feltűnik a 

magas kamatláb, amelyet a pénzügyminiszter ügyességének és helyes időválasztásának 

köszönhetően felhasználhatnak az államvagyon gyarapodására, és ennek megfelelően kedvező 

eredményeket érhetett el. Másfelől Wekerle elégtételt vett, mivel a saját válláról áthárította a 

konverziók teljes kockázatát. Amennyiben az osztrák-német haute finance körök a magyar 

adósságkötvényeket 400 millió márka összegben fixen átvennék és az azt követő három évben 

hasonló összeg átvételére kötelezné a magyar kormányt, úgy a tőzsdétől a magyar állam egy 

bizalmi szavazatot kapna, amellyel a magyar hitelre kedvező hatást gyakorolna. 

Adolph Hansemann életrajzírója a róla szóló biográfiában elemezte, hogy mekkora részt 

vállalt az 1893 év elején megindult magyar konverziókból a berlini Disconto-Gesellschaft. 

Átvett 277 053 300 papírforintot, 24 470 300 ezüstforintot és földbirtok-tehermentesítési 

kötelezvényt, 60 000 000 forint aranyjáradék és 35 000 000 forint 3 éves 5 %-os államadósság 

levelet.
1051

 

Ausztriában ugyanazt a szerződést bizonyos eltéréssel néhány nappal később kötötték 

meg. Steinbach 1893. január 11-én írta alá a Rothschild csoporttal – amely k. k. priv. 

österreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbeből, a Rothschild Bécsi bankházból 

és a k.k. priv. allgemeine österreichischen Boden-Credit-Anstaltból állt – a konverziós 

egyezményt.
1052

 A szerződés 12 pontból állt és a feltételek hasonlóak voltak a magyarhoz, az 

                                                 
1051

 Münch 1932. 108–109. 
1052

 ÖStA FHKA FM Präs. Zl 308/1893. Übereinkommen, abgeschlossen am heutigen Tage zwischen Seiner 

Excellenz dem k.k. österreichischen Finanzminister Herrn Dr. Emil Steinbach einerseits und einem Consortium 
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összeg itt 60 millióról szólt. Másnap Reuss bécsi német nagykövet tudósította a kormányát a 

szerződés megkötéséről.
1053

 

Eduard März (1908–1987) bécsi osztrák gazdaságtörténész a Cerdit-Anstalt levéltárában 

is kutatott, így kimutatta, hogy Steinbach 1893-ban 519, 3 millió korona értékben 4 %-os 

osztrák koronajárulékot bocsátott ki, valamint 129 millió korona értékben 4 %-os Rudolf és 

voralbergi vasúti államadósság jóváírás, amit 299, 8 millió forintos 5 %-os osztrák 

jegyjáradékra és 5 %-os vasúti kötvényre át lehetett váltani.
1054

 Az osztrákkal egyidejűleg a 

magyar oldalon 1, 06 milliárd korona 4 %-os koronajáradék és 18 millió forint 4 %-os magyar 

aranyjáradék azon a helyen 465, 96 millió 5 %-os magyar jegyjáradék és különböző vasúti 

papírok 16, 7 millió forint 5 %-os és 6 %-os vasúti aranyprioritás.  

März a levéltári kutatásai alapján azt is kimutatta, hogy Magyarországon mely 

vasúttársaságokat vonták be a konverziókba és mekkora tőkével: 

A vasúti papírjáradék: 358,487.000 

Úrbéri kötvények: 2,021.310 

Erdélyi vasúti részvények: 13,679.000 

Duna-Dráva vasúti részvények: 4,530.000 

Alföldi-Fiumei vasúti részvény 17,787.800 

Budapest-Pécs vasúti részvény: 7,850.000 

Magyar-Galíciai vasúti részvény (magyar szakasz) 4,906.200 

Magyar Keleti vasút (magyar szakasz) 12,259.400 

A Magyar Keleti vasút prioritás I. kiadás és II. kiadás 19,037.200 

Magyar Északi Vasút ezüst prioritás 25.,404.600 összesen 465,962.510
1055

 

 

A valutarendezés kezdeti koncepciójában az aranyérc vásárlását tekintették lehetséges 

megoldásnak az ércfedezet kialakításához. A folyamatosan csökkenő ezüstár ezt a tervet 

azonban meghiúsította. Ennek alapján, más módon kellett a Monarchiának aranyhoz jutnia. A 

pénzügyminiszterek így jutottak el arra a gondolatra, hogy a Rothschild csoporttal 

szövetkeznek az arany beszerzésére. 

                                                                                                                                                         
bestehenden aus der K. k. priv. österreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, dem Bankhause S. M. 

Rothschild in Wien und der K.k. priv. allgemeine österreichischen Boden-Credit-Anstalt, anderseits. Wien, am 

11. Jänner 1893. 
1053

 PAAA R 8563 Kaiserlich Deutsche Botschaft in Wien. Heinrich VII. Prinz Reuss an – Leo von Caprivi. 

Wien, den 12. Januar 1893. 
1054

 März, Eduard: Österreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I. Wien – Frankfurt – 

Zürich, Europa Verlag 1968. 262. 
1055

 März 1968. 263. 
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A birodalom függő államadósságát úgy alakította át, hogy a fedezetlen papírpénzeit 

fedezettel láthassa el. Az állam valójában új járadékkölcsönt vett fel és a konverziók által elért 

megtakarításokat is felhasználva annyi aranyércet szerzett be, melynek segítségével az 

államjegyeket be tudta váltani. A kormányok nem titkolt célja a jegybank készfizetési 

kötelezettségének beindítása volt. A konverziók megindítása következtében az 

aranybeszerzéseken keresztül a jegybank ércfedezetét növelni tudták. 
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XVI. Kitekintés 

 

Az 1892. évi valutatörvények megalkotása a Monarchia valutaszabályozásának történetében 

jelentőségteljes esemény, de korántsem jelenti a reform végét, sokkal inkább nyitányának 

kifejezését. Wekerle 1895 januárjáig vezényelte tovább a valutaszabályozást, annak folytatása 

Lukács Lászlóra hárult, aki tíz évig viselte a tárcáját. 1893 novemberében a Taaffe-kabinet 

lemondott, azzal együtt Emil Steinbach is, így az Alfred Windisch-Grätz (1851–1927) vezette 

kormányban már Ernst von Plener irányította tovább a pénzügyi újításokat. Plenert Leon von 

Biliński követte hivatalában. 

Az 1893. év az aranyázsió esztendeje volt, ami októberben érte el a tetőpontját. Az 

évek alatt a bank hatalmas mennyiségű aranyat halmozott fel. 1897. december 31-ig be kellett 

váltani az államjegyeket 200 millió forint értékben, amiket többségében 1 forintos ezüsttel 

váltottak fel. A koronarendszerre való áttérés technikai lebonyolítása két menetben történt. 

Wekerle megoldási szempontja nem érvényesült, ugyanis a reformot nem egy menetben, 

hanem a Niebauer által propagált több menetes lépcsőben kivitelezték. Az áttérés során a 

forgalomban lévő államjegyeket bevonták és helyette ezüstpénzt és bankjegyet bocsátottak ki, 

ezalatt a bank birtokába vette a kormányok által rendelkezésre bocsátott aranykészletet. Az 

1894-1899 közötti időszakban az államjegyek jelentős részét ezüst aranykoronával és ezüst 

forintosokkal, valamint bankjegyekkel cserélték fel. 

Az átmeneti időszak 1892 és 1899 között tartott, 1900. január 1-jétől a korona 

kizárólagos fizetőeszközzé vált. Ettől az időponttól kezdve a korona, mint pénznem egyedüli 

számítási egységként funkcionált. Az 1900-as évek elejére teljesen bevonták a kormányok a 

korábbi pénzrendszer fém- és papírpénzeit, államjegyeket nem lehetett kibocsátani. Az 

aranyvaluta legfontosabb „játékszabályát”, vagyis a készfizetéseket nem sikerült beindítani. 

1903-ban példának okáért a jegyforgalomnak 97 %-os ércfedezete volt a bankban, ennek 

ellenére a készfizetéseket nem kezdték meg. Sőt mi több, a Monarchia történetében soha nem 

került beindításra az úgynevezett készfizetés, vagyis az a reform csonka maradt. 

A vesztes világháború után, a Monarchia felbomlását követően kezdetét vette a pénz 

romlása, inflációja. Az utódállamok azonnal fel kívánták számolni az Osztrák–Magyar 

Bankot, amely a jegykibocsátás egyedüli szerepét töltött be. 1921-ben létrejött a Magyar 

Királyi Állami Jegyintézet. Ekkor kezdtek el dolgozni az új pénzrendszeren, a pengőn. 1924-

ben felállították a Magyar Nemzeti Bankot és 1927. január 1-jétől a törvényes és kizárólagos 

fizetőeszköz a pengő lett. A korona pályafutása véget ért. 
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XVII. Összegzés 

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjának hosszú történetéből (1892–1914) jelen 

értekezés egy kiragadott epizód. Mély alapossággal nem dolgozták fel a témát, valamint a 

szakmunkák nem jutottak el a gyökerekig. 

A Monarchia a nemzetközi piacgazdaság nyomására megérezte a reform 

szükségességét, így csatlakozott a nemzetgazdaságokat összekötő aranystandard rendszerhez. 

Az ipari forradalommal járó robbanásszerűen emelkedő kereskedelemnek egyik meghatározó 

eleme a stabil valuta. Az ingadozó valutában való fizetés olykor előnnyel járt és extra 

bevételre tehettek szert a külföldi piacokra termelő kereskedők és gazdálkodók. Amint a 

Monarchia valutája gyengülni kezdett, a folyamat a visszájára fordult, és a termékeiket 

exportálók veszteséget könyvelhettek el. A birodalom érdekében állt, hogy a többi 

nemesérchez képest a stabil aranyhoz szabja valutáját. Mint láthattuk, az aranyérc 

megjelenése az egyes államok pénzrendszerében nem egyedi jelenség, hanem egy globális, 

tendenciózus folyamat volt. Az arany meghonosítása a pénzrendszerekben nemcsak európai, 

hanem más tengerentúli országokra is jellemző volt. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia valutaszabályozásával kapcsolatosan és a 

jegybankjának történetéről a dualizmus korától egészen a jelenkorig számos munka látott 

napvilágot. Olyan szintézis azonban, amely alapjaitól dolgozta volna fel az eseményeket még 

nem jelent meg. Munkámmal ennek az alapkutatásnak a hiányát igyekeztem pótolni. A 

valutaszabályozás történetében számos részletkérdés megválaszolatlan volt. Akadtak 

eredmények, amelyek az idő múlásával érvényüket veszítették, meghaladottakká váltak. 

Siegfried Pressburger munkája a jegybank valutapolitikájával kapcsolatban a maga idejében 

úttörőnek számított és új eredményeket mutatott fel. Példának okáért a valutareform 

megindítását eddig a szakirodalom alapján Wekerle Sándor nevéhez kötöttük, azonban a 

Bécsben folytatott kutatásoknak köszönhetően és a levéltári dokumentumok bizonysága 

alapján a valutareform megindítása az osztrák pénzügyminisztérium hivatalnokainak is, 

különösen Anton von Niebauernek volt köszönhető. Korábbi szakmunkák Wekerle 1889. 

december 24-én Dunajewskihez írt levelét tekintették a valutareform nyitányának, azonban 

valójában már jóval korábban 1889. február 26-án kelt levél után megkezdődtek a 

valutareform előkészítő munkálatai. 

Munkám célja a valutaszabályozás megindításának, a törvények előkészítésének és 

megalkotásának, valamint a 1893. januári konverziós szerződések megkötésének részletekbe 

menő feldolgozása és az események bemutatása volt. Mindeközben a jegybank politikáját is 
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módomban állt nyomon követni. Ezzel párhuzamosan Wekerle Sándor szerepét is vizsgáltam, 

valamint azoknak a személyeknek a funkcióját is elemeztem, akik kapcsolódtak a reformhoz 

(lásd. Niebauer, Steinbach és Kautz). 

 

Wekerle 1870 októberében került a pénzügyminisztériumba, ahol számos osztályon 

dolgozott és meghatározó tapasztalatokat szerzett, amelyek kihatottak további pályájára. A 

pénzügyi kezelést alaposan megismerte, tisztában volt a Monarchia pénzügyi helyzetével. 

Szoros szakmai és privát kapcsolat alakult ki közte és Szapáry között. Wekerle számos 

alkalommal járt Bécsben, érintkezésben állt az osztrák pénzügyminisztérium tisztikarával. 

Szapáry pénzügyminiszteri hivatali ideje alatt Wekerle nagy önállóságra tett szert. A hetvenes 

évek végétől folyamatosan emelkedett a ranglétrán. Szapáry miniszteri ciklusának második 

szakaszában megkezdte az államháztartás szanálását, Wekerle itt már kitűnt érdemeivel. Több 

alkalommal előfordult, hogy a pénzügyi hiányok pótlását, deficitek kezelését Szapáry a 

magyar hagyományoknak megfelelően külföldi bankokon keresztül igyekezett orvosolni. Így 

szerzett gyakorlatot Wekerle a berlini, elsősorban a Mendelsohn, másodsorban a Disconto-

Gesellschaft és a Bleichröder bankházakkal kapcsolatban. Szapáry egyébként érdemeket 

szerzett a járadék-konverzió terén is. Bevezetőmben említettem, nehézséget jelentett, hogy 

Szapáryról nem készült életrajz, azok a munkák is váratnak magukra, amelyek 

pénzügyminiszterségét részletezik. Szapáry közel 8 éves pénzügyminiszteri hivatali idejének 

hiteles megrajzolásához új források bevonására van szükség. A közgondolkodásban kevésbé 

foglal el méltó helyet, mint amit megérdemelne. 

Wekerle az 1880-as években politikai tapasztalatokat ugyan nem szerzett, azonban 

szakmai területen folyamatos fejlődésen ment keresztül. 1885-től Szapáry már minden 

fontosabb ügyet Wekerlére bízott. Pozíciója akkor erősödött meg, amikor Tisza 1887 

februárjában maga mellé vette, mint államtitkárt, így a pénzügyek legfontosabb és 

legmeghatározóbb kérdéseinek irányító alakjává vált. Ehhez az is kellett, hogy Szapáry 

lemondásakor államtitkára, Köffinger Frigyes beadta lemondását. Wekerle ez idő tájt Tisza 

Kálmánhoz feltétlenül lojális személynek számított, de ez a bizalom kölcsönösnek bizonyult, 

hiszen maga Tisza is jó reményeket táplált Wekerle irányába. Az is előfordulhatott, hogy 

Szapáry hívta fel Tisza figyelmét Wekerle tehetségére és rátermettségére, ugyanis ekkor 

Wekerlének politikai kapcsolódásai nem voltak, addig csak szakmai téren szerzett érdemeket. 

1887-től Wekerle a szakmaiság mellett politikai pályára is lépett, képviselői mandátumot 

kapott, majd indult a hónapokkal későbbi soron következő választásokon, ahol két kerületben 

is elnyerte a szavazatok többségét, azonban a nagybányai körzetet tartotta meg. Mint 
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pénzügyi államtitkár már akkor kidolgozott, koherens programmal rendelkezett. Az 

államháztartás hiányát Magyarország égető pénzügyi problémájának látta, és a monetáris 

egyensúly megteremtését tűzte ki céljául. A másik nagy terve a valutaszabályozás volt. 

Kezdetekben az államháztartás egyensúlyának a helyreállítására koncentrált. Azon 

szorgoskodott, hogy a meglévő adókat átdolgozta, és sokkal hatékonyabban hajtatta be 

azokat. A bevétel-orientált adórendszer segítségével a hiányt 1889–1890 fordulójára 

nagymértékben sikerült felszámolnia. Az adópolitika volt az a kérdés, amelyben Wekerle és 

Dunajewski közös nevezőn álltak, innen azonban már nem tudtak továbblépni, hiszen 

Wekerlének volt további célja, már készen állt a következő lépésre – a valutareformra. A 

kormány is értékelte az igyekezetét, ugyanis Tisza 1889 áprilisában kineveztette 

pénzügyminiszterré. Tizenkilenc éves szakmai gyakorlattal a háta mögött az egykori 

segédfogalmazó kihozta magából a legtöbbet és a legjobbat, amit azon a pályán elérhetett, 

pénzügyminiszterré lett. Wekerle alakjában a professzionális szakértelmiség csúcsra tört, 

merthogy azt a személyt nevezte ki az uralkodó miniszterré, aki a legalaposabb 

felkészültséggel rendelkezett és a legtöbb gyakorlati tudást halmozta fel a minisztériumban 

eltöltött évei alatt. Mint tudjuk, nem az volt a legmagasabb pozíció, amit betöltött hosszú élete 

során. Wekerle 1889 tavaszától, mint pénzügyminiszter fogott hozzá élete egyik legnagyobb 

művéhez, a valutaszabályozás műveletéhez. Wekerle rendkívül ügyes gazdaságpolitikát 

folytatott, ugyanis a magyaroknak kedvező kvótaszámokkal rávett egy egész birodalmat a 

költséges és hosszadalmas reformra. Ezen szempontok alapján mondhatjuk, hogy nemzeti 

liberális gazdaságpolitikát folytatott. 

 

Míg korábban a reform kezdeményezésében egyoldalúan kiemelték Wekerle szerepét, 

a forrásokból egyértelművé vált, hogy az osztrák fél is legalább annyira aktív szerepet töltött 

be. A kutatási eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy a reform beindításában 

az osztrák minisztérium tisztikarának is meglehetősen fontos szerep jutott. Az egyik ilyen 

háttérember Anton von Niebauer, akinek a személyét fontosnak tartom kiemelni. 

Dunajewskivel ellentétben, Niebauer látta a problémák gyökerét és tudta is a megoldást 

azokra: az aranyvaluta. Ő volt az a személy, aki vitte az ügyeket a háttérben és megszervezte 

a tárgyalások menetét. 

Az osztrák és magyar pénzügyminisztérium vezető munkatársai (miniszter, államtitkár 

és osztályfőnök) a valutaszabályozás kezdeteiben nem tudták, hogy a valutareform mit 

jelentsen. Jelentse-e a készfizetések megkezdését? Jelentse-e az ezüstvaluta korábbi 

pozíciójának visszaállítását, tehát rehabilitációját? Vagy jelentse azt, hogy egy új úton 
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induljanak el – melynek alapján értelmet nyer a valutaszabályozás kifejezés – vagyis az 

aranyérc meghonosítását a pénzrendszerben? Amennyiben az aranyat választják pénzük 

alapjának, akkor mit kezdjenek az óriási mennyiségű olcsó ezüstkészlettel? Egy vagy több 

menetben hajtsák végre az aranyalapú pénzrendszerre való áttérést? Hogyan áll majd 

mindehhez a jegybank? A reform megindításakor ezek a kérdések foglalkozatták leginkább az 

események résztvevőit. Ezekre a kérdésekre a levéltári dokumentumok beszéltetésével, vagyis 

az ügyek menetének megvilágítása alapján kaphatjuk meg a válaszokat. 

Niebauer 1890 nyaráig koordinálta a valutareform ügyét, azonban Dunajewski egy új 

referenst talált Friedrich von Winterstein báró személyében erre a feladatra. Winterstein 

helyettese Ignaz von Gruber lett, aki szintén alkalmas volt a valutaszabályozást érintő 

feladatok megoldására. A források hitelt érdemlően bizonyítják, hogy Dunajewski 

motiválatlan volt a valutaszabályozás műveletének keresztülvitelében. Nem állt érdekében a 

valutarendezés, sokkal jobban foglalkoztatta a Monarchia föderalista problematikája. Mint a 

lengyel-klub vezetője, abban volt elhivatott, hogy az osztrák érdekekkel szemben a 

nemzetiségek markánsabb szerephez jussanak. Dunajewski sokkal erősebb személy volt, mint 

Wekerle. Nem igazán tudtak mit kezdeni egymással. Dunajewski idős volt és konok, Wekerle 

jóval fiatalabb és égett a vágytól, hogy bizonyítson. Dunajewski az adópolitika tekintetében 

látványos eredményeket ért el. A személyét érintő kritikák 1890-re állandósultak, a német 

balpárttal kiélezett konfliktusa egyre több energiát vont el tőle. Fontos momentum volt az, 

hogy az uralkodó is eredményeket várt pénzügyminiszterétől az aranyvalutára való áttérés 

terén. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és elvárásokat. Sőt Dunajewski kirohanásait 

már minisztertársai is megelégelték, ezért jobbnak látták a pozíciójából való elmozdítását. 

Schönborn gróf, a Taaffe-kabinet igazságügyi minisztere ajánlotta Ferenc József figyelmébe a 

szorgalmas Emil Steinbach osztályfőnököt. Olyan személyre volt szüksége az osztrák 

kormánynak, aki nem politizált, nem konfrontálódott, csak úgymond végezte a dolgát és 

végrehajtotta az uralkodó kívánságát. Figyelmét nem kötötték le más események, hanem a 

célra, konkrétan a Monarchia aranyalapra való áttérésére fókuszált. Steinbach 1891 

januárjának végén több alkalommal jelent meg a császár előtt audiencián. Végül az udvarhoz 

való lojalitásának köszönhetően elvállalta a pozíciót. Ezáltal a magyar pénzügyminiszter 

személye még erősebbé vált az 1891. februári osztrák pénzügyminiszteri csere után. Az 

uralkodó tudta, hogy Dunajewskire nem számíthat az aranypénzrendszer megvalósításában. 

Steinbach ízig-vérig bürokrata volt. Ez a levéltári iratokon is tükröződik, hiszen a 

fogalmazványokat is átnézte, mert kézjegyével látta el azokat. Ez azt is jelenti, hogy alapos 

volt, mindenről tudni kívánt, ami a hivatalban történt. Ugyanakkor Dunajewskiről ezt nem 
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lehet elmondani. Steinbach bekapcsolódósával a pénzügypolitikába Wekerle szaktudása, 

gyakorlati tapasztalatai alapján felértékelődött. Mindamellett ez a váltás egyfajta 

megtorpanást is jelentett az ügyek menetében, hiszen Steinbach számára időre volt szükség, 

hogy a minisztérium ügyköreit átlássa és a valutaszabályozással kapcsolatosan tájékozódjon. 

 

1889-re Tisza és kormányának tagjai között a viszony nem volt felhőtlen, ugyanis a 

miniszterek már más állásponton voltak a Generálishoz képest. A lehetséges utódok között 

Wekerle neve egyáltalán nem merült fel. A kabinet egyben maradt és Szapáry lépett előre, 

mint miniszterelnök földművelésügyi miniszteri pozíciójából. Szapáry és Wekerle között 

ekkor még mindig szoros szakmai és magán kapcsolat állt. Mivel közgazdasági vonalon nagy 

volt közöttük az összhang, illetve az egyetértés, így csak politikai téren akadt nézeteltérésük. 

Szapáry érezte Dunajewski ellenszenvét Wekerlével szemben, s ezt egyes esetekben 

igyekezett tompítani, vagyis Wekerle mellé állt. 

Wekerle mint pénzügyminiszter – Dunajewskihez hasonlóan – elkezdte kiépíteni saját 

hivatali, tisztviselői karát. Miután előrelépett a ranglétrán és a kabinet tagja lett, találnia 

kellett korábbi pozíciójára egy szaktudással rendelkező és megbízható embert. Ez a személy 

Láng Lajos lett, államtitkár helyettessé pedig Márffy Ágostot tette meg Wekerle. Az 1890-es 

pénzügyminisztériumi átszervezésnél maga mellé vette Enyedi Lukácsot, mint 

osztályfőnököt. Enyedi 1892-től miniszteri osztálytanácsosként vitte tovább a 

valutaszabályozás ügyét. Wekerle leghűségesebb adjutánsa az ifjú Popovics Sándor volt, aki 

hosszú utat járt be, végül jegybankelnökként fejezte be pályáját. Popovicsra minden apró-

cseprő faladatot rá lehetett bízni, hiszen ő volt az egyik legfiatalabb a minisztériumban, 

viszont nagyon szorgalmas volt és precízen dolgozott. A valutaszabályozás kapcsán 

elmondható, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának pénzügyminisztériumi 

anyagában a német nyelvű levelek nagy részét Popovics fogalmazta meg, egy-két kivételtől 

eltekintve, amelyeket maga Wekerle vetett papírra. Kutatásaim eredményeiként az a 

következtetés vonható le a történelmi tények és a gyakorlat alapján hogy a valutaszabályozást 

az osztrák–magyar pénzügyminisztériumok tisztikara közösen hajtotta végre. 

 

A valutaszabályozás sikeréhez, valamint beindításához feltétlenül hozzátartozik a 

megegyezés a német császári kormánnyal az osztrák veretű egyesületi tallérok forgalmon 

kívül helyezésével kapcsolatban. Az 1891. év második fele a valutareform előkészítésének a 

történetében a tallérkérdésről szólt. A szakirodalomban ez a féléves periódus szürke folt volt 

és a levéltári dokumentumok feltáratlan tények sorát kínálták. 
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Dolgozatomban szólni kívántam az egyesületi tallérok forgalmon kívül helyezéséről, 

mert az aranyvalutára való áttérés történetének integráns részét képezi ez az epizód, mely 

eddig elkerülte a kutatók figyelmét. 

Példának okáért az újságírók ebben az időszakban arról cikkeztek, hogy Ferdinand von 

Bauer báró (1825–1893) hadügyminiszter által képviselt katonai kiadások fedezésére a két 

kormány pénzügyi megtakarításait, amit a valutareformra különítettek el, hadi célokra 

fordították. A tallérok kivonása is meghatározó kérdés volt, ugyanis az 1891-ben esedékes 

kettős szövetség vám- és kereskedelmi szerződésének megújítása a küszöbön állt. Ha az 

osztrák–magyar kormányok úgy döntöttek volna, hogy nem veszik át a németektől a 

tallérokat, akkor félő volt, nem születik meg a megegyezés. A németek finoman nyomást 

gyakoroltak szövetségesükre. A Monarchiának nem állt érdekében az aranyvalutára való 

áttérés előtt, hogy amúgy is nagy ezüstkészletét szaporítsa még közel 37 millió forint értékű 

régi ezüstérmével. Ezzel a lépéssel még jobban növelték volna az értéktelen ezüstérc 

állományukat. A jegybank sem támogatta a tallérok átvételét. 

A magyar kormány azt fejezte ki kommunikációjában az osztrák kormány felé, hogy 

nem érintett a tallérkérdésben, ugyanis az Osztrák Császárság a tallérokat 1867 előtt verte. 

Mivel a német kormány jóindulattal előre bejelentette szándékait az egyesületi tallérokkal 

kapcsolatban, így az osztrák–magyar kormányoknak is barátságos lépéseket kellett 

foganatosítaniuk. A Monarchia két képviselőjét, Láng Lajos államtitkárt és Friedrich von 

Winterstein miniszteri tanácsost Berlinbe küldte tárgyalni Kálnoky Gusztáv közös 

külügyminiszter. Bizonyos mennyiségű tallér átvételéről tanácskoztak egy-egy hetet 1891 

novemberében és decemberében. Az ügy külpolitikai természete miatt az egyeztetéseket a 

Monarchia diplomatái is segítették. Menetközben kiderült, hogy a magyar kormány 1868-ban 

is veretett egyesületi tallérokat. Így már nem volt tartható Wekerlének az ügyhöz való 

semlegességi hozzáállása, hiszen a tallérok forgalmon kívül helyezéséből származó veszteség 

egy részét a kvóta alapján Magyarországnak is viselnie kellett. Ennek tükrében született meg 

a megállapodás, hogy a Monarchia három év alatt átveszi a tallérok egy részét a német 

jegybanktól. Így nem érte egyszerre olyan arányú veszteség, és a tallérok formájában 

beáramló ezüstérc sem nehezítette meg az aranyalapú pénzrendszerre való áttérést. 

 

Kiemelkedően fontosnak tartottam megvizsgálni az Osztrák–Magyar Bank 

főkormányzójának személyét. Moser elnök más típusú iskolát képviselt a valutaügyben, s a 

vizsgálatok nyomán azt a megállapítást tehetjük, hogy nem állt az aranyvaluta pártján. 

Komoly betegsége miatt nem tudott koncentrálni a kormányok és jegybank közös céljára. Az 
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iratokból kiolvasható, hogy gyakran volt távol, mert példának okáért a nagygyűléseken az 

alkormányzók elnököltek. Moser tisztában volt betegsége súlyával, és 1892 februárjának 

derekán beadta a felmentési kérelmét egészségi állapotára hivatkozva. Döntését azzal 

indokolta, hogy a jegybank előtt álló nagy feladatot – a valutaszabályozást – már nem tudja 

levezényelni. Véleményem szerint ezt az elhatározását már jóval korábban meg kellett volna 

hoznia, ugyanis ezzel hátráltatta a folyamatokat. A következő elnököt a magyarok adhatták a 

banknak. 

 

Kautz Gyula a legesélyesebb jelölt volt a jegybank főkormányzói pozíciójára. 

Köztudott volt róla, hogy az aranyvaluta pártján állt. Az uralkodónak azon döntése, hogy 

Kautzot nevezte ki jegybankelnökké üzenet értékkel bírt, ugyanis a személye garanciát 

jelentett arra vonatkozóan, hogy átvezeti a jegybankot az aranyalapra. Kautz hosszas pályájára 

a folyamatos fejlődés volt jellemző, ugyanis fiatal korától közgazdaság- és pénzügytant 

oktatott az egyetemen, részt vett a kiegyezés gazdasági programjának kidolgozásában, az 

Akadémia tagja volt, majd 1883-tól az Osztrák–Magyar Bank alkormányzójává nevezte ki az 

uralkodó. Külön kiemelendő, hogy Kautz az egyetemen Wekerlét tanította, aki két szigorlatát 

az ő elnöklete alatt tette le. 

Gyakorlati feladata az volt, hogy a bank aranyérc készletét fel kellett töltenie, 

fedezetet kellett szereznie az aranyalaphoz, valamint a felhalmozott aranymennyiséget meg is 

kellett őriznie. Kautz kiváló munkát végzett, ugyanis elnöksége végére a jegybank 

aranyércfedezete közel 100 %-os volt. 

Az Osztrák–Magyar Bank igazgatósága is változásokon ment keresztül. Amennyiben 

Gustav Leonhardt maradt volna a bank főtitkára, bizonyára nem támogatta volna a reformot. 

Leonhardt 1891. áprilisi halálával Emil Mecenseffy lett az új főtitkár, aki pártolta a reform 

keresztülvitelét. Az Osztrák–Magyar Monarchia nem volt gazdaságilag annyira erős, mint a 

nyugat-európai államok, azonban ügyes pénzügyi manőverekkel mégis megteremtették az 

arany pénzrendszerük alapját. Ezt a tényt elsősorban a konverzió megkötése támasztja alá. Az 

ennek köszönhető járadékkötvény kibocsátásokkal óriási mennyiségű arannyal sikerült 

felruházni az Osztrák–Magyar Bankot. 

A főkormányzóváltás után egy strukturális átrendeződésre került sor a jegybank 

igazgatásában. Azzal, hogy Kautz lett a főkormányzó, ezáltal alkormányzói helye megürült, 

amely pozícióra természetszerűleg a magyar pénzügyminiszternek kellett kijelölni arra 

alkalmas személyt. Tehát a korábbi osztrák főkormányzó és alkormányzó, valamint magyar 

alkormányzó felállás megváltozott, két magyar és egy osztrák került vezetői pozícióba. 
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Következésképpen a jegybank tekintetében magyar részről megerősödött pozícióban 

vághattak neki a valutaszabályozásnak. 

 

A Szapáry-kormány működése alatt készítették elő és születtek meg a valutatörvények 

Ausztriában és Magyarországon is. A kormány kiemelkedő eredményének az aranyalapú 

pénzrendszer létrehozását tartják. Szapáry miniszterelnöki posztjáról való lemondása után 

Wekerlével való kapcsolata minden bizonnyal nem volt kitűnő, de Szapáry 1894. januári a 

Szabadelvű Pártból való kilépéséig egészen jónak volt mondható. 

 

Miután Szapáry lemondott a miniszterelnökségről a titkos tárgyalások alatt Wekerle 

személye felértékelődött. Nagymértékben növelték az esélyeit a miniszterelnöki poszt 

elnyerésében, hogy Baross elhunyt, Tisza tervezte a visszatérését, azonban a király ezt nem 

támogatta, Szilágyi nem jöhetett számításba, Csáky pedig vörös posztó volt az udvar 

szemében, Kállay nagyon szeretett volna miniszterelnök lenni, vagy legalább tárcát kapni. 

Wekerle népszerű és sikeres volt még az udvari körökben is. Meghatározó volt, hogy az 

egyházpolitikával kapcsolatban a liberális reformok oldalán állt. Az uralkodó döntését a 

valutaszabályozás hosszas műveletének irányításával és vezérlésével kapcsolatban az is 

befolyásolta, hogy szükség volt Wekerle szaktudására. A konverziók megkötésekor Wekerle 

már miniszterelnök volt, és a személye jelentette a garanciát a valutaszabályozás 

folytatásához. 

 

Hosszú távon az Osztrák–Magyar Monarchia az 1892. évi valutaszabályozásával egy 

stabil és európai mértékkel is elfogadott pénzt teremtett meg. Két tekintetben a reform 

azonban befejezetlen maradt. Ez egyik, hogy az úgynevezett készfizetések rendszerét 

törvényileg a korona pénzrendszer működése alatt nem indították be. Igazság szerint ezt a 

gyakorlatban működtették. Másodsorban az ezüst egy forintos érme egészen a korona 

fennállásáig forgalomban maradt. 

Az aranypénzrendszert csak erős és gazdaságilag stabil országok engedhették meg 

maguknak. A Monarchia a korona pénzrendszer megalkotásával pénzügyi pozícióját 

megerősítette. Az aranystandard bevezetése gazdasági mérföldkő volt az Osztrák–Magyar 

Monarchia, de külön Magyarország történetében is. A valutaszabályozás megindítása magyar 

részről egyértelműen Wekerle Sándor nevéhez fűződik. A folyamat szükségességét 

éleslátásával felismerte és kitartó munkájával megindította azt. Az aranypénz megalkotása 

méltán élete egyik fő művének számított. 
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XVIII. Források 

 

18. 1. Levéltári források: 

 

Archiv der Universität Wien 

 

Katalog vom Studienjahre 1839 über die Hörer des II-ten Jahrganges der Juriduische Fakultät 

Studien an der Wiener k. k. Universität. Für die 1te Jahreshälfte. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Winter Semester des Studium Jahres 

1863/1864. Mikrofilm Zahl: 979. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Sommer Semester des Studium 

Jahres 1863/1864. Mikrofilm Zahl: 979. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Winter Semester des Studium Jahres 

1864/1865. Mikrofilm Zahl: 980. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Winter Semester des Studium Jahres 

1865/1866. Mikrofilm Zahl: 981. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Sommer Semester des Studium 

Jahres 1865/1866. Mikrofilm Zahl: 981. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Winter Semester des Studium Jahres 

1866/1867. Mikrofilm Zahl: 1192. 

 

Catalog der an der juridischen Facultät Studierenden im Sommer Semester des Studium 

Jahres 1866/1867. Mikrofilm Zahl: 1193. 

 

Juridische Rigorosenprotokolle (1865-1873), Signatur 12.9, Nr. 93. 

 

 

 



296 

Bankhistorische Archiv der Oesterreichischen Nationalbank 

 

I/4b Sitzungs-Protokolle der Bankdirektion bzw. des Generalrates 1817−1938 

 

1857, 1890, 1891, 1892, 

 

II/2b Privilegirte oesterreichische National-Bank 1818−1878 

 

3873/17/1857 

 

II/2c Oesterreichisch-ungarische Bank 

 

947/1889, 947/18/1889, 1842/1890, 369/15/1891, 1384/15/1891, 2631/17/1891, 347/15/1892, 

485/15/1892, 486/15/1892, 1747/1892, 2401/1892 

 

Bundesarchiv Berlin – Lichterfelde 

 

N 2008 Nachlass Ludwig Bamberger 

 

R 901/21554 Valutaregulierung in Österreich – Ungarn. 

R 901/21455 Außerkurssetzung der österreichischen Vereinsthaler. Bericht wegen 

Beseitigung der österreichischen Vereinsthaler. 

R 901/21470 Währungsfrage, Währungsprobleme des Auslandes.  

R 901/21471 Währungsfrage, Währungsprobleme des Auslandes. 

 

R 1401 Reichskanzleramt Band. 1155. 

R 1401 Reichskanzleramt Band 1156. 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 

 

A Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja. Buda, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 

1868. 

A Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja. Buda, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 

1869. 
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A Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja. Buda, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 

1870. 

A Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja. Buda, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 

1871. 

 

Protocolla Examinum Rigorosorum 1868–1875, 1878. 7/e. I. 3. Kötet 

 

Jog- és államtudományi doctori értekezések 1775–1900. I. Kötet 

 

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 

 

I. HA Rep. 151 Finanzministerium HB Nr. 1602 

 

I. Ha Rep. 151. Finanzministerium IA. Nr. 2109, 2110, 2111 

 

VI. Nachlaß Rudolf Meinecke 

 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

 

K 27 Miniszterelnökségi levéltár 

 

K 255 Pénzügyminisztérium elnöki osztály 

 

18. csomó 51. tétel 

59. csomó 51. tétel 

292. csomó 51. tétel 

329. csomó 8. tétel 

343. csomó 8. tétel 

358. csomó 8. tétel 

378. csomó 51. tétel  

 

 

K 256 Elnöki reservált iratok 
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5313. Mikrofilm 

 

K 467 A miniszterelnök félhivatalos levelezése 

 

3. csomó: Tisza Kálmán 1876-1890, Szapáry Gyula 1890 

4. csomó: Szapáry Gyula 1891-1892, Wekerle Sándor 1893-1895, 1895 Bánffy Dezső (I. 

rész) 

 

P 1441 Darányi Ignác hagyatéka  

 

7. doboz 15. tétel. 

 

Z 1 Osztrák–Magyar Bank Budapesti Főintézete, 1878-1921 

 

31283. Mikrofilm 

 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Kézirattára 

 

Kautz Gyula hagyatéka Ms 1201–1206. Bank és valutarendezéssel kapcsolatos jegyzetek 

[arany, ezüst, valuta, agio, kamatláb stb.] lapkivágat 1890–1900. 

 

Kautz Gyula hagyatéka Ms 1217. Bank-pénzügy és valutarendezéssel kapcsolatos 

lapkivágatok, autográf bejegyzésekkel 1866-1906. 

 

Ms 4852/26 Szapáry Gyula – Ghyczy Kálmánhoz. Budapest, 1881. augusztus 11. 

 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 

 

Analekta: 10582. Kisteleki Károly információi Wekerle Sándorról, Gaál Gasztonról és 

Klebelsberg Kunóról Lakatos Déneshez. 1934. 06. 14 
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