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111120111  

i gasdaségtörténet  fontosságát ugyan hangsalyossstac,  

migis ant hisses'  Igen mostohán bámunk a történettudomány *sea  

Agával, noha a társadalmat átformáld,  mozgató nagy  folyamatok  

aragártéséhee aá7.k.tilös4hetetiew. A  teraelési mód, ezen beltli a  

termelá erők is a termelisi viszonyok a mindenkori  társadalom  

gs►sdaaaig,i alapjaiként ssaolgá►issaic, a  n társadalmi fa2.ipitmáapr-  
re gyakorolt hatásuk meghatározó.  

A  német  gasdaság, fejlődése as 1371-es birodalomalapltie-  

tdl meredekea ivelt, mostssáe,r ivelhetett in felfelé. 1Cöziaaert,  

bogy a XX.  uás:ll elejére - a ltx.  *sized második áar.:i:.d.:.ba i  

vigbemea  t németországi ipari  forradalom  tíedeányeldfett - a vi í-  

sQs1 Bártorsság gaadarig3.  téren  Nurópában vesető szerepre  

tett smart.  i tartársak bii,asWein vallották, hogy német földön  

több gyárkisiiry tart as ig felé,  mint  fa,  - a valóban a lémet  

Birodalom  világgazdaságban betöltött helye szerint  közvetlen  

as U3A után következett. giír a 704•e8 években  mesas*  megelőzte  

Franciaersságot, s 1910-~re imaáron Angliát is.  

Z 

 

tárgykört a ssuktl„yar törticsetirás negtritz.sssa  szerint  nom  

astlyának megfelelő mértékben ás  mélységben  dolgozta fol. A  

német  gausdaság fejlődőse  mindamellett sAgsem egészében fehér  

felt, geadoijunk 'asac pl.  Berend T. Zfta-astub+ay 2iklba:  

A  tókis  gazdaság  története Hagyarorsságon 1848-1945. o.  egye-

teal  je4yuetire /eTőiebtáraml.áse a.  fejeseti. A kórdéskörrel  

kapcsolatos elk6pael iseíAk el  sóaerba ►►ct a bank-, ás hitelélet- 
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re kerlaitasidoeike  emellett vala;.1e1yest érintik sig as ipar  

probieroatikíyát* a legkevesebb informáoi6val toitalágteleadil  

• eerssőgssáaságról rassdelliossaak. Bsirt  is 1oESdw visagál6dásai•  

oat e problémakör egyes kérdéseinek telvi►soláaivrael*  

i,leiiarst arsságaeedautág, a  főként a  poroz tc€:lot-® ►iDni  mw 
sifigasdtság togalmé.osic hallatár• ad.mdenki jo, ,,dul a lenini  po-  

soasntse gssdilkoiderra gondol* B gcssiákedriei foraaak asirt  

is talajdoatitaatunk kasponti 3eleattósígst, attvel telet-Surá-  

;)ábas, Mateo  gtlsip4te3et•aurópábar► elsóeastas eswton folyt  

a  fUláa ►ve1kia. Ugyanakkor  sat  sao 'imbed elfelejtenünk, ?aog,t  

pl.  3 i3alkásoas, 11 ~bIniában is Bulgáriában zamében  par:a z  ti,  

'Orbit  Q+edetU tnrpebirtoteyot találunk, sőt nembogy 8iastorasa ►m.  

gon bola 	de  mik; Poroazoresigpen belf3l sea itistsőlagos •  

peroaautas teraelis. Pe6yü.k példakint • lEevjnavidéiket, asalynek  

easámatteró ráaae ssissltin Poroosoras4gbos tsrtosett, mégis a  

parasztigasd+so44;;erk 	érvé.e;yesUlt, nea is  szólva  Baler..  

erasigsól, Ba°idersről, tUr  t  tomborgról, •ees ttáliéről.  

A di a3;  ert[oíd  elsóriasiberi, asas a caesiig.sdaságge3 tog-  

l  al kazó :  e j ty4o tbQ;a a kUvetkes8 tiatakUrUket visegiú,e® stsg; a  

aw.opoii zL:ci c5 kérc3éoe, a paresstadg 3sel,t►sete, as állasi agrár.,  

voli tike,, a rassógasdasig *elad>ESsodássslo stb. Mért vált  sadist  

parasztság a 3nnbrpolitika leissolgáló3ává, őásisdvá, hatalmas  

tartalá#áit? Mór t  uuk:a  t  ta arsavasatával a eegybir tokoaok®t a  

asooiáldemokratsa párt eileadbea? 1913.4an igy irt  Lenin  as  

1912-es á Qia::atag vAlasstáaokrála #... a 9moiáldeaQksaták a  

nagyvárosokban a  szavazatok  49,3 ig-át tudhatták magukénak, es-

sal  asamban e►  llvakban a voksok 3/5-4t /5896  Somát/ • konservoi.  

tie  pártok aserestik aee:  1  

á asrsógsadasá,gbó3 kiragadott néhány timaic8r perms koránt- 



S  

semi Filoli Pal a sstómot mesőga$dssot iriató problémák össsea■  
skit. Sai.ndüaeze egy—egy aszstsadtorduló llisaetersságstt marls—

tan legisokibb foglalkosstat6  kérdést igyakestam kiv:ílaesstaeai  

6s na,aai tó elf vers ni  .  Lgas, e t6,áit aindeayi ke cry  irdn.vbsey  a  

monopolkapitalizmus ir$cvába mutat. de ebben a korszakban,  as  

lmp+tri.alismss korában e tsndanaf.a hatirozt~ saes a  

élet egiszdt, iry a mez ' -  .
.,.. , 71 :~ •1  11.  3ir a aonopolkerpitaliss—  

must jall+smslt mossrgstatorsslik itt ma4tdl órtetóddan Oval dsoyé—  

koltabbaa, s koalaiam e3yaa hatástokkal jeleeztkestek, mint  az  

ipaebaa•  

♦ dolgosat második egysig6besa a öémetorazágben **basest  
világjeles!atőségti, as egész ipart magival ragadó áttör4sst,  

rsndkivtll dinamikus fejlődést sssarss tnúm az egyes3 iparAgAk, es.  

1am3.ssst sis 1871-1914 közötti gais8aafglörtdrittf peciassoh vo-  

,r.:at►ttos6sábea  tel 	lime' pfráasaavsata a monopolkapi- 

talizmus kibontakozását :aega3.apozú t8kemespiet to igyaltatwas  

fi~ , ~al~sl kiedssi, mely mindenekelőtt a bankélo t d►tssesveecö—  

dsásébemt, ma;;élénkiilieíben öltött testet. A aesagssdaeág proble -  

ssrtikájiaál is szó oak a bankok szerepéről, a pinteszközök  

Lsraeroltatáastrál, mingles as+osssáran tormé s3a,stFaaen seaegyobb sol,yt  

kap as iparbnn, abolis • lindinot$ko raer,jaleaire n1 fejesetet  

wit a tőkés gazdas4; tört6asstáhec..  

As ipar aamopolisáesiójának  felvázolása után as ales e  

szférában kifejtett közvetett, 6s kösa ►etlon azabAyosd,  iré- 

nyitó tevelleusysázá t, a rigül a aár emlite t t ciklusok, időasyais;aU:  

gasdasági vúl t.o, sssai  t, assasaéssaysit mutatom be. A  dolgozat  suly—  

pontja nos viletlen esett as ipartejládis rn ►kosoetruálú.:adira,  

gpraats a mes$gasdassPsg főbb probiias:Masie kifeitóse mellett  es  
isleimssis e61ja a niaeert geetdeseági—, asass as isssperislisamm,s korá.  



bat alsósorban - ipari nagyhatalmait válás llloaidtaíaaic roo--  

mot kávetáse, 	elhallistva a vár ekkor asentatkoaó  wtsa- 

terhes jeleket, melyek egyérteistüen • ham= tell sodorták  

as *gyre erüsoob is asgreessívarbb  Iást Birod€tlmt.  

8eismiloippea sem ssnbat ssagtelediossaCstk arsin e  hogy as  

ldTl is 1914 kas8tt . lezajlott  hatalmas gazdasági relleendUlár  

politikai iosretf  t a bisssaroki *vár áe vas* politika által te-.  

rostett Csiszári Itásstarssdg -• Birodaloak - icápeste ► s ea  

egyben saegbatároscta a fejlődés tavibbi irtinyait is. i aeaaieti  

~y~11as segtarmatáse kb tsáalciviil. a kapitalista fejlődés  

emel tytijdvai vat. Sat asGolválták as 	ságsai te t t ipari-f  boss  

rest,edslari-, pikszügyi reardalioesásek, t8irviarek is. A West  

Birod+el.aa kikiáltása a buresoási• 	 írdekeinek haté- 

konyabb vádalmet jelentett, de ugyanakkor a seRtnknaaostgaloss ki-  

bootakostásaiauak is kedvesőbb terepet systjtott. Mars találóan  

jellemi a Nixon viszonyokat amikor *... parlamenti lossákloal  
szegélyzet t o  feudális elemekkel kevsr% agyszern::=ind a bummed.  

aíától befolyásolt bürokratikusan saegáosolt, rendórileg ársatt.  
katonai öakinyuraloarrdl*Z  ír. Ant OM  hagyhatjuk fig/alma kip.►  

vtile  hogy *ea uj subset államhos segalariculáse ► pillasatttől   
toadve a  francia nép elleni Malt' báboru, Slade* de Lo tha3riargta  
elosatolásy is a Párizsi =ommütt vitro tipadt.eg  Bár es a hábosvr  
admit részről jogos, iinvádelmi harasként indult. 1 birodalcm-  
alapi ttissal meanzemeaáesa a burzsoázia jardra tolódtak el a gaz—  
dastgi erövissonya:k, má1ó  akkor is ha ennek realizálása hosezai3b  
Időt vett igáagbe. J junkairat azonban tsrmáaaetssen továbbra is  

a hatalom rdssesei msaradtark, s ksláai3sea kedvezőtlen helyststbe  
soak ltivaitslea időszakokban pl.  a Caprivi adainiastráció idejáa  
iCeriiltet. 1 vilsmoai Oast Birodalom toka`satosafa juzdreer-burssot  
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lawparialiata Allan !pipit S1tat ta aagir•. 

S :Ovid iavasat6 stain  ♦e 	asaatigarra tWhát a2óaaSr a 

araágaadaaigot, arly 1914—ban ,íg nia,dig amyl ambarnfk adott 

aaak[t mint • piripar, • lciaipar éa a bán ►iaa•t agyfittaaan, 

a aammaaatí 3:Aradislaaa 26 ire aig akkor la lawn asirarsott . 
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I. A 3EZŐGAZDg3AGI ?EMUS  

1. A  aaroonolisioi ó os~3bl ematiká3a a arsáaoaadaimisebel  

A. laortLrs fosrf  sok megillagpi  t jik, hoSY  1914 előtt  alig  

akadt olyan lpsedasági rig llísetarasigban, slily oly arods is  

kiiarretiea támogatást álve:ett volna,. mint • mesdger►s8asftg•  

1 nrsógaadarsi,ő agóssót tQkintve  azonban mígsem barazólhetiiYt  

seen  időszak alatt mindent dtfo2,6 srrsopoliséA6ról.8isoayee  

avott.opolisiaiás terek v6 3Qk ter. :itisst•st+s jeleatkas ter!  esek  

azonban a aasogasáasilai terzalősnek amok agy tőreiókit íriar ►  

tettik. i kartellSsisiós, ilia ,v® a sinőikalisiaióat tessem  
lis tahit aria tudott  uralkodóvá  ',Alai. 1 aoonopoiisóoíb igásr<y  

alaSoorb+s a  rafsógasdasigi me21éklissBgisci ailóillitott alkohol  
vonatkozásában mertilt 	Bár az aZ.koholgyirtba téayle7eson  

asak a rnes$g+asdasigi termrlis •peressis* jelent ae6,, a kor ké-  
Ohms odds sservesea hoasdtartsr►tt• 1887 is 1913 k8s8tt  
óvegte a sieateraael t  burgonya 5--8 IL-d141, a busa  ős  a rose  

2-3 %MAb81 éBetts ►k mast mosőgaadaaiggi  sseestósáókbea. Zion  
egyaíltalin sram jalentéktelen aestSgasdesig3. mellókóga8atbs  

1899-ben hostak litse erős, a pinofl t is uraló, calleaórső  sis~ 

dikátumt a *Zentrale fUr Spiri tusvar*etrung OZBH*-t, anus as  

*Alkohol irtógeari tó Klapotat Kri'*-t.  

1900 is 1943  között egy  oukorhartell  is litecett. Azonban  

az 1902. mArciuu S-i brüssseli a/passim aegsstiate t  te a aakora•  



kivi keli primiumokate  a a aultert`ia0mitváoyakla vaasttkDSó ví-  

mot*  mely eddig 104 tg-ra 20 sirlca volt, 4,80-ra oéUkiosnteio.  

te*  ar easel Mgsstbatette a kartell  piaci irányi.tó pozioiójá=  

nak legtonteaabb faltételét, minek követkasté bea a kartell  

talbosRott.  

~ "8piri t.usseatralo" ssoaban állami tárrogatásaral ás  

II. Pilaos asemélyea pártfogiaával kiépillhetett. Tagjainak  

swum) 1899-ban mar 4000 volt, 1909-re pedig a termelőknek  

aasimeca 90 %-át tasta  assess.  a1901/02-bea Néme worarságbmut  

miatsw 4,24  millió hektoliter  outset  állitottak eló° 5, a it  

oenuqyiaig 68 %--at a %t kelet-el bat porosz proviacía assá ;gaa-  

dasfigi burgoryatetdolgosó aseszí'$adóiben ágettik. Rival  a  

npiritnssents'ale" váairlóira  igen leg,y ayaetást - gtskorolt,  

eArt as ellent.i tek hammy  a Wastage  keriil tek. 1st tflkriiattk  

a  kQreakedalffi, kamarai jelentések, a loaatrtdíloai.ós tára,yalim  

sok, a nem utolsó aorb4u as 1909■ee Reichstag vita. Q4gülis  
1909. május 11-én hozott it+6let•t a "::eichska;a®ergariebt",  

88a8 a áil"od►elGZi ;:tsLarai Törvétyasik• a "vpi.ritaaiaattralN  

Aerstoes ssindikáta~s ellen morálias kifa~aokat hangaulyosva  

gegen dia guten 8ittenJ" b  1 *8pi.ritnsasntrale"  piaci  mama  

liri tsigkiviil a pálinkaadó állami asabályas4sán alapult.  

A pálinkaadó a Legtöbb országban igen foatoa beviteli forráa-

kínt sserepelt. Svájcban  1886-bast Oroasorsságbao,, 1894--Den  

foglalták törvénybe a pálixtkafósás állami aorYopólivait, in  

aszol eszabut a "legtöbb enrdpal országban aórtdei óe iol-  

haszadláat adókat f  i.ze  t  tek".~ 

1887- ben  is 1909-bea 14oetors8d4ban is flótisrjeaztettik,  

hogy a pálinkaf6sdt3 legyen  ,alaai monopólium*  de vógülis  la- 
saarr+astik a tarvoZC:t::t. CJak 1913-ban,  illetve 1922-ben iktat- 
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tat tHrvénybi a páliakaf8sis 'Masi monopóliumit.  

1887 . Junius  24-in a aoaopolttSrtisy belystt pálinkasdd-  

tarvéryt fogadtak el abból a oilból, bop a tult►srmelást  

•zutoa is gátolni próbálják, avelják as adókból befolyó  

veáelarket, valamint a mesdgaadasigi gssstósdék•t esuton is  

privile6is+ílják. A már s•gliv6 adók ssllé  bevezettek egy un.  

gybrtisi adót  is.  

As állam asonban a tarosli sd hossijárulie oi min bL sonyos  

Ssssag•t visszajuttatott et tarmelókhős. A"termoVai hossé,jir-  

ruláste elosztották as ország egáss terúletóre, do ugy, hogy  

elsősorban a arsőgasdasági ssessf6sc3éknek kedvezzon•k. EkBaben  

as ujonnan alspitott ipari ssessfősdik semalfileehosadjáruláste,  

azas támogatás t nsa kaptak. 1909-be.i a Reishatagban elhaagsott,  

hoglF va hossájáruiiiaoke 71 %-it a kelet-e1Dei ofsőgat+dlssigi  

ssessf8=dík  szerezték  seg~e !s alatt taurnáasetearon as uradalmi  
asesafózdiket kell értsníink. Muzak k8vatkestibaaz as í3,y aódon  

favorizált sizessfősddk heictolitor•nkánt 20 márrkdrs eztraprofit-  

ri tettek szert. As  alma esen adókedvezményét as ell•nsék e16-  

ssere ta ttel neves te *b.isbesgabse-nak, seas ssaseis tadomáagaak.  

Is  tehát ast jelenti,  bogy as Allen a junkereket a felhasaaá-  

16ic Meg sagadó><tatástval is támadatta. A pe ►rasstok.zalc ebből  

aem ssármasot  t k418nösebb hasznuk,  blazon  nekik nem voltak  

ssessf8sdéik. 1909■ben lelet-PorossorssáEban 275 ssasafósds  

miik#3dlftt, ebből asonban ®in+clUssse 5  ipari lét•sitrény, i esek  

la as évi áMSalkoho'lg,yártéansk siadessse 2 forát adták.°  

=it ssansfósde 20-50 hektár, aAgy pedig 50-100 hektárig terjedő  

gssiasighos tartosott.# Yal6szisúileB eset ssóvetkezeti vállal-  

kosássrk lehettek. A fennmaradt 264 aaisasfásde, tehát a Wet...  

porom sseast8sdó k 96 f-a 100  hektárnál nagyobb birtokos funk- 



u 
eionált. gat még pontosithatjuk, alsssriat as flsemsk 83 9i-s 

200 bsktár tsl•tti gazdaségok kezében volt. 

Mis l►llasi santivorskaól a kedvesalnyes•t tek ssámit ko# 

ráintsem ssttkitettik le ilyen mírtikbalt. Pl. az cl,,,r:arváaoksál 

vagy as  olcsó vasuti dijssabdsokaái ssa. Issk•t a parasztok 

is ggTanugy élvesték mint a junkcr•k. Isa véletlen, hogy a 

asrssögasdsaig első aaonopol•gyslile tei - a enbarksstelitál el-

tekintve -éppen as alkobo2gyértásbaei jöttek litre. As alkom 

bal igen jól klasnsit'ilcál.bató termik, egyért•lmllesi asghat4m 

rosható tula3üonság•kkal rendelkezik, asm romlandó, könnyen 

eljuttatható a külföldi piacokra is stb. Zsea,kiviii as elóálli- 

tcik 316 ,LIMU sem d.11ióas  sdat mis assó,gasds}sigi termékek esoti- 

bsa:. Est azolgálta as adótörvésy, valamint as a tény, bogy a 

mesőgasdasigi ssssst8sdik saint* bisaLrólag a  nagygaadsuaárgokrr► 

korl.á tosódtak. A b:srgory assesss8sde üseask kitaéakiv0l as,gr- 

esslték a kslot-+1Dat jnoher$asdaségoic jövedelmit." At • 

forrásból ssáraias6 bevételek még  a hu,szas években la jelentős- 

nek  tekinthetők. A junkerek •gyöntetUen vallották, hogy a  
ktinayE3 k31e ti talaj j adat t ellrigse lh• te tls n leans át térni  an 

iat easiv o,asdálkodásra. s mis• tölte t as 1909-•s Seiahs tag 

t[bsa is a•atogalmastr►lts »... a kansgtl ksl•ti talaj fisak burls 

gogya is rosstasme2íst teas lehetővé. A birtok nagyobb réssr 

ben ssssstősdikrs utalt, ugyanis a burgonya élelasstési cczlra 

történő irtíkesitése igen nehéz, stb.•u  Zs az  érvelés  meas.- 

n•tássa sántit, aivel as ugyaa•ssa a talajon termelő par:lssti 

iis•mek r•lativ nagyobb ssarvasnarhailllominayal rendelkestak, 

tehát intensiv3bea gasddlkodtak, s melyik  paraszti tisemben 

találnak asesstósdí t?t *1907-ben a ssarvasmarbaillominy 100 

áektáronkínti asgossláaa a mes8gdsdasfigilet; htissaosi ;ott t•rth- 
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letataen a ktivetkesőképpon alakitlt1 12  

~.as. tsbliáaat, 

 

Literjed.á3  
S.5- 	5-43 	20-1r,  

. . 

 
ha  

 

Tertilet  100 ha  

1 hat kelet-slbei  
porvas provincia,  
Mats* RNklear  
ósrg-tiahwrin 77 59 45 32  

?emus  71 56 47 29  
n'lin 67 55 37 26  

	

1 aonopolisiaió miJden 	beavatkozás ellenére 80Q  

tudott behatolni a siesögazd .-A,  •töoo.;6ae 1. !at érrágyeo a  

junker aaem.k termtlóaáre is. A  tó ok a ioonoentrieid alaanony  

fskában rejlett. Ns  a nd.agasdsaágokat is  beisasimitjak, akkor  

401907-ben több mint 5,7 dlliá veaőgasda►s4gi  new  litesstt,  

a esekben fc3állésbaa  9,6 m11116 sober  dolgoaott„  Goss asasen-  
ként ttlagaaasn seek  dategy 197 fó."13  Sa  esetből as itsosekből  

kivonjuk a ►aolst, amelyek plasm termelőkint jlnusak  sséa~tiala, 
tabát az  5 hukt&rnál nagyobbakat.  akkor Wig mindig 1,35 011116  

ga$dasQg aearad, a ebből soak 23566-ask a taralate  halafl  ja  Gag a  

100 hektért. 4 aonopolisiai6 dsík oagy akadálya as  rirteriae-  
1 L :: szi :  -:vvnal[raak igen al0reaomy volta,  may főleg as állatt•-  

rZy 6  3  2;t63ben 	mag.  

Mi je11e_:ezte a ter:aeló is 6rtékesitő asftetkeae t+k plaid  
helyzetét? Saes  óraségokban, mint  pl. elinaorsságban is  Ddoriá-  
baa as illafa s+eatdkivttl erősen timogatta a astHretkeseti kesQemi- 
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apresíaskat.°14  .t aseretkesetek esskbea as orsságokbaa s.g-  

egyeitek egymAssat a  legfoatoaarbb kérdéeekbsn, felsértik  

dekeiket, stb. e  s Wads,  egtaigss Arkialatitáauk már kartell- 

funkcióra  ~efa1. 

Noha tísstorasiigbaa is  találunk j6zu4biny ilyen aatiretio.-  

ss  :et, itt a su,lypont s kits a•Ysar3itg8zoa3onachatta-okra,lS  

asas a *Si trl.sttve tkesetekre` *sett. Bookman  sé6 a hussas  

ívekben is igy irt t*... YiMterisdgbaa scan sAr valamennyi  

termelési  ágazatban tallalb.ta a asbvetkssati tar..lfa, As a  

/ssávetkesati/ irtáke.itésben gig mindig nagy lemaradás mis-{,  

tatkasik:44  ?a rm 1d3 alatt itt elsősorban a tejtermelő asb-  

vatkesatekre kell gondolnunk, mivel a s.adgmsdaságban a őitsl-e  

ás bessersó assOvetkass :sk mellett eseknek tulajdonithatunk  

legnegyobb j elea tósig. t. iNémet kesóse ►sdaségi Sssve tkese tek  

3ürodalmi Ssáv.tsí®ia.k üassetí.11iw ►3a 3z.t:rint f eiehsverband  

n  
des deutsehon landrt~.rt ~3ohattli4!~er~ Gonoaae:zac:. ~'ten/ 190f3-4.A  

3146 tejtermelő sativ.tkeset mtiköoött,"17  a uz dtla6os taglit-  

ssiim 98 fó volt. 1719 szbeetk.a.t juttatott al pontosabb ada-

tokat a as3vetatigáes, s igy icideriilt•  hogy  e iasdaságoknak  

mintegy a tele a tej írtikasstésívl is fot,lalkosott, as azon-

ban a Oessálli  to  tt te jaonmisign.k siadZSssse 	*-éit tette  

ki.  Whim  asbvettc.s.t ason prbbaílkosísa, bogy  termónyukst,  

gabonájukat, 4arvaawrhf,jukat kSsösea értékesits6k, kevés  

sikerrel jjirt. is 1914 elötti ssa::irodaloat általánosan a ssk3-  

ve tke ss tsk nagy  el  a're t~résérSl ss:4mol be, a tiny,  hogy mind  

a ast3v®tkesetek-, mind  tagjaik osésa jelentóson aagntir.kedett.  

Aao3baa a buuasa+s évek dg,n, As holland m.s8gasdssdgi dömpingje  

nyilvánvalóvá t.tts a a6.sst esdvs tkeset.k vissogylag era's  

3sítfor,dáoaoltaigát, gyengeségit.  lég  1930-ban.  - is a asbvet- 
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kesetek  a  aoimet  tejtermelésnek seek eilnoe33►eá6  t,Lllitottik  
siő*  a aad.nthacgy esek is kis-, is kbsé.,i:seaek voltak, as él-  

taiut kís 8  tett vaj gl~b  et.a.rseigí,i  volt,  mint a dán, vt~j 

a  iwllaod.  001930.baa a saarvasmarhaértőkesitő  urasságok 7.-  

tsi  a  t8bb siitrusit6 helyekre bess411itott illatok as Msss--  

611osa'isynaa►k seat  9-17 5:-(it *efttik k104" Sa ammgvneol jak.  

hegy a sativetbatseti uton 6rtikesitett asersaamerbAlik maims so  

1913-ss iv  tisssessai, a sertősek harosasor®sa, e klsos= si3i-  
gossai válik alóttaaek, hogy. !Alyea  kiafaért®kii is volt a htóo-►  

ru előtt a aasftetkereti  utas történő éllatértákosRítis6 Minds  

ebbőlest a kftetkeatet+ist vonhatjuk 1e, hoiy a h;:bos'fa előtti  

SiaaQ torsafigbaai a kanoaaa<trdsiá óa a caentraliaai,oi6 egg  korántsem  
Alit olyan fokon a  mezőgazdasági sz7;ve tkeseteitbea, bogy a azü--  

vetkesetek a velalt  táraalt Oaemekkal ei:yttt birsEiZ+tle monopo-

lists  írssabályQSisra Wesek lettek volna.  

A  •tieaaosslra+sohaítliahe Zentralverbiintiaw, asa ►a a .a®letke-  

s$ti k.ilaaponti egyesUletek cask °!#viaaionovos•b .ndde-gíat,,  avar  

ellenőrző egyeeUletkint, iil•tdleg nontraipmmumnumfteimissate,  

+nsas aazUvetkeaattt kaapooti giamtusltént funicsiosál,tait, Saserint  

ass játszottak ssereyo t a kersakedielambeaa, a főként seek a hi-  
tot  isarol*ataitával, elo®atáisEvaail lág,lalkoatak• A  frdkergasdas  

.égek tehát nest  keraihettak ,sar®aapolh.l?.etb.• est  as  ólláspoan-  

tot kti;rvieelí f.telga 3tasobeos gassáastgtertindsz. Soask as ellem-►  

titdt vallja Sigrid  313.11aita, aki  amiss*  purasa tsdg 1871 is  

1914 közatti strukturajánatr visagilatiból arra  a  m.giligpitá.-  

s+a jutott„ hogy •... a mesőgasóssdg kapitalista aag,yflsemsi /a  

100 hektáron golűli gssáasága ►k,/ as aerártermolús ssonopoliumdvael  
sendelkéat.k.1020 S ssert.nt ók uralták volna a pisoot.  Sat  a  
fsltevisát 21llrri ta arra o.t aposta. hogy a naLz:Y.eoeit •ló és  
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lemáquLkb. ötas8r8se as erös nagyparasstok 16- 

is asareasmashaállományánake. Basel a dillsri tsi koaoopoi óval 

ass irthe tek striate  adva itt  arról vaa ssó, hogy as or 
aagyIIsem tartott Ussűr anal ssYgr állatot mint as magi  magy- 

psevsti gas8astg, Diilmi ts asap is elisaeri, bogy'... a 

aagyaál.latá:lloaaLqn-ak aEsak 15 Irma eorik a nagytlsemrs.*2Z  

lti a iNlyset a gabonateareasttássei? 1907-ben a tókés aagy- 

tisemok a Mst3gssdaságilaa hassarositott tiildtertilet 24,6 5-it, 

as bssagaboaateriilet 22,9 4L-it aáivelták aleg, s a hasai pbouer- 

tarmssstés egybasiada ssárreasott tólttk, tovdbbá a ssarvaaaarba- 

álloaeí►qy 11,9 5-éral •  s a urtósálloaday 7.3 5-áv+al rsndaikss- 

tek. g 20-10E1  hektár  MOtti erős aagyparassti Usemek =indexes' 

arttatdkbaa teltslamlták, sdt as 5-20 bNNctároe leis-, ís kösópDir- 

sassti geadaságok is - a gabona.tfratessté,at kivéve - ssgbaladták 
Amt. 2.öát a aesógasdasíg tókés aagytks.mwi mom saaapolisál3aa!- 
ták as egrártera■slist, hisses, a plait irtikssitísre tsr®.lt pr. 
bonának ad.nd3ssse as,isaraaaidt állitották .lő, a es is 23000 ttses.• 
re .sett. 

Á aagytid,rtokosok jdrisse a jolter nenaosságb.s tartos© tt, 
de koráatsa miadayájaa. Da isonopöliumról  akarunk  as 6 Qsettiltbea 
bessiisi, akkor agytála monopóliumról Dagsálhetflak esak tel jea 
joggal. s .salatt as illemi sservekre. . =iad.nekeldtt as agrátim 
politikára gyakorolt abssolnt betolyéist kell írteat3nk. A *Bead 
der Landarirtex,23  asas a Ktasdassó*stsi,g• tóm.gsserves.tti váit, 
e aindenbea, as =trim váatárretelésekbea is támogatta a junioere- 
ket. 8dr a sserv.se tet a juak.rek vesettik, aegis a tagság 
85•90 f--a a kisbirtokosokból verbuvilódott. A tagtitssás as 
ala,pitdai évtől 1893-tál 1913-ra 152 646-r81 328 000-re gyar+spo- 
dot!. tar 1907-ben a wBund• tagjainak as;Á:zia 202 000-r• rucott. 
• sservese! tókint Porossorssásra korlátozódott.  A tagok aeg• 
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oasslása a köve tic.sökipp.0 alaknit  s *100 bsktároa t.lttii  na~•• 
birtoko3 19 lli, 20-100 L.ktér ktisötti srós nagyparsssti  

tokos 195 093•1,211  ialontós isbststt auk kisebb tsactilrtst  

birtoklók ssága is. Pontos gig asgoa].i toni, bogy as erős  

aíaastorssa4i parasztszervesetek ha  nem  is értettek egyet mia-  

dsnbsn a R3unde-al a magas agrárvéaaokirt gig's egyatt liptsk  

tel vrltü, egységfrontot alkotva.  

2. A sesdeasdasák tellódise plena,  tski :;t Q t tcl 4  
tor.aeléa. az  úra%. a ra , :tatii.li t 	63 4z e1c,dv-  

. 
ooci<:z ~sLr'.í ~; ;::;d  

A asivgasdarrig 1811 is 1914 ktisittt lassabbaa tejl8dgtt  

mint as ipar.  *Mayas as a tes+raiis n8wrsksiisire, a toglal-  

kostatottség alakalísira, a msgterwalt newest' jős ►sial.mre, a  

:aunkabirrkrs, a terawlékenysigro, valamint a t.rmslis is ab5..  

ke loaaoentráoiójl►ra is* agyanvckor ne  fogjuk tol est valamifi-

le leaaradi,anak, mart mig as ipar b6eitisisr ssiaw korlátlan  

1c aa tásigak kiailkosaak, addig a mssiigasdeségnak a t8látesitiit  

nagysiga is iganesak batárt ssab. A las•abb toj16dís 	ast  

eredményeste, bogy  a aMSigasdtsig sn]ya a aags.t,gasáeságaa be-

1111 relative emakkaat, As  abaaoluto misvs wig mindig jelentős  

maradt.  

, stsdgasdosígi tormelós 1880/84 is 1895/99  között gyor-

sabban nőtt, gint 1890/95 ás 1910/13 kBsött. its ippag3/ vonat-

kozott a uavis, teraM SStisre, mint as iillattsayissti sr.. As ir-  

aosgia asanban aaa annak msgt.lsldon alakult. Rig 1880/84-  

1895/99 jftött a taraslis gyorsan satislksdett, • as alassosy  

árak j.l learátc, addig 1895/99-1910/13  között a toreaalisban  
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omit lesion nevekedős  figyelhető mg, ugyanakkor as árak a 

magasba ssöktelc. 25  Zinn  hogy a seságasáasígi termóterület  
nemcsak aem i.tött, hanem isnaa viassit is esett. Est ttikrösi 

2S 
a 2.ss. táblásat is. 

2.ase táblásat 

bolt  !3z€► :tc.)Pdrd 
h:31; t 4►rbaa 

 da?.dq;7a ,A1tf. 	ári- 
_motto  t t tórt,ao t ertilet 

1883 25,8 35,6 

1900 25,8 35,1 

1913 25,5 = 003 t,..cn+," 34,8 

2330/84 ís 1895/99  között  a tereelia volumene ;Eyorsab- 

ban emelkedett mist as ösAeladLsi dr. Minthogy azonbaa 

1895/99 is 1910/13 ktistitt as óseseladási ár növekedett gyor- 

sabben a teresalis volsa•aaáeeil, i y ebben as  iddssakban már 
mindeakippea magasabb 	bevitelek esármashattek a me- 
sögasdaságmól. ds termóssetesen seek f*ltitelesis. Ha a ren-

tabilitást akarjuk caegvisagálni, akkor a földárakat, a tcike- 

állvasdnit,  valamint  a beruházásokat is ssesUgyre kell vennUnk. 

As 1895-8a gascdaaAgi felleadűlis bakessöntísivel dndoga ioa- 

teg6.riákb®an növekedés mutatkozott. ♦ arisóga►zdasigt teraseláare 

igénybe vett föladk ára bisonyos mirtikb*n mindig •fokairuj o" 

a mts6gadtlaségi termelés jövedelmesósíginek. Rig 18803/84 és 

1895 között a tisldArrak ostzkkentö treadet mutattak, adai,  JA: 

1895-ös mélygoatrbl 1910/13-rea az frntiveiadís 159  %-ra 810- 

ktltt.26 d fóld ára akkor is earelkedhe t, ba a földjáradék nem 

nő, ekkor  viszont a ra®atlábnak kell osökkennie. Es parse* 

torditva is igas. l föld ára akkor is esőtkenhet, ha a föld- 
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jai►radák ogyan nos  esökkeee,  viszont a kamatlib telmagn  ?os,  

1880/84 ís 1895  között amikor a töldáratk * ssetelt, a kamatiá-

bak is csökkenő trendet mutattak.x/  

1895-fi.ól, tehAt amikor a földárak nSvekedai kezdtek, a  

kawatlábeitn:il is ugyanest tapaastalhattuk. i kamatlábakra  

vonatkozó rénsleteaebb adatokat a lábjegysetbea ealits tt  at~ 

12.es. táblársatában találunk. i fSldfsak osökkeuíse, illetve  

aaeelkedése vágs6soron titbit  a tgidjárardék váltosásaira  vezet- 

tó visas.. Zsserint a '  tölá járadík 1895-34 eaöklcent,  ezután 

issont jelentősen aövekedett. Tehát e$ is miegerasiti azt a  

tel ti teles't, hogy ettől az időtől  kezdve egyre j  övedelaezőb-  

bé vált a  aezégasdaságeal to,Jalkozni: Inset  követkestábea a  
nagybirtok is tokozottan kapitalizálódhatott.  Bat  huss&  a1á 
Oskar Oberst ide vonatkozó jeleatise, melyet a *lanigliaih  

atatistisches LmWsamt*-hos, .sas a  Porosz tirAl,yi 3tatisstl.  

k&i ?ifldhivatalhos ai s.se  t t s wá  vidéki nagybirtok igen  gyakran  
oserdl gasdát. Mask  okát ne abban keresetik, ha g,  a földtulaj-

donosok eztlksígbelyzetbe icertiltek, s esárt tá:ayazerültek löld-  

juk áruba booaátáaába, banes  sokkal  Inkább megtelel a valósig-  
nak,  bogy as ettdbbi ávek pars  tt3ldásnávekedisit elates staím-  

dikestaic rralisálni.°2°  ! saegállapitás háttorót as 1904-08-as  

ivekbeu tapasztashatd, a mezdgasdas4, saáműra kedvező váilto`  
sások /píarei áelyset, otb./ kápQStdk. 1896  As  1912 kiSsStt Po-  
rossorasáigban 64352 le3&lább két  hektár nagysáigu birtok ose-.  

rált r. amsd[t, ■igh.ozzá esek 62 fl-a vásárlás utj áin.*29  As elaó  
viligmáboruig a százalékos mrá.gy, As a  tulajdond►ltosások  sb- 
szolut mwa:mai ► is növekedett. 12"1"4PoroasoaesságDaa  a  ~sár~iás  

..-..r....~ 

A losaatldbak swsgá3ával Arthur 3pie thotf s Die ei,rtsotiattliohen  
setebsellagsa, Autsehaung, Krise s  8tookurg II. o. sáivóban tog.  
lalkosik.  
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Alta  ttbrtiat tulajdoováltosás sauna as 1903/05-öe évi 3910-es  

átlagról 1911í13-ra  itlsgoanm iri 4488-re /tahát mintegy  

15 lir•kal/ •mallasiet  t  «e" 1 k•1  et-poroatorsigi •Landsri rtaohaf tw.  

kannwre, ages is 	!Camara  1912. (hi  jelentáae arra  

ntal, hagy a birtokokat gyakran  esak asirt sssrrstík meg, bogy  

rf►viddi3, lcisdbb magasabb áron eladják. 'As utóbbi három iwbsn  
gyakraa •1ófardult, bogy  a gTugst-voros :orsgágí, pozinní,  

órandemburgi parasztok gaadasi,®ed.kat áruba boosá ►tottuk, majd  

pedig a földjtkárt kapott Diasből Nelet-Porossorszfgbaa jóval  

nagyobb  birtokot vettek, mint as eladott gazdaságuk tearUlete  
volt, sót még Smoak is  maradt ebből as tialetból.'31  

1895 tibia a tókeí►ll.aailay fejlődése is a berahásdaok nó-  

vekedi ae kőta tkes ti ben a aeac5~ ;asáasáaben ki ta$g telenűl 'Judea  
addiginál kimutathatóan erás•bb, nagyobb aírtikfl tókefelhalmo-  
aódás se t  te kesd•tit. 3 tdlyaAato  t a 3.ss. •  is a 4.  az. Wbltt.  

aatbaa kisííhe  t j  ifk figylamm•l .  

3.es. tábláaatsZ  

!ók•államAmy a ceesógasdsaigbaa  - íptileta#, gépek,  
jóssás, tartalékok  - 1913-ea drskbea asémClva  

 

Anti  
a[rta  

 

*vet  !adios 	Inasa  

1880/84 35,21 100  

1895/99 41,31 117 100  

1910/13 51,24 124  
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4.z.  táblázat  

tvi átlagos bovéterlek a aa►sőgasdaségban -  
1913-as árakban számolva  

tvek 
~~rrr 

Index Index  

1884/34 2b0 100  

1395/99 484 186 100  

1910/13 1082 224  

/Assn adatok satin felvetődik a kérdés, hogy es a határozottan  

erős aáckaaulatioló ►a,on sajit erőből meat-e v►égbst Részben min-

den bisonrayal, ugyanis a  sats6gasdastgi termékek eladási Ara  

alaposan f e1  asiSkt3tt  a vizasgil t időszakban. A dolgozók reálbé-

rei is a növekvő agrárárak alatt stagnáltak. As emelkedő béro-

ket  ugyanis fileaéssta tték as *gyro  magasabb megélhe tési ka  t-  

ségek.  

Zab tsraaalőeaaicösifk és  alapanyagok ára a kóveti,esákép-  

pen aalnkultt A guano, as épitőkő, is a oaasent dra csökkent  

1895/99 és 1910/13 között, s a ads* és a salétrosa éra is alig  

esaslkedett.12  A aasiigasdasági gépek Ara is, bér bizonyos ér-  

saövekldést saagfígyalhatúak, elmar3dt a msságssdasági tora6kek  

árénak a®alkedisátől. A teraslóeozkósök omen csoportjának  áa- 

vált.osfsai Whit aaagttSsarli t8]g kisgyenú  tód tek, asas as árssias  

vonal kt3sel azonos  maradt. A  mezőgazdasági ki siisaase k áslyse ta  

még kedvezőbbnek tekinthstá , mivel essk gépet alig vcgy  s~►[2~- 

talán nsam vásároltak. As éro116 tehát egészen as 4146 vi lághóm-  

boruig a  mezőgazdaság javéra  nyitott. A mlonopolkupi tali smusra  

=ellesső fillapot, as  agrárolló, esik  a busses  évektől válik  
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jellemsővi. Est a meglehetősen írdakes bslyzetst a monopolizá-

sió akkori fokital, addig elért szintjével asajsráshatjuk. 

A.  monopoli sioi6e •lehetőségek ebbe,' as  illőben pl. a gép-
gyártásban még olyan osekélyek, hogy monopolprofit kituzéen 

egyelőre a'g lehe tstlen. A monopolisieió - stat  tudjuk  - a 

azén, aoil ., is vasiparben aktorra már igen magas szintet ért 
el, s ma  ipardgek annak következtében valóban monopobirekst 

tudtak  kialakitani. Csakhogy est pl. a gépgyártó véllalkozók 

rovásara tették. Savellett a gdpgyártésnak igen komoly kölföldi 

konkurreaoiával is ezámini kellett. Igy tutit a ,kép ártás m 

tudott monopolárakat li trshosni, s a junkergasdasiig viszonylag 

olcsón juthatott mezőgazdasági gémekhez. 

As iparim lejátszódó nonopoiisáolás folyamatok rioslats-

sebb eleassíadt a disaaertdtoió ssásodik, - iparral foglalkozó -

réssében szándókosom kifejteni.  Ugyanakkor a mssőga ►zdaság is 

az  ipar ezen Agrasatai kbsött olyan szoros és kisvadon a kap- 

osolate  hogy non mondhattam le arról, hogy legalább érintolege-

sen  no  utal jak e halyen is  a problóaa komplexitásira. 

!Kálisóhoz is olcsón juthatott  a mezőgazdaság, mivel a 

°Der Kbnigli ©h Preussi soha 3ergftskus•, assz a Porous Királyi 

Biyakinost r fóképvíaeiója 1909--ig a tálisi así:sdikátus elnö-

ke  is  volt. A kilia8 aagyr6ssé t a maaigssd altág basznál ta tel 

mötrágyának.33  A porosz kereskedelmi miniszternek a belt?31di 

felhasználásra vonatkozóan jogában állt a kills' árának me 

szabása, s ha pl. a masőgazdaságban valahol szUkséoillapotot 

állapi tott asg. ott kivételes árakat rendelte ;stt el. Ilyen kU-

lönőaen kedvező, alaoaor r árakat 1895 is 1909 között mindenek-

előtt a kelet-el.Jai mezőgazdaság ilveeett. /t l/ Ebbs& járult 

mig, bogy a kálisó asiadikátus 190) után tübbs ,ör is aeGiagott, 

s vágtál osak törvésyerövel, azaz kiayssorazindikalisáoiöval at- 
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kestllt ssegateateni. s1$95 is 1913 tösi3t t a kállsó tareosl és  

75,8 lA,srt ssöictitt ts1. 034  ♦ kólisó szindikátus talán az  

sgy  s tl ea aoaopóliva, mely fordi t o t t dömpinget esiníl t, - 1cfl1- 

°"ldbn drigéibbsn adott el, mist beltSlá8n. ,A kólisá óra akkor  

aem e.l!leltedstt amikor as a,griráirak nttvskedttk, igy ebben as  

ágazatban sem bessálhe tiink as ipar ssámAta kedvező +irolló2161.  

HRr írint,ölsgene.n utaltam a soiateraslis moaopc►lizigció-  

,yxa, s igy qyl.lvaizri ►a,tó, hogy a 9E3-Qs évek keozapitől azokban  

a mezőgazdasági Hsemskbsn, melyekben kássénnel íZt tal ttek, a  

sz,14rt bisony magasabb Arat tellett tisstni, mint ltoráibbaun•35  

A junkerek  azért is folytattak hem; 8araot a sasiaaonopólino  

Ql lan.  

~ paraszti gazdaságokban la air jelentós rasámti e8scsiglő- . 

glip dolgozott. nobs e gépekst hassrAló kisbirtokok ssássa egye-

lőre gig  igen esekélyt*. ►.. as 50-100  hektár  Matti birtckok-  

nól 5,2 %, a 20-.90 battik,  kftöttieknél 1,1 1;, s as ennél ki-  

*ebb  gazdaságokban kevese b mint 1%.°6 _A  kőssín eze tibea  t-

hét a ir 1895 ás 1913 kesőtt is tipikus monopolista  árollóról  

beszílhe ttink. Azonban a mes6ga►sdatatgi iisamel€ben felhasznált  

ssénsanrtyisfge  abban  as időben még tulakosea itevis ah8os.,  

bogy es as Lra►lló a raeséga►sáasigra száimo t tevá hatást gyakorol-  

batott volna. As ipari irsosgaivasaa mér asirt ses /abet telje-

sen pfist►usrreot vonni, a9art a mesőgasilasáigi termékeit órvál toiá n-  

ma  igen areser:, túgg a teradsersám§nyektdi, idő jáiraistól, járvi-  

ryoktbl stb. Iipr as  *eyes hak kőzött is igen nagy árirsgadosá.  

sok figyelhetők  seg. Ha ségegyszer óesseve tj flk a mezőgazdasági  

gépek is earskúsőt frinde:obt a n5vinyi tezm'kek termelői áirfnak  

elakulaisáva►l, akkor itídertii, bogy a  mélypontot mindkét csoport-

ban as 1894-es esztendő Icipest.e. 5.ss. táblásatomban tigyeleso.  

~al itiaórhetjűk a két csoport Arindecét 1894  4. 2913 k8st3tt.  
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37.  
5.ss. tibiásat  

r;vatc 	~~ ~  Ntaar~.ÍBi t~ r~'►ne~
k 
 2•4e&1sis  

kös8k siriade= 	indexe  

1394 100 100 

1998 113 127 

1900 171 117,8 

1907 181 145 

1912 141 163 

1913 147 142  

iióljpoat  

88vinyi temnóksk  
sae.  _ áea  
Ipari tezsfikaat  
sast.  Ara  
Ipari 

Ara 
 

l8 vigyf teraékek  
sax. ára  

Ra 1913-at 100 •gys4gsaek vadflAslk, skkor a assógasdaskj gépek  

is  tartáh•k Arindaasis 1894-ben 68, a s8.inyi síedetii tasmétski  

70,4 lett volna. ♦ táblsisatból 1•olvaalrat3uk, lsuagy a siságes-  

őa*irdi girpek ára 1940-ban és 1907-ben senditieűl ssagasre sssiikZ  t t,  

•kkor *sfiyamis igen 36  konjunktura astattosott• stblásatcn nom  

tartalsassa riaal•teibea as 1908 6s 1912 kásittti árváltos6so-  

kat, ekkor vissont a ntivstai ar+edstU t•ssékak  Óra ssővekodett  

Oval nagyobb suirtikbsa *lint a ;aratöigassdaasigi gápek ár:. A trii-  

dia is  as Api tőanyagok esetiben sem talál kosunk Wen a6rtb kti  

kon junkturshullásssással.  
1 asussit6 $asdálko-=.usra való átt6riao  valsaint as Óllat-  

t.nyáastia kissss ►61•aedé se folytán a takaraányoa.ás *gyre nagyobb  

aswr•pltiss Jutott.  amok  kt3vtkast6ban a lakarsaágyárak mosgAsa  
tokosottan a tcöséppontba k•rtil t.  Ra as állatok .sásatit 100 Milo-

time  kivstitjflk, kideri3l, hog'  a ltispareeati ilsea.fs: Jóval ni-  

gyobb á►llatálloaéionyal r•esd•liC.st•k sönt a nagygasdanégok.  

As  aráay igaaa*ak ssrngl.p$ss 18824-ban a 2-5 bsictárig terjedő lciss-  

lirlosic seervesmarkaillosiaya a 100  hektáron tel•::li nagygasds-  
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sághos vi szonyitva 81,8  s 19,7.' t 3T  Sbbdl-  as  adatból  arra 

vatkeste tbs tnánk, bogy a kisbirtok a draga takuzmityr alatt  bá1- 

c#mbe► kertil t a j unkargasdasággal ssaabeu. 1 takarmioy árét  

ugyanis  • srgdrisalt gabonaárak sag► oeetát tel, s as pedig  végső-

soron as igen  wawa  agrárv$dóv+iesokra vassthatö 'Kassa.  Sssa- 
rint as agsárvédóvdtsaokbál osak a junker•knek asároasott volna 

alónye, a a parasztokra agyértelailen oagativan hatott volna a 

sag,a.  védővám? ?ermíssaloaaa oss as a bsZyset, aival a hue,, 
én  sás állati  eradattl tsrsáksk ára, ayoraobtiaret newskeditt "tint  
a ativi:yyi aradettt taasta0ké. ?aaft as álisttart.i• a argasselka- 

datt takaraatayárak sllenéra továbbra is rantábilia oaradt• Est  

bisoFnyit3a as is,  hogy 1895 is 1907 kt3slitt as egy hektárra 

eaó szarvasearhaialowiny niiv0kadése a kisbirtokon jelontősaw 

nagyobb volt, siat 1802 f. 1895 k8s8tt• 1 nagytisenek szarvas- 

:aarhaálloatácn/ánait t®areapodf sa ugyanakkor a két  periódusban  

aragegy•satt. iliadawsliatt !Any as is, hogy as asli te tt kit 

ptriódusban a diagazdaságok 16 %-inal, wig a nagybirtokok Besse-

man  64 9S-•kal bdvi tot/í k ssarvassarhakilleaáayukat• d Icisgasdaság 

návadwdé se  as alsó periódusbarst i%, a sásodik pafrióáusban 12 9t, 
alg a nagyfltf arkó 32-32 %-os. Baas adatokat eiolgosatom T.ss. 

táblásatábaa találjuk, a ott sás őissetflg6ésbsa aaég visasatírttak 

a kérdis tdrpalásiára. Ilgy vóla ■t, hogy bír valóban  non  baasil- 

liattinic a mesdaazdasággal  kapcsolatban viharos gyorsassággal 016- 

raha►lmadó konoOIItráoit*IrÓl, mégis tagadhatatlan, •  =Amok  ttitrí- 

ban, bogy a koaoaatráoiá valóban telgy►oreult, se a ea®s6gasdasági 

te3184is kisíró3ívi 	oagytisenekbon végbes2n6 tóltatslhal- 

sosódás gyorsabb, is nagyobb sirtdidi volt mint a paraszti gas.- 
áa.igbra.  Is  asonban nem jelenti azt, hogy a kisüsem iriatatlea 

rratt volna  as  akiwmuléioldtól. 
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♦ takarmágyosással kaposol4tben aa g bell aig enílitenünk, hogy  

"as 1902  is  1906 között írvirprea vamtarifa a takarcágyárpa vém-  

titelét miataz 35 %-ikal osókkentette,38  minek követkestíbsn  
19116-tó1 as ivies többlotbohosatal ugsimescstiea asgesslksdstt.  

♦ i,~,~ülis nőtt mind as importból, mind pedig a hasai forrásból  

ssáraasó abraktakassiny telbassailása /sSrtisrkt3ly, ssari to t t  

burgonya, kókusspogáosa, ssáritott ripe  stb./. Igy 1917-es ki-

matatás aegállapitotta, bogy 'a  takar.aányosá3ban oly fontos  

cserepet játszó repoepogáosa ara 1361/'TO is 1910  között alig  

növekedett /5 1439  Ezell adatokból kisentekvó a köve tkzs te tis;  

a s+iset arsbgasdaság pénzügyi helysste 1895 is  1903 között  

alapve tömn aegjsvul  t.  

Ugyanakkor essel parhusaFaosaa awgaót  t a arsógasdaság ál-  

tal f elhassaál t hitel volumene is. ~  As 1886 is 1913  közötti hi-  

telaevekedist 11 milliárd firkára, as özazhitelvoluaent as el-

ad világháboru tdtt3risíig pedie; mintegy la milliard márkira  

010  
beeslik. A ternelís kissilesité3ót ols8sorbaa a hitel kibdvi-  

ties tette lehetdvi. Hitel nílktíl leaa zetien lett volna a me-  

sbgasdaságbad a tákis tsrcwlísi  mód uralkodóvi válása. As em-  

li  te tt nagynak t8a8 18 miiliwrdos hitel - ha a tdbsillooimybaz  

a földet is belsssáaoljuk as as iissst+SksállomLayaak esak 14  %-át  

tette ki, en6lktil 34 %o-it. "1886-ban a mesógesdasfg öasstóke41-  

loaánya a tóldet figyelmes kivUl hagyva 26 milliárd  marks,  

1913-bAa 	53,2 milliárd sárka.* 4°  A gyarapodás Jr,'  27,2 mil- 

liard  ::::►rkht. Ha a tbkeá3lamányhos a föld ártókét is hossávess-  

sziik, akkor 1806-ban 72,3 milliard  adriciiral, 1913-ban podia; mar  

126,3  Milliárd nsárkával ssimolhatunk. A növekedés  as esetben  

54 milliard  márkára rugott.  

*meek elleaóre "1913-ban 6 452  mezőgazdasági tiaeas  t árve- 
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restek el, tahtít smíromssor anayit slat 1927/28-ban.° 41  Akio 

as as igassig, bop as size' világbtborut ategsldsó ► ivekben as 
est amgalős8 periódnook3sos vissoqyitva mind as elúrleresisark 

ssár, mind pedig as irinta t t tertila tek  nagysága  j  elsntdasa 

asSkkent• 
0
1886 is 1890 k8sött éves átlagban 4 718 birtokárve- 

visrs kertllt sor, s es 86 013  hektárt  vett igínrybe, 1911 és 

1915 Matt átlagosan 1 754 elárterssis törtÁnt 19 180 help-

tárt árintve, 1916 is 1920 icösött mtaá asasa 589, 7 647 hektár- 
u  t9%-- 

ra  kiveti  tve. Aiolco:t a tartile te1®n is, abol a kisbi rtok dent-

silt es a teada®oia ér►inyastilt•  Példaként  viKTUk a bádsni 

taiNrstuhlt, is as a városkit kargyezó teleptlliseket. 1912- 

boo 20 falu píasiigri helyzetének  vizsgálata  eredménysképpon 

ast jelet.tetté;s SaiaerstuAlbói, hop a karsetbas as .eladáao- 

d,ást tekintvs lónysgss javulás, könnyebbsd#s k#f►etkesett te 
as 1880-as asalbei vissonyitva* slCslsrt-Toroszosaaigban is ars 

1903%05-4s ívi Átlagos  200 bsrtokárvaris 1910/12-rs itlagosen 

130-ra oaakkent.•43  A gasdÁk eladósodása annál nagyobb mírtá- 

• sinél aagyobb t'vldteriilattel rrndelksstelt• A ti31d tiszta 
jiivedelms után 6tá-90 aartirkAt adcí8ó kisbirtokosok 18,6 % kertilt 

adb•sígai alatt kilátáa tat an helyzetbe, adg as 1544-3400 adrkw 

köaátt adázi nagybirtokosok  33.1  %-a jutott  ugyanerre a aors- 
ra. A 60-90 sArfca kősnt adózók 41,4 9•-a  teljesen  tehermentes, 

• weak 11,3 %-uk adósodott .1 ósssjavadalrt 50-75 %-át tekint- 

ve, ugyanakkor a 3000 mftrka felett adósóknak mindössss 9,4  %-a 
tehe raen tas, a 25,6  01-uk - j avadal msi 50-75  ii-At ári atve - ke-

rűlt hitelezői ke sé be.44  

Bbben .az idoben as aggrárhitelaetc soak  igen o®ekély résar 
származott a aagéntők6bál, a banktőkéből. 61910-ben a !Most 

Dirodaloa 8sssaa jelsáloiantézete /hitelbasikje/ atztittesen 8 912 

millió márkát fol,yósi tott kölosőn formájában városi telkok vd- 
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sárlására, oeságaadasigi íiseeek tinanesirosáeára atoebaa aia4- 

Wiese 590 aiilió márkát adtak, • es a icáloetfeálloaáaynak tf•s- 

ssseen fai-át tette kits" 1902-ben a  föld tiszta jövedalme 

után 60  márkát adósé kinbirtoko•ek tartozásainak eaásalékos 

megessllsa a iUlöatéle hiteliatétet*k p*li a k8vetkes8kóppsa 

alaúkul t s 

npaadsohe3►f ten und provi.©si*l i* Zredi tinstl tutO, 

asas helyi is vidéki hi t*líntés• teic s 	 21,4 % 

*őtfe,atlio?ie 9parka••en•, atas nyilvános tatiur 	 . 

rikpinttáriks 	 12,4 % 
eftpoktskbanken•, ssas jelsilog/hitel/blaaikoks 	1 48 % 
"Létnálio3s* Kre►d,itgenossen•ehaften•, azas  vidéki 

hi telsseve tksss tsk s 	 3,7 % 
A magintcikia baakbitel  tehát osak 39,3 %-ra motto  
A fennmaradó GO !t as un. személyi hitelből /Individnal.kredi t/ 
• sirmasott.46  

Felesleges hanggulyosAi, hoa a viszonylag  olcsó i• bistons:í- 

go• ataisústc3k6n bankhitel oroauslánréasit a nagybirtok kapta 

1rez. 

9.905-4sn lorossoreségbaa a 100  hektáron teltili nagygazdaságok 

birtokalt 6601 %,-árn v*ttsk tel hitelt, a 20-100 hektár kösl3t- 

tieknéi 21,3 % a  'Alta, 5-20  hektár kösatt 5,8. %.*47  

*1905-ben ZiUt-Poroszországban a silogkálosSnák *waken  70 %-a 
100 hektáron fetal'  nadyUseatekre *sett, aig a 20 hektáron  alu- 
li ki•gazda•4gok a sálogkölcsönöknek dndS®ase 2 %-ra tettek 

• sert."48  Jellemsó, hogy Porossor•ságbaa, ahol mint tudjuk a 
,nnitttgasda•ig a aegkatárosó erá, gaida•ábi-politikad tényeső, 

a piasinti s*tek jóval 1.iibb hitelt  falyáai Lo ztak a földre, a 
birtokra, slat pl. ltirttenb*rgben, *bolls a paraszti, kisüzemi 

termelés dominált. A Mirt t*cabergbsn miuj tott . ktilönben sun tul 
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jelentős hitol tulayoadriss't is as ottani nagygardák kaparin-

tották meg, a igy a parasztok a meglehetősen kedvezőtlen sae-

sélyi hitelre szorultak. Mindennek következtében leesögesheti-

juk, hagy ugyan a  10) hektáron feltilt gasdaség jobban eladóso-

dott mint a paraszti birtok, gazdasági helysete, kilátásai 

aeigis sokkal kedvesőbbnek tekinthető paraszti versenytárainál. 

As  eladósodási statisztikákat tehát óvatosan kell kezelsittnk, 

start a nagyobb eladósodás egyuttal kedvezőbb hitellehetdsígelos 

re is utalhat. 

léhány agrártörtéa'ss, köztok Puhle í• azt állit ja, 'hegy 

a kelet-elbai nagybirtok tisztán köz asd s ilaz nézve neste-

ságea vol t' 49  fiaisttke t a XIX. arassd második harmadában vég -

bamenó, elsddaodáara utaló adatokkal táaasstják alá. Ybból 

annyit mindenkippen elfogedhatvnk, hogy a gabonát írtékesítő 

nagybirtok 1894-ig, asas ameddig a gsbanaássk sUllyod tek, tag 

lóban vesztearígesebben üseaelt, mint a nea enayirs egyprofilu, 

nemcsak gaboaét termesztó parasstgasdasig. Zitaágtelan as  is, 

hogy a  modern  követelmányekhes felnőni, felsárkócai képtelen, 

rosszul gazdálkodó kelet-elbai nemes, ha nem akart rövid időn 

belől tönkremenni, akkor rákényszerül t, hogy birtokát lehető-

leg  minit gyorsabban eladja, a nas ritkán polgári asáraasáaa, 

illette gyakrabban ipari tőkés lett as nj tulajdonos. Es 

asoaba4 korántse jelenti sst, hogy as egész kelet  -  elbai jun-

kersig vesztesesen gazdálkodott volna, kfllönösentsm as 1895-ös 

fellsadUl'ai aaskass bál kesdádóen.90  Ezt igazolja a földárak 

morgása is, hiszen a birtokok Ara  a  rajtuk történő g zdálko-

dáatól fűggetlenfl felszökött. *1895/97 43 1907/09 között Ie-

let Porossországbaa a 100 hektár feletti nagygardaságok ára 

40-88 %-ital emelkedett."51  Igaz, abban as  időben igen virág`+ 
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sett a földdel tőr t'ad epekulioió, de as isimelkedéseke t nee 

vase tae íjtik egyedül erre a jelenégre visssa. Ragymirtóktt 

spo uilioid ugyanis oak akkor j She t litre, ha a kern 3lst is 

nagy* 	pew a nagy kereslót magus nyeresigesilyeket tite- 

les tel. wéteeboe restate  hogy •a aesóg►sdaaiggban a jelea-

tba tsra'siagadosisok matt mind növekvő, mind osökkeaó kos-

j unktur s l de j is s főldbrak  csak igen lassan Táltornak, assn 

a kon j un k t urá t alig keve ti k: 52  list air a 80-as évek osőkkenó, 

gajd as est kbveto nővekv6 időszakbasa is me$figelhettuk: / 

Hasse a köve tkesőkben látja a Islet-Porossorrssigban vágbei ont 

töldare'uelkedés okait:  *As Aremelkedisok jelentós régise ké t-

sigtelen l indokolt, Ugyanis Kelet-Porossarsságban a földmit.

velési kultura as utóbbi években it an nagy haledist tett seg. 

i.ndenUt t elagssövesssés eke t, talaj javítást hajtottak vére, s 

a gasddilkodás iotensí tésa is segnövakede tt. As 416, a a holt 

anyagok helyzete ssúmo ttevóen Javult.  *lodes ahhoz veretett, 

hogy egyre  nagyobb Usozegeket fektettek mind a földbe,  mind a 

oosgó anyagba„ s igy a birtokok  éra is raiment. isis  falhajtó 

tényesőként s r.pel t, hogy aosta'r viszonylag  Owen lobe-s 

tett aacjobb hitelhas jutni. Ugyanakkor a hiteinek ilyentor-

mán való kíbővi tize ssUkai les is oftgpadig csórt, her a s eső. 

gasdaaigi termorlis előrehaladásit a piasbi'ny ne akadélyos-

sa.1053  

As errdmSurerr gasdálkodA3hon tehát >aifirekvó botekte tise- 

ket, nagyobb kiadásokat kellett esss:kösálni, a  gazdálkodás  et-
től vissont  még rentábilisabbá  vált. 

Caőtkeno, illetve növekvő időszak alatt a gs dssági dep-
resesió, Dams, illetve a aegilíaktilis időslakát órtem. 
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Miután 1894i-bon slttsr8l  ti k a gabona ssoaooi t~ '►aí Disoor-  

latot /Ialeatitrtsausachesis/ erótel je•on aaegnt3vekodstt a rose  

termdterUl•to, • as •1894/96-os íri 41 342 Unlade  rosskiei-  

tel 1912/13-ra 865 890 tonaára,s54  asas aaaaintagy a ha•sssor+e-  
sár• áHSrelkadett, a  mindez ®éghossí nt3►•kvő Arminian tartánt.  
1 

 

gabonakivitel állami ssubreneriója 1894 is 1912 kasStt 6,76-  

sdl 126,5 ail.lió márkira aa:s81Ct3tt. Ebből  is láthatjuk, hoer  •  

keletrelbsi mesóogasalaas[gi nagrUsefl as  elsó viládaaora>< elótt  

ma lehetett  veszteséges vaillalkosáus, taaahfat nem helytálló e  

voaaatltosáslaa a "Verlastgesanatt•, sass  a roses tial.ot kitejo-  
sds.  

1 jank•rsk =trim  kt3vsLeliseiaaaek de  iaaattartaisáaak iaaskaebb  

as lehet a aaagyar.isata, hogy a nagy gazdasági vaíleágot megela5aaaó  

periódusban a gabonát termesztő nagybirtek értáksss t: aati lelare-  

Weigel  r•ndkivtil ksdvesósk voltak. Theodar von der Solt*  igy  

emlik•sik saaRg errál *eli jelenlhs t jük, hogy 1350 és 1980 k6sött  

a ameságasdasiagból ssirmasó jóvsdslmek átlagosan aaalegOuplásódtek.  

Sz néhány gaasdaságra ugyan nem  írvinyss, másoknál vissoat •  
gyarapodás aaig *nail  ie srbtaljeabb. As volt • legboldogabb  

korssak, melyet egykoron élt meg a mezőgazdaság. /1850-1880/  

sáski,  legyen as akair birtokoe, altár bérlő, ha 361 gssdálko-  

dott birtokal is bovitslei évi tartós gyar•podá•fínak i3rveEa+6-  

hetett.s5s  

TirB► , hogy aaé,g as elsó vilaégbáborut megelőző nagy ®asda•-  

sógi tellendi314s alatt sem érték •1 a busaárak as ea><litett  
évek átl amtt. A Massa ter a+el8i ára ti s  év  átlagá t tekintve  a  
k8vstkeasök4ppsn alaaakult* •1850-1859  között 221,6 mirka/tonna,  

l363-1869 lc8st3  t t 207,8 márka/tonne, 1870-1879 kifst3  t t 224 air's  

ka/toaana, 1904-1913 k8sött 199,8 amirka/tonna.e 6  Ugyanakkor  

an 1350 43 1880 kt3sátti munkabér- , is terrselóesskösás+aicat alapa3,  
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vize megállapithatjuk, hogy as idő eldreha1adtóval /1884-

tól/ esek is igencsak felmentek. A helycetet leghívebben  

Haman 1916-ban irt elemmise tUkrósis *sorunk intensiv gas-
dólkodása Jamison egésseo méz követelmény.ket teízasst, mint  

amelyek a régebbi idők estsnziv gazdálkodásinak megfeleltek*  

Soha ma a aresögasd®eégi Useaekben nagyobb nyereség érhetö  el, 

ha a dolgok nem tervszerven haladuk, a veszteségek is sokkal  

totemesebbet lehetnek, mint korábban:  5?  A junkerek számmára  

véget ért a ba3dani *boldog éttizedek* latin y* $énshes Suting,-

nak, de semmiképpen sem magának a p'nzhos3utúsnak a lehetóeé- 
v  

go. Solta e IIt. ssásad végi t82 1914-ig lesa3lott te j lódá s t  

igy foglalja össze: *A nóvégytermesztis intansivvé válása, a  
terrszertl, tudorzágros növénytermesztés megssUletáse, a szabó-  

lyoa vető-, is telepi tőanya gvál tis, a munksmegoss - ás a neme-

sitők is a termoastők Matt,  a tenyészfajták folyamatos is  
állandó átv ~ tele, a modern navé yvédelom maagteremtéee és a mil-

d  
trágya vásárlAtr egyre nagyobb sártávban uralkodóvá váat.  

Az állattexyisstés terén a *modern teíjeaitmánytenyisstéa, a  

tej termelés nevekedése összefUggé ebest a takaraányozds é• as  
• 

Allatgoadosás aj aódszerein•k elterjedésével*" as igazi móvuss.  

L gabonatermesstis hekt&ronkinti bosses is gyorsabbén nőtt a  

90-es évektől, mint as est megelősó periódusbora.  

Bertold Rudolph basakés éllapitotta meg: *... as éled világ-

híboru előtt a német mesőg+tsdaség élen járt Eurápában.'59  
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3• AJIMEMILUSIfteialk 

1870l71 is 1914 ktaftt igen felerősödött a parasztság 

ditterenoiélódei®inak folyamata. A növekvő konjunktura, a 

pins-,  ís hi telvissouyok határozott jaouldsa, a piaora ter- 

stelés, a rossógasdasig3 Arutermelis ússilosadése alsósorban 

a nagygazdaságoknak kedvezett,  hiszen esek telhalmosésa sok-

kal gyorsabb is erőteljesebb volt sínt a kistisemské. Pelvetó- 

dik a kérdés, hogy a kísgasdaseigok mien rel ativ elmaraáása, 

helysetták abssolute asgs+oai.ásáhoa, esetleg elayomorodásuichos 

v®$etett-e? 

nig sz i parbin as  Áruk értéké t as elóí►lli táaukra tordi- 

tott társadalmilag itl __._ szUhsíges sasksaennyisig hatísos- 

sa meg, addig a esssigasdaasi,gban as  agrártermikek értékét  a 
PlAroassabt teraomlisi tel ti telek között ssiikségeeen telho+sa- 

neílt 

 

munkamennyisig. Hósetores$gbast a táraysclt időszakban • 

földmonopólium vámvédelemmel 6s *is  essJtösökkei érvényre  jut-

tatott  hatása következtében  as  egrdrte: sókek iránti keros2ot 

gyorsabban sőtt mitt a kinilat. A tdldrsonopólium, azaz a ssa- 

bad verseny korleitosása miatt a kisparasstok elnIomorodé:sa 

- lez.al#bbis t2Snsgesen - nee srhatett vigbe. ?obit a perasat-- 

sig ditterenciálódisa nem  vonta maga után ssúlcségazertian a 

kistermelők elnyomorodását, bár a kistiseaa relative valóban el- 

maradt a nagyobbaktól. *A 90-es évek közepétől, a mezőgazdaság 

tudominyos is technikai kitaljezodésével piirhusaseosae2, egyre 

több lehetőség nyilott immáron 2dagen tőke betokotetisére is.•60  

Solta Lausitz  körzetében folytatott  kutatási erédcninyaire hi- 
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vatkosva kasai mdsserint: ~... a nagyparasstok tstlnyorzó rd.  

sae,  sőt aid a kösépparasstok ktssul is 16aAháagyan jelentős  

atirt~ kti tőkebefektetést vittek vigbe birtokaikon, illetve  

qyerssíg€tk "ssásot tevő riasá t is gasdaséjaikban t6kiaí tet-  

ték.*6j' !gin sot tésy<esó utal  errs,  hog,  emi a kisgazdaság  

helyse ti t illeti  nem ict3ve tke se t t be roaszabbodis, sőt versesyr-  

képesség€iket, rentabilitásukat, tekiatve igenis erásödést, is.  

mosodást tigyel2iettlnk meg, igas region+dlísaA nagyok voltak as  

eltérések. yeseQnk egy pillantást a 100 ttseare esd  seareamaar-

ha-, és l641loaány növekedéaére, 62  illetve a 101 hektáurankénti  

aNsógasdasiti termelésre hassnosi  tett terűletre esá állatállo-  

sdryr ssfaairtsk alakulására 1882r-1895 4s 1895-1907 itiSzStt.63  

/A ssarvaemstbaállományt a tőkebefektetés siroiJekéat tekint-  

aMkt/ A difterenaiálódáa - mint látni fogjuk - asemtbegtlö= as  

állatállomány gyarapodása birtoknsgyságosstilyról birtoknag,y-  

aigosz tálpra n6. Elvételt képes a ldéll oraá'iryr, aholis a kispar-  

rasgLoknál a legjelentősebb as állomány bóvtilése.  

6.9z. táblásat62  

100 üsemre eső ssarvas®arhaálloaulay /db/  

18r 'X ._ 	 .. 	~~~ t.~  eked a  

hek ~.ur 
~ . 

2882-1895 1815-1907  

2-5 ha 266 276 314 + 4 +14  
5-210 ha  595 623 748 + 5 +20  

20-100 ha 1483 1651 2024  .11  +22,5  
100 ha felett 6153 7810 9833 +27 +26  
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7.ss. tábláaat63  

100 ha mezőgazdasági termelisra hetssaositott tsrtiletrs  

ssá msarrammarbék mama /+tL, f  

Évek 	1882 	1895 1907 Ssásalikos növekedés  
117 oí

.
4

.
"s~ig 

0,5-2 ha kb. 88,4 	kn. €30,6 

2-5 ha 	51,5 	35,5 

5-20 ha 	60,2 	64,1 

20-100 ha 	42,1 	47,1 

100 ha fslstt 19,7 	25 

A 6. is a 7.ss. táblásatbilr egyariat ki tiiaik, hegy 1895 is  

1947 között as fillatállosaány a ki3parassti 4$ema3cbon is ntsve-  

kedett, s ráadásul e gyaarapoci43 jolentci9abb volt mint as est  

megelőzd iddssakbaa, tehát 1832 441 1895 köstSt t. Sssk szerint  

bátran állíthatjuk, hogy a kisparassti ssektor ama gyeogitlt,  

aót kimutathatóan srósbdőtt, bátrtllt.  

♦ 
 

kisgazdák elad6sodásáaak mértéke is Oval kisabb, !Ant  

a amignasd[ioi. Adósságuk nvveladi.so ser haladta meg a uagyüss-  

sekit: E tekiatstbsn air as elsálogosithat.d vagyommagyság is  
v 

igen korlátasálsg hatott, Solta is bizonyította ssáad.tásai  

ialapjáa, hags a  eaiyonnagysiB  is a jelzálogadásság sártéka  

sg#Nrss arámban állaak. Ura as esadiaégyrs Csasrits falu  taw  

lakkönyveinek vizsgálata  során jutott.  

R... As elad4soQáis sirtáke 1860 is 1918 között 4,6 saoroaira  

srslkadatt. ... :sz az ariay bistaknagy sdg  szerint differonoiú-  

lódott. A legkisebb paroilláknál as adó'wdsterbeit 2,2-3 asoro- 

81,6 

95,5 

75,5 

56,9 

33 

1882-1895 1895-1907  

- 	+ 1  

+ 4 	+12  

+ 7 	A7  

+12 	+21  

+32 	+32  
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sirs►, a  ki s-,  63 kösóppas+satstotnól 3, -4,4 a ze res6 re., a saga••  

parasmtokn4l padig 5,5=4,3 szoroséra nbveksdtst.," As  tila'-  

állaanáqy bővfilásávsl párhnsamosan vala©lyest gyarapodott a  

2-5 hektár közötti kisgazdaságok aitl'egoa nagysága is  ~- 

3,24 hektárról 3,28 hQktárra.65  nagyobb állstílioasaiao taarta[-  

sdhos és a nagyobb tarfllst m•gasaUvsláeébes ugyanakkor több  

munkaerőre volt saGtikaaég. Baselt+mldett mind  _.a munka mennyieáge,  

mind intensities. A nagyobb volumenU állattartós főként női  

.:3u . ..kaerőt vett igénybe. A kisgazdák gyermekei slsősaarbsa as  

iparban iere3tek munkát, áa bé>7auankfin e 2-5  hektáros csoport-

ból relative kevés kerUlt ki.  1895-ben az e  csoporthoz  tar-

tozóknak 2,5 5-a, 1907-ben pedig mindössze 1,7  %-a helyesíds-  

d•tt el a  asaőgat.dastigbaan alkaaalmssottlant, as iparban 1895-ben  

5 %-ut, 1907-ben 7,4 M-alt vállalt mankát 6i  Ha. *son  adatokat  

8saazevon3nit, kidszUl, hogy 1895-ben a 2-5  hektáros kistulas-► 

dono3ok 7,5 %-e, 1907-ben 9,1 %-a kóyaassrt9l,t a ttllelsátvslfs  

mellett főállásban valahol alkaaa.aazottként elhslyesketni, asas  

•a>nyieas nem tudták birtokuk jövedelméből saját aaagnicat é3 asap.  

laid3ukat eltartani.  Döntő ttSbbeé3úk azonban továbbra in  meg-  

álbetást  talált kisparoellá3ain - 1895-bon 72,2 %-ctk*  1907-ben  
 

71,3 ~-uk.
~6  

agasabb birtokosztályba való feljutás soak 3slen-  

téttelon volt. 8sgerdaród8tt a bérmtnkawállaaalás, ís a sa•líók-  

3öTedQlesssssrsás tendenciája. 'Obit mindamellett, hogy  átlagosan  

mind a kisbirtok területe,  mind  podig as állatállomiap is warms  

podott, a kisparasztok bérmunkát i:3 agyrr nagyobb mértékben  

Taillaa►ltak. lpesak val8asini:leg azért mentek el bérmunkába dol-

gozni„ haw  ezáltal as igy keresett pénzből kibc►vithessék  

takukat, /a 2-5 hektairos gasd.át alig-alig kaphattak hitelt/,  

amok a pu:szta lé tfsnntartás miatt  kiysserGl t•k errs a lépésre.  

1895 a#s 1907 kasőtt a nesógaadasági flseasek ssli,mának aslSvatedése,  
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illetve osókkoaise • következőképpen alakult:  

*Törpebirtok /0,5 hek tlr  t uem hal adj a seas  

yCiapBrsella /0,5-2 hektár között/t  

Kisparaszti birtok /2-5  határ  között/s  

tösépparasstí birtok /5-10 ha között/s  

Nagyparaszti birtok /10-20 ha  között/s  
gagyparassti birtok /20-50 ha Jcösi3tt/s  
iagyparasiti birtok /50-100 ha 1tt3sö t t/ s  

Janitor  gazdaság /104-1004 ha között/s  
Junker gaidssig /1000 h•k tir f ele t t/ s  

+ 12,5%  

• 6,4 %  
• 1 SL  
+ 7,7 %  
+ 5 %  

• 5 %  
- 13,4 9L  

• 5:3 %  

• 35,3  P67  

Risen adatokból nem követkestotirtaok sat kossaentríssiós,  

sasa pedig dsltoncentráociós folyamatra, ugyenis •a törpebirtokok  

kivitelével, 	birtoksegyságosstily terUlete kb. uzain-  

olysn aaitss16kksl nőtt vagy osökkant, mint as adott osztály  
üsessef.oek ssálsa.w611  Általában a 20 h.k tar telftti ®.zdas.gok  
endow, s tertil•tűk kiterjed6ne visssassftt, az 5-10 és 10-20  

he k. tér  közötti itsfineksiíl viszont gyerspodést dllsp í thatunk  

meg. A 26srtoruágoa  belüli regionáiís kt33tnósógelcet a NDas,  
íCa►isesliohe 3tatiatiaohe Amto exalt  • Calnatiri 3tatisstikai  

Rivulet  igy togla  1j,1 Usages *A nagybirtok saints sáadsatEtt ie-  

re t vesztett. Jelentősebb terUletgyereságe 2899 ha  szak  a köl-  
ni kor~IlAysósógb.n, illetve 1478 ha RheinLesseaben mutatható  
ki. Tulnyomá s+fsabess az er3s., negypwrassti birtok is vissza-

szorult, ha • kStltiabi3s8 vidékeken ads is ai,a reártékbfa is.  
3sémot tevő novekedési3ket osak Posnan terúle :én kio#rhottifk ti-  

gysioacael /caintegy 12 010 hektárt érintve/. A kiisépparaasti  

iisamnek a legtöbb provícxsíéban sikert9lt terülftit megaiutelaie.  

~sr 31401 kivételt kip•saek asok a vidékek,  ahol idea nagy • bir- 

totssittosgiesoládás, ott viszont • kisparaszti gazdaság tört  
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előre. Ugyanakkor ahol a birtoknagysággal sseFSbeni ká►etel-  

aránqtek nagyobbak, ott ,jóaakán aMgssappant a kimeseaek mama.  

Egi®sibea vivo  a kisparaszti birtok valamelyest gyarapodott.  

A kie►paroellás gazdaságoknak soak azokoa a terUleteTaan $ike-  

rUlt számukat és kiterjedEaűk.et bóvitení, ahol a vidik eró-  

son tagolt, igy Thüri.ogtában, valamint a dőli is nyugati  ~ 

;get  államokban, rnáeat L t azonban mirsdesdtt t teret  ves zuo t t ek. Ha  

a :őrpebirtok a legtöbb helyen el is szaporodott, snook ass  

oka., hogy az  ignrí, nipeaeégaek ed.ker0lt a vidéken, a feavatd-  

ban is negvetni a lábát, kertet vá.sárnit stb. v tekintetben  

a vezető enterep az ipari munkáseigá.»"  

A mesógazdaeági mavelén alá vett tertilet a kKvetkQzcikép••  

pen ozt:lot  tneg  az egyes %irtok ;agyságwsz tályok kős8tt 1882,  

1895 is 1907-bent  

A 8.ss. tá►blásatbsn  100 ha aieg.óga$desigi müvelda  a2,é  

vett tartilst birtoknagyssigonkéuti rtiezeaedéséz kiairhotjtl.k  

iigyolemnel 70  

8ir toknagyság  
hektárban  1832 1895  1907 

áftei®sdia vagy  

osSkkaads  
18 	19t39 

0,5 hektár alatt  
5973 

 1,1 1,1  Oa  

0,5 - 2 ha  4,,,5 4,3 - 0,2  
2-5ha  10 10,1 10,4  
5 - la ha  12,3 13 14,5 + 3,1  
10-40 ha  16,5 16,9 13,2  
20--50 ha  22,5 21,8 21,4  
50-100  ha  8,6 3,5 7.9 --  2,9  
100 ha  Matt  24,4 24•1 22,2  

Ezek asa,rS sat a 2-20 hektárig tarjedó gazdaságok je1Qn1, . tQrw-  

la tgyarapodásnak ürvendrie  t  tek.  Is ruing inkább irdeffiea, mint-  

hog,  terSiletuklt főkánt a nagy`dzeaek számlájára niáveltik, a  

oaak •lea,yóssi atórtákbart a nált*  kiaebb gazdaságok rovására.  
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űg;yesuxktor • ssáaa►datok >•égeem utalnak a fs3ldbirttak  va2.ead- 

tile dekonoentróoiójára, hiezen a aegmtivelt tert2let kttsép-  

t:semek javára történt eltolódása elsősorban földbérlés és nest  

töldvás&rlú utján ment végbe. *'t3y létssik mint{le a nagy0zaa  

íreshetáen alábbhagyott volna birtoka Eiaer6ből történő ciegm*-  

velíaóvel."n  *1882 de 1907 kősStt a frankfurti korményz6ság-  

ban an-agygazdaeégok által igór4be vett terű/et 13 Ig-kal,  

lliederlauofts-ban 22 %mika1 osslclrent.'"T=  •A na,gJtise>:ek 41tal  
mt3velés alá voat tertilet visssas:orulésábse központi sierepet  

játesott a pareellabsrbeadás, s darabban ttSrtán6 ftilAértékesi-  

téo, do as srdótelepit"s. ... A bőrbevett fUldterUlet kiterje-  
dieére vo::atkOS6 adatok asem161etesen tükrözik as ezirányu  

fejlósdst. Ea p1. as 50 hekt&r feletti gazdaságok  birtoksillo-  

mán,ya 21€300 hektdrral oetSklcent, akkor  a 20 Aektári4 terjedő  

kis-, és kSsápűseaek által bérbevett t'y'ldterítlet kb. ueyanilyen  

aaár té kbea nőtt. 1 air koribban bérbe adott nagyflsem ek ssiasa i 3  
vi assaese t t 156-.r67. 126-ra. Ennek as lehet as oka, hegy a jun-

kerek ezeket is telparoellásták a kis-, 6a kösíppara:aztog szá-

mára, igy ugyani' kedvező kilétásott nyiltak _asg n.ayobb f aó-  

jAradéY bistosi tásérs.o?3  A birbeadásnek es a a6dja  tehát ki-  
fis-~ tóbbask bizonyult, ninths egészben boasátották volna r:  

földet a  bérlő rendelkezésére. Schleisin ~; szerint a bérbe vett  

tlse:aek esdes 1907-ig növekedett.  A kedvezőtlen fekvésű és  ayeo- 
gébb minősége parcellákat f5k{nt a kiJparasztok14 adták e1,  

valósaiati asonbaia, boly a középparasztok is bóvitették ilyen  

Vldekkel gasdasfigaítcat.  

, bóreit földek tulontul tárté^ó növekedésének eltat ssar  

bott a auzkaer+6hiáoy. B;;yes vidékeken, zi igy pl. Zausitaban is  
v 

x/ Erre vonatkozó adatokat Jan ;oltat Die Bauerss der Lcuisitt o.  

sstiv'á ben taitlunr. 	 . 
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még a pesasatok is adtak bárba birtokatkból, bogy gasdsaágatbat  

idegen aualcws+3 ailkul in meg tudják aRivslni• s felvésolt t©•  

3,ya®atot ke12 irányadónak tekintenünk abban a kisdiabea, bogy  

hor$ tant 1Kaetarsságban 20 000, 20 hoktárnt2 nagyobb birtokos  

dasddlkodó ism.. A nag9óasdr~~ai0ó1 a  kiJobbek t+eli wad  tordn•  

1.33 olaősosbio tahit a munkeerdhiánnyal de a aetga©allDadatt  

t81d jtra+ddkkat sag/erésHató. A ki aabb gasdaaígok rQa tábiliaabb-  

nak bizonyultak, hiasan a saját ksssldeü ttildtor4let laosőkben-  

tésével a asgoasedt birtokon  nagyobb intonai tia ős a tald járe•  

ddkbál ssármasó bevitelek által nagyobb tcikatsl balaosÓdás  vált  

lehetővé•  

A auakaasánelyset • fdbrotkosóképpan alakult: *2895 ds 1907  

köat3tt  a aaelédak és oaalédlányok estrum   opiitlassn 386 004-rol,  

sass  22,5 %-kal ostbtksnt.  A ea ját vagy  bgralt tt31di3n dolzazá  

tb'1cLeatnkiísok ssáaa 223 000•rel, tahát mintegy 32 	esett  

viassa.Jd  

*agyanakkor 1895•10a viosonyi tva 1907-őea tUbb volt a dspatair  

tus földdel, illetve a tUlddel nem rendelkező ttslámaakbís, bár  

abban  bonne tagll ®1 tatik as 8 215 143 vanddgzunkila is, Mike!  

iáógyaunkáre ssbrsódtettek, hs37 asuton sgyltitaék a negybirtok  

muníaMráhiinytt.*75  A 1ogttbő mnnkáakás a  parsa L tgesdaaágtran hi-  

inysott. 1901•ban iolet-Paroesoarsságbsn a birtoicreegységoakdas  

hiányzó munk+aeré sz .:aléko€3 megoszlását a 9.sea tábláaatóaa  

k8vstha t j U1c aoror..  
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9.1s. t'blúa 76  

A aasőgasdaaaígi Mums  s'sgysáiga /tu►ktárbea  

♦ 1egAgetőbb aasakaerdhiánnfal - a táblásat alapján - tahát a 14-100  
hektár kffist3tti birtokon kellett számolni. tolat-ForrossorssAgbao is  
- sd.at tiraetortság agását tekintve általánosan - jelentóson a►egosap-  

. 	 ~  

pant a 20-100 hektár kösSt  ti üs'r~~t ~ őm 19©7-Don főállásban  

A 

	

oaaládtsglíat otthon kétss er 	Yinn do1gQstak riot  1095-ben"   •• 

3,8 millióan -. A  *solidi munkaerő lsgnaglrobb Jór tákti telhasnálásír•  

ra a parassti kősépbirtokoa  került  nor. 1907-ben ország** i►ti*Osimt  

*SW* 2-5 taektiro$ Eiseman 118,5 tő  

Száz  5-10 * 	• 	163,1 tó  

Száz  10-20 * 	• 	193,6 18  

Száz 20-50 • 	• 	184 tő  

Száz 50-100 * 	• 	121,7 tó  

dol,gos© t  t onalWdtsgkúat főállásban.* 78  

A  ki3sápbirtok felé való eitolódAs mig azokon  a tertiletoken is árri--  

ayaafilt, ahol igazán  a kisbirtok dominált:  p1.4/  a bádeni 1Catasrstut37,  

körsetíbea is. Swan a vidéken stíldsig-, gyamil30s is  bortarmolássol  

fogla1kostak, a  itt kásáptiirtoknak ati.aőeátl  t a kUlbaben másutt !gan- 

g/ A bAdani vissoayokban baktivetksso tt  változásokkal részlatoson  
Seiciriah tirtal  s •9arsahuld ltaísoe  der  tleinbauern 
des  taiserntuhls* o. adiviben oglalkosott.  
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osak Yiagazdasfi,;,72nic so,í::lsit© 3, 5-3 hekttzri; turp&i terület. 1595  

és 1907 kiSm+3tt auj,n:itt mind as 04494 birto;sna4s4hos tartoza gat.-  

d,ataá,.,3x szama, mind s ►ed i~ ',  u; alt~lak anc;.-3üve1 t tcldtezL:le tki ter-  

jaaá ne. Ezzel arw:Soen az 5 ha feletti biriokokn:íl e kats;:iririkban  

vio,szaosis . rate.tkA&+3t L.  

Miac3ezök által bi zocvi tatt 	teki%thet~ ak, ho<;y az 5-20 helt-  

trsro.3 birtokok : yara?<ad,Aaa a na.;sloub gazdagok ©edkkeuéo<:insk,  

viasaassorul .. ~a,..ask. kUssbclhető• Felvetődik a kc:rc3é3, hogy Asflzs-  

meko41 f..ldszkarz63 utjt.cn Ohattek-c3 létre kdséppAra.szti birtokok?  

A  67. h.i.v :tkovt.si 3 	alatt :x:ir egulitúsre került, hogy .  

1J`35 ejo 	itiizi.itt a ki,3)ar3szti birtok /2-5 ile;Itc,ri.„; terjQdei te-  

rüle t/ 1 Ikr-a el t  d:it. Ez agyaásorlutb.an kb. 10 Oc:•0 kiaL:zewet jelen-  

tett. ű tcaybJ1 ookan, igy 3o1 tm is arra kave tkoztettdk, 	a  

lcispacaz F:ois i,relf~.,tt;raisacxitioa folayarra.slt. Ittisok, p1. 1WsbtnxA  

is:átsirwJ3`)+.tan ..:1utuoitják oat :1 nézetet a Fti3':zeuot:be3ri roj16 jolea--  

t. , :; stunicvter,:,taltslvkokra, illetve qz ~ 3trs,].ud b6r:ao vett paeoe311rlk  

33atati3a;, f: .:v3na.i$: .,(::3°e 	:'rúbk:lj 	kideri teii, h3;Y . oi. io  

betett  e 10 Dv bi:>f;Ara:a:;ti r~~s. ~3~; soras, ez uE;y4313 választ  

adhat a: ::N;lotarizal6d cá 1; 	vo::ltKo:LÚnr.. i3. Fií? dik , :rit ;re-  

z. 	az 120 és 19O7 I. ,:]iz;;tt Rai.iborb4a Jo. ►i%vyid .ezatt v_:ltozúsottat.  

10.ss. Liul:tzat79  

Hirtokaa;ys€ig  
f ae: ~ ; tarbua  1867 1907  

3-5 ha 37 23 -3  

5-1 	ht~► 6 10 4- u  

10-20 La 8 9 + ^  
20-50 ha 1 1  
50-100 ha 	- 	-  

100 iutk t~ir felett 	1 	1  
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.rA 2-5 hektárosok osopdartjibaa 12 váltoaist tigy•lb•tink 

msg. Rat ssetbea a parasztok magasabb kategórifba ksrQlt•lC,, 

asas telktisdett6k magukat as 5-10 hektárosok ktSsi, ugyanakkor 

Lat kisgazda •  2 hektáros birtokhatár alf sUl3yedt vagy telje- 

awa el  is e•asitett• birtokét. Három, eddig 2 baktárnál  kisebb

tadtin dolgo s6 !tidmUvsnek aikertált a 2-5 hektárosok (seaport-

Stabs feljutnia• •tb.09  Az egyéb birtokvál tosdsotat nos soa1e- 
sóg•s e helyen drtikei nUnd. • tatblása.tba asonban nyilvánvalóan 

kitUnik, hqB2 Aadlbortiaet tdbb paraszt tudta gpsdasáig#t Byway'',  
tani, mint ahányan •ivst•ttik .gsi,ssteao3fyuk alaipfát j•1•n- 
tó tSideoaképket. 

♦ kiapa.rasstokml ki3ebb birtokk41 rendelkezők osoportjá- 
ban kétsigt•lentil nagyobb áitrátegaódésael taldRí..tosank. Mir 

1895-ban is a lőállásban meságasda•áigDa®  dolgozó gazdák • •so- 
portaak osak kisebb hányadát alkották. d 0 95m2 bektároz kistu-
lajdonosok 32,2 116a, a 00 hektár birtokot MS  sea haailaddknak 
pedig aindUaaz• 6,3  104 dolgozott kiadisasiáben tiáilisbaa• /a 
itirsFasasstokna  as as arány 72,2 ig volt1 i/ B 0r0,5, illetve 

0,5-2 hektárig terjedá kisparee116kat ariltáa nevezhet jtik  a,:;rdr-
prolatsirsasdaaigekaak, baír • negbatásosis korántsem érvényes 
as •gáss •espourtra• Nem hely  tat11li as a kategória as ipar:3 1L: , 
lcerraek•dolemben, kóalekeáiabea, vendiglá►tóiparbaa taglalkozta- 
to ttak mes$gsades3gi [tsemsire. v16:rpedig *a 0,5-2 hektáros oao- 

post 23,7 11-a, a a 0,5  hektár birtokhatár alattiak 20,8 %-a kti- 
s#iM kesislt ki4 198°  EzenkivUl nagy 3s4aaban találhatók  Nyugat 
is Di1-46switaraatig ;117(120los-, is barterJel$ vidékein  olyan 
2 - hektár  ki terj eddis t meg aaaa haladd itiagazdaségok. Liolyek saea"- 
miképpen aaa tekinthetók proletárgasdsságoknaic. *1f2.95 és 1907 
kgsőtt a 0,5-2  hektáros kieparofilák astársa 89 000-rel ostikkent, 
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aft  231 000, 0,5  hektóst sag  nea haladó uj tdrpabirtok kalat-  

kesat t.s81  

titoidaln folyamatot tig,yelhaatUat meg, L;ielyb©:i* agyrviss-  

sdl 8444144ult a Wrpebiztak-, 60 kiwaraallatulajdoao3ak  ipar-

be  iraaliaa, s3issde?ss61 viva©nt as ipari rmk+ebwk ire egyre na-  

gyQbb mé rtikben bóriatok 0,5 he k tairig terjedő laldterUla tee t.  

"Das Kaisa.rliahe 8tatitatieoila Amt* ta1416an fogalmaz, a° ,  kor  

0tiodrirrgen der  gesarblioheue Beev:il kerune -ról,  azaz  "as ipnri  

sipasaft behatolisirea• ssimo1 be. A taa•pabirU*eet altarjedó-  

sineit obit aft  abban kare4hetjUk, hogy es Idő  szerint %t  til- 
futott a kertek  iránti ksras,let: Ha  asszateváire bontjuk a  

231 143-ea gPsrspodaut u k.avetkes6 aodaényrre jutunk:  

•200 se2  alatti ireSvekadé s 52 622, 200-500 at2  krisUtt 96 342,  

500-2000 aa2  k  7, :. ~v t t 75  396, 20104.5000 m2  kt3sU  t  t 6 783 u j tAr,pa-  

birtok"82  tart:ítutta .ae3s4geledas48 araulatát• Ewa  adatot  hi- 

•atottak ttttr8sal,, hogy lagInkAbb abbe* a kategóriában beaet61-  

hetünk prolertarisaaódásrá1. 6,67.  hivatkozási 	alatt  

salt +12,5 limos  tarpabisteekgyasapsdd,a 4a a kisparae3ilis űaeaak  
aadraáasat -4,4 %-os daesasaegorodiait egymásra vetittwe, wig  
mindig kb.  1420w us  eegrdrpra ►le tárgesdaság 16 tae  j 6 -tt dt 411a.  
pi t }i3tjtlk nag. a •cc bizony !'sadltirtll eróa 1nüz;áata utal.  

A kérdés ea* as,  hazy eat valóban psoletari.z`slód~ J r.6  a; t 	hat- 

juk-e fel, e  ha Igen mí l;,t en ér tolelbea,.  

Jiadenetelő tt azo.  A ~►tin u j ra haegsulposoa, hoLy e  

advtieedis mogyareisata nQm, a kiabirtokok alaorvadtlaiWan keereaen-  

dv,  hiszen  a klaparaastí űsetasir amiss  iSaaateaen 10 000-rel ars ak..  

kent. A tarpeypsdaeedfgok, asas a 0,5 bektárie; terjedd kteUslestrk  

seekasaaid$a, 	tőkint al;  ipari aunkAeak mesögasdeesóg felé tars  

da1Jót jelentette, asa utalhat a paraeszta4s prcyleetarísilóda-  

.írva. 
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Valeatintales us agrárproletir Usamo .  jellelének rs 

tostIsa követkethetett be. N4aetem szerint (=elk elsósarban má. 

sodoa jilvedelforrAs0A 14ptek visszn. A tiaztau :lies6zas-

daszigi je11e. viassassorultueára utartak a külváronokban erffre 

naarobb számban raujelonti vetemányeakertek. Eszerint aokkal 

inkább e preletir tiyasu 4uzdas43ok aezőansdaságbau tört4n4 

háttárbeasorultlatiral kellene beazastink, minteew 613tdrbeker-

léstikről. Us a prolotarizálódást ebből az aspektasbel vizagal-

juk, akkor inkább jelleEváltdsről mint tőnftsges prolotari. 

tálódasról venetiink tudomást. Káts6gtelen„ hetv ason trpebir-

tokersok 4a kisparaellatalajdoaosok, akik nnő1i1, bogy felad-

ták Voina kistalajCoaoei voltukat, nz iparban vállnitak man-

kt:t, tavább proletarizálódtak, osakho tl szociolói,Aal, a aem 

feltótlen eAsdasázi órtelemben. Item bistos„ hoy ivol az ipar. 

ban helyszkedtek el, egyattul élotkiirUlmáaysik is tovább ro 

13ttak. Az 1193,-os évekt61 tartó hoassu fellendUldal 

kdzegette and a mesdgazdaságban, mind us iparban magn6tt a 

foolalkostatottak sztimn„ emelkedtek a nominálbérek, a az 41el. 

raisserarak„ 	tehát aftekedni kellett as iparban dallató 

kioUtemtalajdoaeaok steel:411s biztosek la. Ileleaoktatek 

a ases=ális munkanélkUlis6c.tól„ mely fala„; t4lon fete 

6kot, zit e dolgosókat at enclkedó éltAmistort:rak sam sujtat- 

tik kUlönösebban, hissen dlolulszert 	 kellott 

rolniuk. ftellett az iparban előforduló esetla6ea .1aunkanélkU-

liséaet in könnyebben véaselték At kisgazdaaágukra taaazi:Jd-

va. Tatuit aL azeciolóziailaty, bea,61:;etünk a proletartiltuabn 

tartéa6 loatillyed6stikről: addig est egyénekro lebo,ltva WZ 

tUnkreconetelkiat, anom egziatteneiújuk aj alapokra -aelyezö-

déseként hell 6rtifitelnLnk. A folyaaat e 11162,5pontlia't%rtnii 



45 

Mgeiligi t+isa air mart is tontoa, mart cask  igy órthat jtik 

nog. logy n:iárt is neat oly careen is sarartasaa:ul vigbo 

i törpebirtoknoic is kisparoellatulajdoIIOSak átróta t,W)dási, 

s bogy a anktsoaoportokat miért lehetatt csak mama nebo- 

sea aoagósitasi a asnkáaosstál,y barasihos. 

A kisparasstaig 1 1.-á►t ldeeaásitva a  parasztság egáa ►sit 
jelianeste, hogy sikarEtilt tavákeny ré,ezesiví válniuk  as 1295 
*tin kiboatakos4 uj, a erős oiklik*s telleAdlilésrek. Snook 

kih►etksstébrs a ysrasst3, gasdasig valóban asGszilárdul . t, vor- 

senyképeasá vált. 
Téeikéat fogadhatjuk el, hogy as  5-20 haktiras birtok  

termelés+e volt on idő  szerint  a legrentábilisabb.  • kdsáptissot 
ekkor a naglrttsen:nb1 =seams dinamikusabbnak bisonyult. Is a 
medállapítás ars  sand silent amok a lenini tite3net, aisse- 
tint  a jövő a nagygazdsaiigi /koneentrdoiá, ,gipasitis, kollek- 
tiv  gazdálkodás stb. ■iatt/. is 5-20 hektáros eassőaasdisigi 
krisápflain eaak a tárgyalt periódusban gazdálkodott a lebatá- 
konyabbaa. As ipari termelési  módszerek assdgai8asdgba való 
bohatllLsa, aajd uralkodóvá vaása, ttégbes visa a föld ken. 

Mntac+íioióját. Ss a bel,/rset uap jalnkbaa Nyugat-Suróp#baa. As  
odáig iiesőitatt osalAdi oeveláan  20.30  hektáros  kósépbirtok , 

egyre  inkább a hát tarba szorul  .4/ 2s a tendanoia figyelhető 
meg as II3Am-bent.  az 7S :Z•1a4rt, lrgliiban, Dániában án :3vódor- 
szégban in. 

Leaia is lsssögests s wL  gasdasiF; bel tar jssnó t6 teláhes 
sslikaáges a ltSldterülat  bizonyos mirtékti ostfkkeatiss. l mgrs. 

4/ srro vonatkozó rdsslstis adatokat a 3alskoje losjajstvo 
strain  s+zsvi to,go !cnypi talisns /1950-1972/  o. otvóben tald- 
lank. 



a  
gasdák a birtok központjától távol eső ttfldektt kioparoallálo- 

ban  bérbe adják, bogy easel aunkaaóre tegyenek szert. Peak 

éltalánoa -an iswart jelenségek.*83  l sogyisenek problesatíkdr 

j:inál sdr aslitettCSc a maakasr5hieínyt, mely valóban igen ko- 
moly 01.16 tiagesőtdnt aserepel t. Lir#y+tges továbbá, bogy a 
:auaka terwelikeayeége osak 190044 aftekeEtett, 1900 is  1913 
köai3tt 'air rtagaáit, s nagyobb nértikű gip•sitéare legfeljebb 
a at✓ónytaraeamtésben iosr4lhstett sor, as gllattee0résati$bee= 

alig. ♦ teraeliiosmysrag esiránys alakuláedt t A. Hoffmann ado-
tat is asiegorisitik. gsserint *1913-as Arakal alapzsl 'rives a 
assógasdsségbsu, as ar8dga$dasigban As  a bsigssdaságbaa 

gosó aunkáaok által elc#állitott  érték átlagc►aoa 1890-ben 800 

sárka/as' :- :1.1 ..1asot tra rugv tt, 1900 éa 1913 Matt stagnálás kb-
vs tkese t t be 1000 mérka/alkal®asott ssinten••84  Csak a busses  
évek  kbsepitál válik realitásai a sesSgasdasig emissive'  as ipar- 
ri forradalom *ivsácyas t Osmoses'  adap tdlfli, s estate' amour 
kaiateasitást, a aunlueterarelékea,aiga t uijra ggrásasertien wool-
al. 	viszont akkor mdr tiny].egeaen alapul szolgálhatott a 

sietsggasdaságbaa is, as iparhos basonló konseatráoiós terekvc:- 

sek teltartóstathatertlaa elóret5riaibas. 
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4. °3Ldret t~ 

kig 6rle  te4  

•,s dllaari ssaicá►l,yosás bár hatdat gyakorolt a mss+ágasde•  
eft tsjlődíaQrr, migis srghatárosisek a Yi.liigpiio mindenkort  

hal,ysftát tskinthetaQk. Sár oa].itettea, hogy  a mast meso6gsrs-  
dasdgbaa *ea sikertat a$ ,1,:aat legt6.r'b ter ~~..:ékeit scaaopoli••  
'alai.  ♦ protitábilis aassabdl,tvsda lehet6sigsí is msglehe.  

tősen icor°iésmsotttnsk bisangnitcx,kA asabadvarseny utján tört6h6  

amssabál.yosiamak, - eizdrosak as ipeeban - a gyer:gább Usemsk  
eassesoppaaiísa, a a kmmeontrdeió jalaatds oártékft falgyorsu-
lása ltbt volna következménye. As iparáos tiasocvritta a ábn-  
tó ktllambság msonban ab :,ua é11t, h+ogy 
kurra: c 	 sr.o: c 	, 	r1  

1 gósbej6sás el terjedásével radikilisaa osökken teit a  
asdllitáei 1aSi tségek, s igy oloaósi 1 eLs tstt eljuttatni a aé-  
arat  plows as amerikai„ kanadai stb. gabonát. Neale asól*a  
a  mix régóta jelenlévő cross sossrói. A same*  gazdák est a  
tényt nentgeec áoáti& befolyásolni. SsUksdg volt  Sebét as All*.  

rai prQtQrorucídicra. é probiása msg+oídásaként fellerUlt mág a  
nemesítő gasdálkodásra történő átállás gQndo3. ata. Ennek  írbslr-  
often a kenyérgabona egissit, de le;alábbis taoa$lárcrássit  

1[;;piaai, 

 

azaz  olcsó  Aron importálták volna, a a német mssé..  

g+atdaságot are,yda►tatttea éliattea,qésstésre ás Oidia-g0mö2w  
termmesstásre  rendezték tolna be. Ssilta1 a városi lakoasáig  
magfílhetáai Yöltságei is radikálisan csökkentek volna. ?srmí-  

ssatosea es* as elképselgsak *oak  tervek saetadtsk, ugyanis as  
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imperialista nisiet iliesaak a junkorek gazdasági támogatásáa 

tul is cőlja volt, Bogy ilyen !autos  kérdést  mint a gabona 

elóters:ateísinerk problematika ját tinerőb8l próbálja ssgoldaai, 

teltitelezhetóan sir okkor gondolva későbbi viligurasmi tiirek- 

véseire. A Hiamarok-i ísa bukása utánra toblt jtii a vak 
*geltpolitikram történő átt#rést, mely non  jaleatett kevessb- 
bet*  mint,  az eddigi valósigos eréviasoqyokkal ssáas ►ló bisrmaroki 
politika elvtani tísdt, a reálpolitikával való ezaki tást. 

Ha  ctinos állami tissodatis, agrirvédávámak, akkor a ninon  
parasztság sea keralhttts volna el a gyors proletarizálódást, 

s a  gyengébben g•sodálkodd flseaek is rtvid uton osódbs jutottak 

volna. As a,gsirváaok el terlésével a ltkldmonopdiissas hatásai is 
asgszUanittetc. Ez esetben  a ss•badversúny a maga  tel jessigibea 
írviayeaUl::e, s gaboantatnesattis leállnn, de mindankippan erö- 

sen visssaszorulaa• Dár igy elsősorban a juhkar morass'  ks- 

rtilne kilátástalan helysftbe, a paraszti  gazdasig is iger,osak 

wsagsinylaai est as iatísskedé ;t, mivel a hasal plasm  történő 

gaborsateraeestés 2/3-a tólLüc s 'zar:aasott. 

Németországban mint isaMretes 1879-ben ve :ot tiir be  •s 
ipari-, é:a agrirvédóváaokat. As  agrárpolitikai intézkedések meg- 

látásom szerint tőként • következő eg.kitti>dissket követték. 

- A : zezó;.:azdas6gbasm uralkodó birtokvisssosg► okat asindsn 

rendel:cQzésre 6116 eszközzel fenntartani. 

- A osabirtokot tdsogatni, s primd►tusát biztosi tani. 

- Politikai okokból • paraszti  szektor  fejlődésit,  gyere-

pod'..  ,.  is hatékonyan alosegitemi. 

- As állati eredete termikek elóilli'.ását, pl. áitsterw- 

list jelentősen eilfsissditani, stb. 

leg  kell azonban jagyesaank, hogy minden ssövetségi állaa- 

ban mix is ads as állami beav3tkozae hatinfoka, s intenzitfi3zi. 
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Yissjálódásaia középpontjába Porossoresigot 'littoo, evvel 

területes a learnt kíroddlom ösaateralatinek osaknem 65 f-át, 

lakossága, a meaőgasáas+&gi Useaeiaek száma pedig as ország 

60 %-it tette ki. BzenkivUl Porossorszignak meghatáros6 so -

3,ya volt  a nundesrate, axes a `S3söre tségi Tanóosbar . 

A  XIX.  századi . n smet agrárpolitikában a köve tkosó egy-

adst6l kronológiailag és tartaloilog is jól elkülönithe tó ti-

sisokat kUlönböztethetjUk meg. 

As elsó időszak kezdete tulajdonkíppsa nem a birodalom 

alapitáe..a1 datálódik, hasas jávai korábbea, a ezázadalei ag-

rárreformokkal, segvíltásokkal veszi kezdetét, a a tőkés ter-

melési vissonyok sesógasdasigbea /porous uton/ törtinő uralko-

dóvá válásával zárul. E periódus tehát a XIX. szásad második 

felóig terjedő időszakot Uleli tel. A korabeli ssakiroáaloa 

as eddig 'elfalt időt wtalpreálli tásna ►k", asas a polgliri tnia; j-

donviczoiyok gasdasigi életben utat törő •talpraillitáaineks 

aevests. As est követő korszakot a t örrténetirás a elai szar 

alter% asas a korhittan verserar, a arabadvereeny korakínt je-

gyeste tel, a a 63-as évek végétől 1879-ig eltelt időt =init. 

jalk ide. A aiadenre kiterjedő szabadelvUaig, a gardasági libs-

rali zmus ezen időszak meghatározó ideológiai b'stydi. Est as 

1879-1895-ig terjedő ítaeneti pervádas követi, ameiybea as ál-

ldd aktivitás zár éreshető.a nő, csak egyelőse as agráriusok 

rovísára, s as ipar javás-a. Pl. Caprivi  Ara.  As  állami beavat-

kozós as agrárszektorba elvkor még szinte kizárólag vámok utján 

történik. As ntalaó, a 90-es hek körepétől as elsó vil „hábo-

ruig terjedd időnzakot as egyre inkább leplezetlea állammono-

polista törekvések, as illemi aktivitás fokozódása jellemsats. 

i korszak kalcskifejesíse a "Krüoken lietern•, azaz a mankót 

arai. Tehát as  alma  bsaegi t?i Vé ;e szakad as ipar által ki- 



53  

kafayamseritett agrártsraák•tra J onatkosó vásae8klentásekask;  

s  as aRgrárvaElság aá]ypoaottján :aegj•lenik a'Hand des Lasaísirte°,  
asas. aetiasáass8►etaály*, as agrairiasok igen hatákony, • egt-  
ban readkíviil agresasiv árdekkípvíssleti smutrvssets. !Picker  

amQ sorai iatáskedást is togaaatosdtaoak, amply már as  állami  

aktivitás tadtosódásának aj láfelrdtokii vetiti 	ttondol-  

ju:ak pl. a awssdgazciasági ttsamek kónJasarorgaaisálaGsára, a hi-  

telpoliti kai intá sktdisekre, s az ujabb vámmsaslásekrei  
!ár a oásodik peria3dusimint eatlitett, ssabad ►arsemyt  

gasdasrági liberalisast hirdető kerssakról joggal elmmadhat ■  
Suitt  big, a ssabadelvti,  Valóban liberdlis Meal  magatartás  

jellemeste, skis sír abbot as iáőm3makban is sor kertilt as  

Silas áe a smxgánamsertor kösdtt Yon$uitativ gsámmiuseokra, Am e  

tanáaskosások oáljaa  ekkor  ads elsősorban a sagínketdemményesó-  

sek, as t3nssabályosis, a termelő erők tej leesta+isánek elámos ►-  

ái tásában t+ogatlmasóáot  t meg,.  

Airiest  Birodalom legtelsá konsmtltativ *serve e tekintet-  

ban as 1872-40 alapitáaa neutsaber ?snd.ristaehattara t•, asas  

a*Siaet Z•ságasdasigi Tanioa3*, melynek tagjait a re41en41iam  

rsigasdaaigt késponti egyesttletek /Lentraltereise/ válasstot-  

ttik amsg. ! k8ldót tsit ssáialit ás bssse t é te lé tmiad ig a Bunáeauat-  

ban uralkodó erövissoat9rok batározták seg. 1895-441 Porossflr-  

ssAgnak • sservbsn 25, ai ;~; as dosses tt3bbi sserstedgi állai-

nak 49 bipviselőjm volt. A 

 

 nsd3tldwirt3ai ...lftsr8ti+nak nemoaak as  
drintett ssaktestiletekre vonatkozó ozaZcválam64yekksi kellett  

sssigálnia, de mint Theodor von der dolts mtiwében isles  

a... 

 

megindokolt javaűataival, kesdaa ■éinles#srei.vel ktiliia  tel-  
ssálitás stiílktú, ia időbon  kellett  a birodul.ui ksns=ellárt mmsg`  

keresníe, illetve be3dvdayait a Reichstag elé tdrnia.•85  



51 

♦ Ill.aodwírtaehrittssat' aa36alakulása atfn heats *Ammar  tőbb- 
hónapos t11ést taltott, a erről aaj tóltöslea>dnyt is jelentetett 

esda► ae%I 19034g ',Arc:.iv des deutsohma Lsndirirtaoheftsrat33', 

ages a 'Went 8tg+ógasdasd31 ?Mies ir4hivuat0, oat követően 
Pedig n!i ísohritt tar Agrcrpoli tik', ems 'Agrárpolitikai Po- 
lyóirrzt' ()Last viselte. A 3)-as he . bee pora3zorsságbnn alapi- 
tmtt "DolicasrirtsahaPtBtrete-tal, azas elépgaarbdsőgi Tansies,—  
esal elleat6tbar:, a 'Dent3oher Laadarirtsc:lsttsrat' 1933-ig 
áut 

 
fenn. 
Poroszorsságbaa 1842-úta nigattatt a 'Dam Rt3niglich 

Preuasiachs La::dBsSkonooiekoliagine, aim a 'Poress tir€il,yi 
Ysa4gaaassógi tolligism!. Z szervtt 1859-ben  s+snáeltók alií a 

tministerine-mk, asas a «Mbsógasáaságagyi 

Miaigstóriu04-ndk. i 'Lsnáesdkonoalekollegium"' tat;stigát 
nisstórá,má tísstvíaeiók, tudásek, is a ft31dei3veibs terin 
eariksdó jártasságot ssersstt 'gyakorlati gazdák' alkották. 
As intismdaq aéltáa vat  a mes8gasda,ság3 haladig ssia®óluaAvi. 
1870r-bea, mad 1878-ban a •Lasdeaökonoadekollegiva il+ttióeu, 
lelipi tisibert váltosások kiive ykeatek be. Te,g j ai t ismirost amps 
sógasdasigí központi egyesiiletek /Zentralveseise'/, elnökét 
pedig stags a kolligimd tagstg 3eFavasta nog. A koliégivaba bF 

faílasstottaic emattal a *Dentscher La.:dwirtachattsrat'-ban 
laroasasssit kuidii ttei is vel tat. i'Lsnderifkoaosiel  kell  = :i t.a:a" 
Pasossorssi6r:a vonatkoaóaa ngyanasokkal a ssakvtlemígyesói is 
tanácsadói taztkctiókkel srndelkesett mint a *Deutsche'. Laad- 
sirtsohattssat' as.orsság taíasir: nézve. i porosa  Allan air 
3811 6t8 ssorgatmasta aeságasttasági egyesi.Iletok létrehostsdt, 
• cask k8sponti ,gyeadletekk3 /ZenMralvertine/ velő ssazeko- 
váteolását. «1887-ban troszorasiigDaa 1817 mo z.Sgasdaségi, egYe- 
s81et tuakoioaflt minima 148 342 gaadé t t; .:aüri íve.0,87 
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E Zenfrálsisrriae-Ic boaátottrik a auesőgazdasig rsadolic+rsuómire  a~s 
akkor  scan ads asegleeleete3seen ssilkös illaai esskasöket kiseárle-  
ti tltesisek, te,aiaté s.e tek felillitására, a ssasvasvarhate-  
npésstás is a ts+dayásíus e2őaor.8i. táoára, A fitlhasznált pínsessr  

kősök og,rriasít as agyeaülete8 ta,;jaik hassijirui:lasoól fades..  

tik. A kisirleti tllomfiaohból, tani►stíaetekb6l azonban  asses&  

as agyestileti tsgok profitáltak, banes a ltiv8tóiló gasadeaik is,  

noha ők semmit seas tisettak  azok tasntartisára, Wait srad:r a  

80.Bas derektől terosi ►ssetea iginyltént eeritit fet, hag, a*Zentrai-  

euraisw*-itat kía,gsseror®atlsáai6va1, ssts minds* @asda egyönte-  

tU ssrgadóstatáotival támogassák, Est a terrasstet auenban egé-

szen 1890-ig  ass sikeíUlt a "Laadaaeicoaomiskohegi.rars"- .0aa tUr-  

virst►eróre eielai a 	agres;gatí proviaaiák 11il,pviselőis7e3k anon- 

állása köve tkes tábsn,*88  
liris ss+wetaafgi államokban ia  mUtrtldtsic olyan intimmáuyek,  

mel,yatk tankoiójeuk szerint a poross *Lanáes8koa+oaiakollegium"-  

nak feleltek meg. Zgy Eajororasigban a *Der 3yriseahe L 

 azaz  a 'Major liesőg ►sdasi#i taaeias*, a 3zász  

tirálT adgbaaat a *Landeskul turrat fUr das titaigrer3eh gashsen" ,  
asa►s a  Swiss Riseétlysaig tartooiyi liesbgaadaaá: ~i Tanáooa*,  
Ei,irtte.aberghen a /ientsalstelle fUr die *Landvirteanaft",  azaz  

a *íiiesőgasdzaági LtSsponti Bivatal*.89  

A teelveis®ltakból arra ki3vetkestttbetiiak, hogy a most tax.-  

gTa►lt időssskteat aa Aflame  as '].lesi sseanraaatek, intésaárnrak  

befolyúaa► a mesa;a3gazds -s~ásba, a e,gáxu~sektsarba skkor aisg  eyla-  
hetősen ármyótt#1#aa, dttbtelesesa tartánik. A *Laa+iktstikauaaie-  

kolleg3.am* , a ez egyib telaorakastato tt li  teai tm'nyeic igen sok  
haeanlósigo  t rau !:atnak as iparban s a kerescodele®been talilható  
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irdokvidtlai sserv©setekbsl a 	.x/  

Mindenekelőtt atsoabaa kiemslnia, hogy a junkerek politi-  

kai betol,yisa, legalábbis ami as agrárpolitikát hinti siud-  

vígig saints tbre tleatil irvágyestil t, s arról sea  szabad  sea-  

teledkeg.abak, hogy as állam nags i:I nagyb3.rtokoo. Poroasor-  

ssgghm a kinastári birtokok  kitarjedise as idők  folyamin ssi-  

sottevóen növekedett. a2890-ben Poro€ssorssig sesdgasdasigi  s~4• 
velás sl.á vett ttrtile tének 1,2 %-r►, 2898-ban pQClig reLr több  

mint 1,5 % -a *DoaiaeaZand•, asas kincstári birtok0 9°  

*1910-ben poross tincstári tulajdon már  441 719 hektárra  

ru,,o t t, a ennek 88 10-Qt a keleti provinciákba talál juk. *91  

/Est aag 3,02 millió  hektár kinostari arid egénsite tte kí./  

A poros:  állsz tehát Porossorssig legnagyobb t32dbir tokosakáat  

sserepelt, s az (wháa után sáaetorsság egéasit tekintve is,  

sikertilt második b+elyát bistositani.  

*1909-ben a iietl®ntwr$-Sohnrinmi nagyh,treegaigben a  

kiuostárí ttíldsk 559 261 hektárt, asas a nagyheroegsíg egste-  

rtile tének 42,5 %mit te tti k ki. As anhalti heraegsí,sfen 1909-best  

as idsssbeváte2ek 12,7 %-a siáraasott a kin4stári birtokok  ova.  

delméból. 1887 is 1396 ki3stStt a bádeni na6lrheroegeégbea ea as  

arias 5,0  fora  s,ggott, is p1. Bajerarssigban, 8őrtteoberÜbeo,  

és a 9sáss tirályságbaa jelentktelenek voltak as effajta haszon-

viteli torráiotc.* 
 

A  perms  állas nsgybirtokoskdat saját *pinatiroáján* le-  

sárba  tte, bogy milyenek a j iSvedelassóatégi viszonyok a,aesdgas-  

daságban. YtilöaBun állt es a kelet poroes provinoiákra, aholis  

s tet3,aZZa igen sok haissaaos informioiót találunk Wolfram  
'Umbers Wl,rtarehatt und iisaellsohalt is ZeitaltQr der  
Ináqstsialisies+ang o, mtivóbea,  mely  a legu,jabb kutatási  
modnirpoloe t te►rtal:aassa a kirdéakörrel kapoeolatbatn.  
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legiakább ltometttrdlódtak as  ills=  aqgrárirdsksltségei.  A 

kinast#ri földterület nüveksdisévei, a saesógd►sdasrigból szár-

mazó jóvadelaiek sséaottevb gyarapodásával párhusamosan a   

évek előrehaladtával egyre inkább ssiikségét ározta as  

éullamt as immáron aktivabb agrárpolitika, jelen esetb. a maps  

sógasdasiigot határozott támogatásba résaeait5 politika bave-  

se ti sir*. N tekint8tben igen kedvesően hato t t a korábbiakban  

már emlitstt állami intésmísytek,, litesitméryek megléte, s esek,  

valamint as  uj giasdaságpQlitika kiváló alapot bistoa3to tt$k a  

aiSkictnmmantes átmantt, a hatékonyabb állas3. szab .lysó politi-

ka, a a preferenoiáic reAíaáldsára. Az állami befoly ás srérti-  

iciaek növeláJére vonatkozú rZ.;zletes adatokat a már  hivatko-

zott Pisoher möben találunk.  

As saris,' védővámok  a tárgyalt ic:őösakbsu. As 1629-es Ado -  

tarifa tarv6n0  meOlcszó években as árak a következőképpen  

alakultaks •... 1873 és 1879  között as iparvikkek ára 55 %-kal•  

az i.nport gabona Ara,  azaz a világpiaci ár 17 fo-ka7., a ross  

termelői Ara  25 li-kal, s a busáé 23 '-kesl osökkent."93  

Ugyanebben az időszakban as impor  t:1 t gabona  volumene  meg4up-  

a.fsódott. lKg as  ipari  termékek ára 1879 utfn is tovább si311yedt  

/1885-igi,  addig  a gabona ármozgása  most mir  felfelé Svs),te  s  

1881-ben tetósött. 8sse1 egyidejUleg az import volumane is kb.  

a felére *sett visasa. A vások magasan tartásának hiveinól bea  
véletlen keltette ez azt a begyomdst, hogy a legjobb wgyógysaor"  

assess vámtarifa, s ezért eleőeorban a vámsabd'lyozssra  ~oll 

orientálódni. Bs részben igaz, de nem ssabed aegfeledkiesat#ar a  

t*roaésbosemsok évenkénti alakulásiról sem, azaz arról, hogy aai-  
3,yea volt a tese,ás. Nos as 187479-ee magas tarAisáasenwksA,  
melyek jelentós ,sirtitpen el6tasditotté►1c as éresést, as 1880l81-4s  
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roses teseaás követte, s miwi ekkor viligfissonylatban is  Ice-

vés gabonatermett, igy alaposan magemelkedett a világpiaci  

ér,  sat  ezyuttal a hasai karmelőii ársk nö ►ekedósihes vesetett.  

Est as 1882-es bőséges termés váltotta fel, s  mivel ez mind as  

orssAghatárokon beltll, atind pedig kivtíl aglrsserro jelentkasatt,  

esért ap ársuhanást nom lehetett elkerülni. Baunk kövatkasti-  

ben •1885 maéjus 22-6a a ross ős a b,.>laóaa►► vástitelít htromsasoro-  

alas  tonnánként 10-ről 30 márkára enit+ik.1093  Eauttni  

azonban sigma'  ke►etkesett be a várt hatás, ugyanis as 1886/87-es  

já termós is as eső importárak alatt a gabona termelői Ara nos:x-  

hogy nem emelkedett„ haneae ellenkes6leg egészen  1887.4g csök-

tent, a porossorssiigba,n as első viliigháboru előtt éppen  

1886#87-ben karült legtöbb gazdaság  a kalapies a2é, ssáassariat  

6 374.94  1897 decemabar 22-4n a busa  de a rose vaimtételit aft  

aaagasabbsa srófolták, tonnánként 30✓ról 50 sárkára, s es as  
1887-ea árssinvoflal  szerint  a rose ártókének 42 fr-ét, a busAi-  

nak pedig 28 1g-4t tetta ki. ssután a termésareániagyeket  telc3.nt~ 

ve  Ismét  kit gyengébb óv következett  mind hazai mind kUlföldi  

vissoaaaylatban, igy aztán  as importárak is a belföldi termelői  

árak is felssóktek. As 1890-es valamivel jobb hasai termáaátla-  

gtárlt ellenére tovább növekedtek a$ drak, melynek m>agyrsrf;lsats va s -  

lóssinaleg a wig mindig magas világpiaci árakban rejlett.  

1891-ben Oroszország besaflatette gabosoaéd.vittiit, ugyanis ebben  

as évben katass tsifálisan gyenge termóst takart  t o  ttak be, s  

igy Siaetoxsa;ágban a termeelgi árak rekord magasságot értek el:  

1st ki kall  azonban  gig  assal egásEitearáiak, hogy ebben as ess-  

terndáben a tsar>aishosaaok unmet  8irodaa ►losbaa is mindenütt igen  

alacsonyak voltak, tehát es is erősen közrejátszott as serek  

ily.  tin v  eló alakulásában. As 1891-as mtsógasdanági re  k  ard ár-  

ssiat idején, air  régen véget ért as ipar oiklikus fellendtllise  
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/1390-ben/, s igy  a rendkivtll magas mezőgazdasági s a jelen- 

tós mértékben  csökkenő ipari érek jellenztév a helyzetet. 

A lé tfenntartáei költségek, és a kenyér árénak számottevő 

emelkedése folytán a dolgozók reálbre is csökkent, c -e; ,pre 

érezhetőbbé v4ilt a korményza t tál szeisbeni elégedet le z3 <6 z. Eb-

ben a kiélezett, pattanásiz feszült helyzetben Caprivi kancel-

lár, akit a tÖrténe Ar6e a nagyipar  embereként tart számon, 

1891. december  6-án kereskedelmi-, és vámUgyi szerződést k?i-

tött AusztriaMagya.:orazá gal, melynek értelmében az eddig őr. 

vényben lévő 1887-es vámtarifával szemben /állati eredetté ter-

mékekre vonatkozóan az 1835-ös vámtarifával sze:aben/ az összes 

gabonára és hunra vo,u tkozó vámtételeket leszállitották. Es 

a  gyakorlatban  azt jelentette, ho' y "a buta óe a roze 50 márkás 

tonnánként me'állapitott vámösszegét 35 márkára mérsékelték." 95  

A vátnleszállitás következtében azonnal, asas már 1891-r0l 

1892-re meredeken zuhanni kezdek a gabonazárak, a 1894-ben el-

érték az első világháboru előtti legalacsonyabb szinte Ezzel 

egyidejUleg 1893-ig az import gabona volumene is ujra felfutott. 

A poroszországi birtokárverések száma, mely 1889 és 1891 között 

lelentósen visszaesett, 1892/93-ban már ismét megközelitette a:. 

5000--et. Azt hiszem nem kell külön hangaulyozai, hogy mennyire 

gyül831ték a jua erek, de  a parasztok is Cupzbrit, s reformjait. 

Az agráriusok a kancellárra azt mondták, hogy "Ein Mann  ohne Ar 

und Halta", azaz olyan ember, akinek se mi  feddje sincs, ameny-

nyi a cipője talpán elfér, ezenkivül "undeutach und nioht bodeai-

sti ndig", azaz "nem igazi német, s nem  tekinthető a hazai rögön 

állónak". 

'dér emlitettük, hogy az 1391-es rekordárszintnél fontos 

szerepet ját3zott a  belföldi gabonafelhezatal oe5kkenése. E tényt 
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BzoY1ban nom mlt:f~;,•tiitLLtjiik egyedUl as alaqbay ZMktát'odkiIIti  

tesbéarhosausokrkal. As igasság as, hoej visaasassorult a rasa-,  

is a buss t•rmót•rttlete , aíghossá nou is  kis aértiákbou.  

A roseate'.  •3 340 000 hekt[rt, a bnsaiaa€1 pedig 75 000  hektár  

t•rtiletveostssigat j•lantatt. laosk aiegfalel6en "Ott wag ssod-  

ban as árpa is a sabföídek kiterjeiise. A tolTaset agyibként  

as árpa is a sab •setélt•n is hasonlóan sent végós, esek egy  
éves •ltolódássel. 1892-ben  ura  tibFrtritsttit a busa  is • rose  
tessőtsrületit, s mivel a rosaföldsk negysiga 1892/93-ban aia-  
dan eddigi t fe lOSanit, igy a tsrséa arngísige is korábban De- 

bases tsp•satait ssia ►tet írt el. ásseriai a gr.iY•ciFSk ter.;üterttlar-  
tik iskiLatiiyaws kibővitíaaível ssguk is igaaosask  hozzájárultak

as ársuhaaishoss i f..odrae3e trr  -  mint  láttuk  -  a  világgazdaság

mindenkori helrsste  bizonyult irtsdbaak  a néset piraaiea tapsss-  
t•lhatd irrmoztgito tekdntatibeas.  

Sseat  időszak alatt a viligpiarot árak kb. 40 %-kal arsetek,  

esirt a vim* ass  tudták  as import nnvekadisit föltartóztatni.  

YégUlis es vts•tett 1893 t•brudrjá1 ►sxt egy ujoDb sirttfldká  la- 
tótslib+es a nuad der 7.adarirte*, sass a seasdaasdvetsig• sag-  

alaypitásihos. Anaad° ssűletisít tehát a rendkivUl awly  vt1~ 

ságnak kdissőah•tte. s aarerveset vált as agzitriusot,  de  o3315--  

sorban a nagybirtatCosok harci szövetségívi, aelyrsak  célja  -  tts- • 

Wren fogalsaasva  -  a vigil nagyobb íllai támogatás biatositása.  

A "Hund" óvtiamedetig fóakoionAlt, • tagsibatetlamdl igen  virs- 
terhes asaietepat játszott a ne:rset nip történatib e : . Bilitaristaa,  
demegég agitáaiója rétén  hatalmas tifaegb[sisara tett szert,  
1önösen a  parasztság  ktSribea. Aemac;agiéjira jellemsó, hogyha  

árdakcsi tagy kiváaták még a finnálló readas•r aiegtenyagatáséig  
is elsssriasloadatt, s mivel as  alma a tömegekkel srseat,•n fókiat  
a kősépréteaekre tóatsskodot t, s a *Bwads tírnyorfi®e éppen •  rí- 
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tags* között 	egyre jelentúsebbf, ezért e sserwset as  

Allan satimára is -bármilyen paradoxon - bizoayoss vessayt  

jelentett. $ helyen tidies Rupreohtern szilfsiett aagy.  

birtokbérlő azóta hirhedté vált ssoraits "Ha a kormány nos  

-  váltostatj• aug velünk ssembea folytatott politikáját, akkor  

3.akibb ssooiáldemokrattvá lessUait, s frontot alkotva raft  

eg?Qtt harcolnak a koraia?sat ellen.•96  as ilyen fe abhes hap  

aoalá követelések miatt esatlakostak avarasstok tömegesen a  

*I3unde-hoz, mely látszólag valfbas dkrsssils a pasaalti  fs~ 

dek®lc vó veLesájekfn  t. ]teen ásssettiggfsetste6l as t hisses tel-  

Jason acaértelaű, bogy a porous kossány - a Stinker törekvések  

mellett - miért támogatta agr:irpoli  tikéjávai egyre erőteljesebben  

a parasstségot• 'gas, • jnakerek ssooláldamoltssioiáial tUriéad  

fenyegetését • kormánynak saes kellett na.;70,n komolyan vonni, de  

ho_lan alakult volna a történelem, ha as igy  Liebe hesott prim-  

rasstségl; tórqrlegeaea a ssooid►ldesokrat d al teraativéi t vál  asz  t j a:' !  

ffisigy jellemző követelés a *Runde 1893. tebrndis 13-i  

berlini t31f siröl s 	 , 

w- liegteleló vás►fdelmet tá.stositsaeak a sesógasdssd _;i teraó-  
kslt és • stsági asdasígi isellflttlsasígs,a vonatko$ó,s:t  

• asaaaikfppes► sem kerülhet sor a sár aecjlévó vd►aok odraiféle  

esnkkorstfsiae. Sem Orossorssággal, aom pedig antio ar.aziip:ok-  

ksl as:s kö  the t6 olyan kereskedelmi saorzód3 0, melynek kö■  

vetioestíben a német sesógasdas4gi vámok rmárifkl6dn6Aek.  

tapssolatainkat Amerikával is e szellemben kell rendozni t  

- Medea  tekintetben vfdelea8en kell ríesesi toni a aiesógaz-  

dasiigi és ldllóaósen a paraszti ttellfkgsomádatt  

- dárváqygyansts ors2:igokból as állatbohosa,tsi azonnal  bofa- 

gyaaz taDtót  
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Teseaaik be a ks ttős valutareadesart, a mezőgazdasági  

terraólEek, fa termények védelminek leghatfaoeabb esakö-  

sét!  

- AlapitsaAak •bandsirtsabattakammsra*-eice  t, asas +aesó-  

gasdasAgi lraaarókat a ersögaadaség  törvényesen ssaab■  

oionált képviseletf rei* 97  

A  90-ea években a szervezet a következő eredményeket  

könyvelhette el:  

1391-1893 : 	-  A porosz t►esntekou bevezették a Ióp-  

oeősetea diJssabáist asért, hogy az  

éesaleayugati gabonatelesleget olcsób-

ban lehessen 

  

Nyugat és D61-116metacaség- 

ba ssállitani. 

 

1894. Aprilis 14.s 	- 'Birodalmi törvóny as 1879 Julius  

15-1 vAatarl.tatörvé:yr módosi téiaárá1."913  

/A gabona nzonositdsi bisoaa;yla=énak  el-  

törlésar./ 

1894. Junius 3044 	- *Porossoresó,gi tilr9éq a mesógasdaaégí  

kaasasaiic teléilli t*i sé►röl.*99  

1894.  május 1.8 	- *Da+tella as 1880-as *iia►r5siv+6as argssts,r  

tetésóről rendelkező tarvény *-bes.*lOc  

1895. Julius 31.8 - Poroesorssiigi törvény a  szövetkezeti  

személyi hitel tém<ogatásósa szolgáló  

1t5sponti Uvula  lelálli téséról .*101  

/*Prsusmisahe Eeatra3genos+sensohmPts-  

lcasae*  létrehozósórE,l ./  

1896. 3univa 22. s 	- *A Birodalmi tölimI3etörvén,y*102  kibocaú-  

tósa. /A határidős gaboasUsleteic bet;l-  

tr~aa, ille tve a tőzsdék telet  ti sar övQ t-  
ségí tileeai telitgy e1+s t bevezetése./  
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1897. Junius 15.s '>Id.roilalai t8rs4ag 'a vaj jal  s aaj ttal,  

sairral, a as cask 3uelyetteaitéaíre  

szolgáló  teraátekkol tiirtinő kerreskoede»  

lamsől' JiargariatörváayJ .103  

A korabeli forrái.sok ezeket a szankciókat 'Sotortassenahceeo'-  

oek, ssaa asomal fog>aaatositott, kíaedelea 	bevea•tia.  

re kerlált iotisk:ediseknek aeveste. lion iaaertetatt t8rtfitg•kt,  

novellák is elátáaasatják, hogy as  Allan igen nagy airtikban  

aáltá,qoltu a *Anode kOt►etelisedt, eőt a  paraszti  áraekek i.e  

visszhangra  találtak, gondoljunk +IIsak pl.  as 1895•-ös pareasti  

hitelf•jlesstést ssoraalaasó t8rrdnyrei A 'Sande  azonban  *ea  

alégedott nee  as elért eradm6nyekkel, a casket as istískoedáse-  

ket aeauc eklein• Mittel'-ask, asas kis lipianek !•tiotetts.  
Tg9ii ta3lődiskdnt, alms ea:'J3ss Mittel'-kint irtikaltik vol-

na pl. a  kettős  valutae•ndazer b•vesetésit, mire asoebaa nea  

kerU3. t ser. an aikeattlt allbgadtatnitikc az  állani  f birodalmij  

gabonakawreskede7.mi monopolima tlhnrialylr4rQ eutE3 uabt sea. Basal  

as Jett volaa a eil juk, hogy a gabona ári tekgseges saints**,  

asas a busa tcxs.nánkfnti árát 215 a[rkráa, a rozsét pedig 165  

martin  tartsák.  lam kell külllaDs•bb aagyarásatot fUsni ahhos,  

hogy at is jelentett volna ssorintUk a 'ki3sepes estate.  
~ 

A iteia ~hatagban azonban mint e•:11i  te  t t~t3k naprt8bbsiggal alvetet»  

tók • jsmaslatot. trd•kes, hogy a paross államtaaios, sót saga  

a eséssár is elut!asitóaa nyílatkozott, noha Ores von taníts  

1894 is 1895 folyaaáta 	hAroa: al.kaloomal i•  benyuy to tta errs  

vonatkosó határosatterveseti 10  4
Qsak: a 'Der Deutootce Laad»  

rrirtsehaftamat' pártolta  1•lresen • kesdeo6nyssis t. 1902-ó•a  

• "nuncio asonban skis jelentőe sikert kftyvolhetett el, ugyanis  

ot000poltókis aegitséggel kd,harooltik, hogy a vámokat i  anait erő- 
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Wiesen tol.meljik.  

As  íil.mi befolyás 90-es ivekben tapasztalható nővekedi-  

sit lsgsasheőtlőbb.n a következő tertilateloen kisérhotjWc  

g~elssmal. 3sarvoseti itstísk.diaek is állani azubvenciók gér-  

diss*  a.hit.lpolitl.káben bekövetkezett vt].tosáook 6e a ::erea-  

teielespol i tt kai szankciók  előtérbe krerttlise.  

e,/ Szerveseti tntéskedisek ia r[llamd, azubvenoicSt  

1 porosz nQSBgasdasigi k.,marák, a k.resksdelsd kamartk ■  

he* hasonlóan testfll.ti st4tuest kaptak. 1 kamarai   tagokat  a  

•treistag",  azaz  a kerOleti gyülisek küldöttei  választották  

sag, igy magától irtetódó, hogy azokban a régiókban. ahol a  

nagybirtok hegamóaitja irvégyesiilt, a juuk.rak erősebb kópvi-  
selatre tettak smart, mint a parasztok.  A icasardik telállitását  

leginkább a kelet-elbai provinsiák központi .gyeaslatei  

/t..atralvsraine/ sttrgettík. azért •lóasgr 1895-bear  *taken  
a toríiletakan szervezték mag  ozon  érdekképviseleti saervaket.  

teasttáliában 1896-1)aa, Hannover térsígibae, ita a Raj :a viti:,-ksst  

1899-ben másutt  mát; késóbb moat view e toltamat.  

A kamarákat hivatalosan !bl j ogosi to t ti k, hogy kesfil o tUk  

aiadsu  választható tőldtulajdoaosával anyagi hozzájárulást  

setteasenek, aMlyts.k összege  a Mid i►i j8rodo2ae után ■sgálla-  

pitott adó 0,5 1--4t tette ki.  Sat a tisetési kiSteiazettsiaet  
közteherként kellett ita $alni, s akár végrehajtás utján i  a be  

lehatitt szedetni. 1 kamarák a tagság törvényes érdekvódelaén  

kivtil, kesaltók is elosztották  as  4l1eaatbl rendalkeséstikrQ ba-  

oaá to t t piastigyi esskristttet.  

Brandenburg 	provincia kamarája a tagok beri aet6a rírio  

1397-ben 120 000 sárkr'hos, állani, körzeti is egyí0 koumumálís  
^od  

torráebúl 157350  irkához jutott. / 90-es ívsk közepitől  jsleuar- 
t88en megemelkedett as állani ssubv.uetó mértéke. Jellemső,  
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beg, sag 1893■ben a kit tole tr-poross sts6gasclssági központi  

sgyeadiltt /Zentralvtreia/ össstetn 152 000 afrka illrimi se-  

gál,yre tett szert, addig 1913-ban a sesdgs+sdasági 1zaare  

/Lacstrírtac3aAY takafisaer/ air 750 000 márkát moadhato t t :ugái-  

nak, tehát as 1893-as iv Stsat3r8s6t. A Poros3orsságban tolfó-  

si to tt 	támogatás 2/3-3/4 részét a azartasaosbatenyéss-  

táa tejlt®:At:sdre használtak fel. Amozc,ssdaai3i bsmsrák  

I6troz-oz:::::iva1 tthit parlamenti befolyástól mantes, b'cirveiaye-  

se 3zaakcionAl t testtiletek jöttek  14tre•  

`... a rezójazdK ►aigi kamarákat rövid időn belúl miadeniitt  

as adott térsMig helyi lagerösebb mezőgazdasági szervezetei  

uralták, i.,;y Poroasorssfgban is. A Rajnavidáktn is tiszttálib►-  

ban főkint a katolikus parssategyesQletek, a  provinciák tul-  

nyomó ri4zdben pedig  mint pl. :áe©kleraburg-ban a *Bunda került  

hatalmi heli ze i.et biz tvsi  tó yosiaióba. A kamarákat, a tdtint  

asok vezetőségit olyan aattk fiajelezték mint von l37.éstnburg-  

Janusohan, von Rangtnheim,RoQSioke, von  La3ndsberg-7elsn, urat  

áohwerílf-Loswi tz. ti'lk voltak agybea a poroaz abmdea3t©a.osde-  

k©llegiumr is a RDeutsoher Lancieirtsohaftarat^ legismertebb  

3sópv3. :Qlái is.*l°7  A ssSvetségi: gllaaok többségiben  azonban  

c323 1900 után került napirendre a mssógasdasigi kamarik ta%-  

illi tdsánslt kérdiat•  

bJ Sitel~:olit~  

A diaasettáoib 	oldalán mir emlitóst tattoo a neBÓgam-  

daaá6A hitelek megoszlásáról, prabloaatircájáról, s kiemeltem,  

ho6y a aagríntót6a bankhitel oroszlán részét a nagybirtok kapaw  

rintotta< mtg. Ast sea hallgathattam el, miszerint  a1i~,-alig 

adtak kölcsönt rtsigasdaa+figi célokra. A kisgazdAk ssbimára •  

ssemilpi hitel legjelentősebb forrásait a nyilvános tsksrékpins-  

t#irak mellett a hitelszövetkezetek képezték. A német sa iesőgazáam  
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s'got tápkáló, finanasirosó hitelsab►•tkezetek többeigit, as 

ua. ellndlisehe ts•di tgenosseasohaf t*-ok, seas tartományi hi-

tslasövetkezetek alkották. 1932-ben Németországban 13 481 

Ilyen jellegé pínsiatéset mtiköd8tt kb. 1,395 ..ailliÓUgyfelet 

számlálva, 1913-ban mir 19 000 csöve[kesetrál, • mintegy 2,59 Z.  
milliós tagságról számolhatunk be.'"  Mivel azonban a hitel-

ssövetkezetek csak saerínj tőkivel rendelkeztek, ezért a sagri. 

bankok •es támogatok őket, hiszen kavi• garanciát láttak 

pinsük protitibilis befektetésire. 

As 1889. tabus 1-1 birodalmi törv&ly bár Jogi ssemilly' 

nyilvánitotta a kereokodalst-, is hitelazövtkesetsket, sót 

Pororasoreságban aihány kisebb pénsiatísete t alla zile ; i s tá-

mogattak, a aa ghatáirosd mégis a ene*tiaagatása, a *be neii avat-

kozáse elve volt. E csövetkeaetek mirtikadó !derei macis haté- -

rosotta a elutal.  tották as állami ssmbveaoiókat,  a gyirtelmUen 

as illatai befolyás növekedise alien foglaltak bll#+itt. 

A két lsgna, ,yobb központi szövetkezeti egyesUletbol 

/i•ntrqlverband/ azüvetkeseti bankokat holtak litre /Genossen-

sehattebaak/, melyeket azonbea as 1900 utáa fellépő nahóssígek 

alatt részben likvidáltak, részben pi:dig a *Preasnisshe 'Antral-

geoossea•ohattsk asse•, azaz a Poro3z Közdoati Szóvetkessti Píns-

tát aaaadtlt. 

8s utóbbit a  szakirodalom  röviden (mask *Preuasenkasses, 

azaz Porosz Pinatárnak nettes. A *Preussenkasse*-t as alhas 
.siflid márk[s befekteti•3ével nyilvános bankkínt alapitotts "8 

As 1898 is 1899-ben 50 millió sáncára, 1910-ben pedig már 75 

millió mérkára ruzá alaptőbe minden tekintetben jolentósnsk azó-

mitott.*1" lasel a *Preussenkaese* feltört a nagybakok közi. 

2 39.3-bat as összforgalma 2,971 milliárd firkát, 1913-ban viszont 
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air 17,736  ailliárd markát tett ki, a a  legtUbb évben a po-  

rosz allaad bank aeVnígliohe Soebeadlung• torgal,®át is si.-  

kart: at  moghsladnia. 1913-kan a"Prenusonkaimt*-ta1 kancao1at- , 

éi 16 s3vve kezati  • 	~k 	 -a 	- .  = 	_• ~ -~  et- 

kezeti oisallkur jolts  Ezell  adatok hivatottak aUtásaastasi,  

hogy as Allan  valóban  hatékonyan td -::a!Atta a paraszti hitel-

szerzés t, még akkor is, ha ezt re-: látványosan, hanem — mint  

láttuk — isriirekt sódon tette.  

o/ gerQSk,e:-; ele::. olí  ti ;l.:ii lc. :ő zkodá uek  

~,::ciszaa 1906 elejéig érvényben  maradtak a sírsikalt vi—  

mok, mivel az uj vintftariPa osak 1906 mároinsátál lápatt a:let—  

be. A T)—es ti.veisben togaaatositott 	intézkedések  

tatése  keretében már *sett sad a  Porosz Állami  paautaknál 1:391-  

tits érvényes gaovuaazsíllitásra vonatkozó lépos$aetes di. jszAbLis  

bevasetésírcil. Ezt az indokolta, hoGy az óasakkalati Ga1)ona-  

termelők azawéra is valamelyest kiegyenlitódíst akartak terem-  

tuni. 	mesos*bbre vitték ag3bouát, an 	mat;,yabir kedvez- 

ményt kaptaic• ssiel magyarishatjuk, hogy 1890 és 1892 között  

aro$s 1410.,  Délnyugat 1faitorazá.;ba t vr  tónőaa11i  t „Is a z e;dup-

Záiódott, 189}a*a podia megnéfs szeieaődött• Ennek viszont 

 

 az  

Zatt a kö►etkezsdaya, hag, a délnémet állastokbnn megnőtt as  

opposiitti6 a lípaaúaetta c3ijasabáa ales. saővats4i k=_unoe1-  

lár a Ruiohatagban a következő javaslattal á11t 016, hogy zAz  

Qroozorazággal  kötendő lareskedel::ii saeraódishas saiik::;é ea  

szavasattöbbaíget aag:sarogaas *SsUntasaör sag a lépoac3zetea  

dijszabást, is *zeal tgyidajtileg töröljUk el a gabona aizo_io-  

ai tási bísosylatát isle /wIdenti t t tsnaahmais.•/12°  

1 határosati  Javallatot 200s146 arányban sagssavasták, 3 .-14,; ez 

iv, tohát 1894 tavassán  életbe láptstták. As 1879-es vámtarifa- 
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törvény sacrists as •lösbsn importált vámköteles áruk után  

!is• t•tt via aegtéri thetó, ha as ira u jrakie i telAnil a t er-  

sók asoaositása segtörtésik. Á. uj rend•1•t írt•ljsíben, te-  

hit 1894 tavaszától  gabona vonatkoL -~~ábaa aegsasnt • kbt•ls-  

s•ttség. n:: a gyakorlatban azt jelent•tt•, hogy minden gabo-  

natorgalsasá, amikor piaara dobta terményét, as államtól as  

essn  áruk után fizetendő váaössasggei azonos szubvenciót, jó- 

vátételt kapott. Ezt az asasg•t ugyan n•a késspónsb•u  fís•!~- 

ték, 

 

hanem un. *Getreidesiaftthrsoleirf•*, azaz gaboeab•hosatar  

li asel'4nykánt juttatták el a gazdáih,os, aki  azonban • pánst  

érd bizonylatot minden nehézség aálkűl /1906-3,g 1-T2 1-os, majd  

as 1946-es rámtösvónq elfogadása utdFs, mely - mint tudjuk -  

még további kannyitést hozott 0,1-0,2 1 1•száaitolás sll•ni-  

ben/ irtíkssitette. 2/  Felvetődik a kirdás, bogy kin•k fUsó-  

datt érdeke • szelvény megvdeérlisáhos? Tulajdonkippen minion-

ki 461 járt • bizonylat megssersésóvel, ski irdskeltsigei rí-  

vin •sport-import tlgy•kkel toglalkosott. E ssalvíngyel ugyanis  

minden további nélktil kieg,y•alithstte vittartosdsát, ráadásul mint  

láttuk 1906-34 1-2 1--kal, eat követősn pedig 0,1+0,2 1-1ta1 ju*■  

ton oloaóbban e biNonylathos, mint  amilyen órték•t e behosa■  

tali szelvény kípvi®tlt. A gsboaaoaykeresked8 Wait dlágpiaod  

áron tudta t•saiyi t áruba bocsátani, s 1906-ig a busa is •  

rose tonnájakdat 35 nárka, só t  ezt  kOvst ó•a 55, í ll e tve 50 már-

ka exportprémiumot kónyve2.h•tstt cl. ferméazetesen ebből még le  

kell voanl, a kllönbem► jelsntéktslen leszimitolásból aaármazb  

áaazet et. Epnek itörstksztiben 1894/96 és 1912/13 között a ross- 

ziA *behosatali szelványek* problematikájával Simon ?Abu  
Lyle tistrsideeinfuhrsobeins o. adivib•t  foglalkozik réssia-  
tem.  
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kivitel atn#egy a hmssesoresára emelkedett, s as export-

prémiumként •suton kitls+e te tt Sssseg 1912-ben air 126 millió  

isáslara meRgott.  

Mindesek ellenire a gabona áraosgása továbbra is kttvet-  

te a vilkpiaei árak hullámzását, bár valaadvel mig mindig  

asgasarbb irsssnsonal.ora. Az árak as 1894.ses mélypont elérése  

után 1898-ig ujre ► filtal6iviitsk, 1901-tői asonban az Aresós  

elkera2.ha  tati enni vált.  Eszel  párhusasosat megnőtt  as éhlat-►,  

és  állati eredeiü termékek iaioortja után  fizetendő  vat Basse-

ts. 1906-ig a aarhdabus toraránkénti  vámtétele 150 márka, 1906-  

tól viszont sár 270 marks., A sertishua voa3tkosáaában is he-  

sonnló sártikt ugrásról. 170 m sratról 270 sArsLira tartónő nave-  

kedásr8l számolhatunk be. wA vaj esetében a toranánkánti vám  

160 márkáról 200 'írkára, a sajtnál 200 márkiról 300 márkára  

sa~#ktitt~ ill  

Jsi1e•s6, bogy a dálaáaet paraszti tolTemeodvényok 1s a  

negate  vizsok aeliett törtek láddssát, s k e;veteláeeik tulnyo®6  
rózst megegyeztek a •$und* alváráaaiva2. 1902 januérjieig a  

petiaiák enrol lUtottsak be a  várható  váaersalásek kérdésében,  

saját árdekaiktaek bmagot adva. A gabaoa--, ilelmissar-, mgtess-  

aglragokra  vonatkozó  j ei e a tró s airtékfl  váamtiveláa ellen  tiibar-  

kosást r,,yuj t•t tek be  a kereskedelmi kamarák, ,  ipartss tiIletek,  

szakegyletek, ssa.badelvü választó rgyes0.lst•k, esenkivUl a  

Beiahntag szociáldemokrata frakoiój:ástsk vesetóaégs 3.431.784  

alaíráesal. °lgy paaresatagltesLtlet:, a pomerániai *$ordost*,  

3z.= tszakkelet is csatlakozott hosz&juk a .*.nca 30 petiofójával.°412  

Ezzel szemben a mezőgaadasQgból érkeső tSsazQa többi  folyamodvány  
határozottan követelte a radikálii vimtarita rendezést.  -,t cz  
álláspontot t e ;te reegáévü pl. a bajor, rajnai, wtirt yembergi pa-  
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rsastssevetaigek mellett a llSadiseta•r t!w•rn-vereia sa laaten-  

barah• asss a Diie01 psuteabawh larasztegyatilete is 33 218  

aliirioáivl. •A legfőbb  gabomttilik to:indatltiat! váatitelót  
,t42  

minimalism 74 riírlcAban állaypi taák sage  - kil7ret•l te a "D•r  

Bayrisohe iauerabund in ltlrtsburg", uses a  lOrtsbuzgl Savior  

fsrasstesav.tsig. 75 márkás 	jaloat•tt be a •Des  

tfeatfitlieohe Dra,ternvroreia $u Masters,  asas a Beasttí►IicLt  

lltlnat•r Par~sta~estileti ~~orormíg As a 8ajnavidék  

ars8gasdasigi ttépviael•t• atdg entail is magasabb - 75-80 márk a-  

váaatarifdirt szállt sitnre. Is  utóbbiak rág a "mind* követelése- 

it is telttiar].táks 	p•reinigung der chcistliohea deastaohea  

Baaaernvrraine in Kampen-Rrieinland*,t  asas a *Keagaaai R•resztéS7  

Bdaet ParsestegyoLilet•k Ssavetaáge" 75 cárkés váaosdbé►at  

ird.~►sott eló a buza ás a  :vas vonatkozásában /es aisgegyesett  
a 'Band• e tekintetben hirdetett elvárásalvai/, bur::onyira •  

atildséótilékre ós borra asenbaa rig a eliasdassftetskai1• is  

aNgasabb 	mallett foglalt állást.  

1915-►bQ:z Lenin as iiSAp-ró1 írtelt•sve a 1cIIv tkasáics  t a1a-  

pitotta nags  •... a kiagssda  akár akarja, akár nem, akár észre- 

akár nem  irut•rarlövf válik a kapí talisaa:sDan, s  as a  

dolog lényege. 	a vál tosás Eft  akkor is, aadker nem  asábri-  

nyol ki senki t. - 6 saga  aes alkalmaz 11írmunirdst, a kisgazdát  
a proletariátus ellenláibasává toast. A tislgasda kisburzooá less!  

Ó teszaíkőt boc.,Fitja Aruba,  atig a proletár aunkaarejit. A kiegas-  
dac mint oss táiy nem képesek  Snerábdl a mesógasdaadgi terrad kek  

árának emrlásAt kihar•oini. srre csak akkor kearill sor, ha a  

oegrbirtak000kkat osstososk a földjátadá►ttban, a aaolidnritdst  

vállalnak altitc a társadalom tábbi oastdiyáral aaoazben. A kín--  

gasda az áru tarselía te j lődd s6 ve1 oaB tályhely se te as•rint al ke-  

rülbetetleaül n3.einegrarier°R-rá, kisegr4riu.soá válik.  
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... a kiagszd'k helyzetinek jav*rtisit a nagybirtokosokkal kg-
tátt sz retsigUk eredreényesi.em 

L nleiasgrarier• ás a proletariátus antagonisatikus el-
ltaté tót maid a aonopolkapi Lali emus uralomra Sutása fogja 

tompitani s  oivel a monopolista trolló és as imperialista hé m  

boruk a kisgazdák érdekeit a proletariátus osstélyérdekeibes 

kfteli tik. is idő előrehaladtával egyre tnbb gazdasági ágban 
szeresték meg a monopóliumok a  hatalmat, $ megtörténtek az 

előkéssUletek a hóditá 	 azaz világpolitiká- 

ra. As Agráriusok megadták hoss'járulisukat a :,adiflotta ki- 
építéséhez, a fegyverkesés fokozásához, s csatlakozott ehhes 

a burzsoázia többsége is. ♦ sonopolkrpi talismts bár *gyre 

jobban érett, egyre több posiciót foglalt el, m se:i tudott 

még ebben az  iddszakbaa gyónni, n a korábbi fel tő tolok tovább-

ra is  hatottak. 

A  vámtételek magasságában végvilis kompromisszum 3zületett, 

s a nemzeti liberálisok, a oeentrum éo a konzervativck asavo► 

satt 5bbséggel tőrvénybe foglalhattéik az uj v atarifát. As ag-

ráriusok - as ipar -ellenállása kOvetkeztáben-# ugyan nem 

tudták teljes egész$rban keroastül vinni irreális követeléseiket, 

as uj vámszabás azonban mégis a vá ok erőteljes növelését jelen-

tette, s pl.  -  a busa esetében az uj tarifa még a Caprivi kor-

szak előttit is me feladta. A monopolista nagyipar képviselői 

bar  elutasították a •Kund• mértéktelen igényeit, a vime.eléaek 

szUk3ógess'gét azonban nem vitatták. As uj vámok elfogadtatna 

As ipar vásemel' akioel asembeni opposioiójáról Belga 
Untern.bmer gegen Monopole e. milvében olvas. 
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• 	a eliasslaogspolitika, alas a ko,00fatráoiós politika gróse3,-  
sá  t hísds tte. g  politika oél ját abban labs  t oegtggalmssei,  
ho 4 a  nozu  y nabuásipari ooaopólieiok drdskfinsk aemleMdÓ  
filfelombs vó  tel Q mellett, ec Caprivi  korszakban iáttis rDessoríi•  

tott nsgybirtakot ujs+a ®sgsrdsitsák, s easel *Witt  általásse■  
man as egíss wstfigaidastge  t aegnysrj dk az u j oaaf►ssári  goii ti~ 

ka tis,o4patiisára. A sagas  agrárv8soic platttcsrmján tehát 14tro.-  
jtwe ts tt a Caprivi 	i ni s ztráarió alatt argrendOlt napr tókáe  — 

junket  ssssövetsdg, asas as  uralkodó  osztály ev*vazgaa  tallow.*  

Esuton ssikos*Ol  t a vidáki kósíprd tegtkot, sőt a p arasstaégo  t  

is felaorakostatni as ssj politikai kurzus tdassitására.  
1906 után tovább a8vskadtsk aá. aigrárdrak. =nosk alapjául  

sus saa.k an uj vásintdskedissk szolgáltak, ugyanis 1906 utdn  
a 

 

világpiaoi árak is tslss0ktsk. As atom mbar* as ársaelkQ-  
dia okát  mégis  a vásomeldsbea láthatta. Mindenesetre a reő-  
gasdaság Wayzata  a tárgyalt Időszakban alapvetően megjavult,  

s  *Man  jelentős sz4rs3det 3átssot  t as illati erede til tor::.c: kok  

felfel6 ivelő ára4sgása, soli elsősorban a paraszti  szek  t arrfrk  

k3dve:.ett. 11210n5sers a aert6:ss.ue ólvesett er.:s védel.:At, ha  

nea is a gabos[óbss basonli trs 3tó t. Mgr  oli tet t:,:k az 1394-os  

marh. sviassől rendelleső tdrvíaysovotlát, mellet as 1900 Junius  
3-4n  hozott  vitormarhira is a áaa►ássris,gilatiras vonatkozó t  ;::r-  

vény,114  illetve as 1909. Junius ?.b-i uj marhavóssről szciló  

törviarllg  sgdssi tett ki.  1900 és 1911 Watt, as 1906-i; ;  

siÜllyedő világ:'piqai árak ellenére, osókkast a heaiuport. Lnner  

e~~~;yik oka a segsuasyaritott éllatogísss$gRgyi syndelkiséacskb©n  

rejlett. A 90-es óvQkbea u ya :is fegTase tóss:  növekedett  a raar-  

bavAasőass elhullt  állatok szdaa, a es a gasd+iltsek, fuk6nt a  
parasztoknak nagy  vessteaádet okozott. 1901 :. 1909  között e
határosatok  kova tkvstiben valóbanviss+sstiassorult a ®sáj-  4s kö. 
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rOmfá3ás • Ugyaoaickor,  t6  a sertéavéss és a aestisorbánc ponto-

san ebbea as időben,•asas 1903 is 1906 Went érte al tsti-  

pent jit ~, lli  Zsíst jeleató aem aregosippan t a basal Dudelhosa-  

te1, a termelői árak emelkedtek, s átmea+etileg as import vo-  

lassos is aagoőtt• Tehát mindez  it;enoa.lc iadokolta, bogy a  

sistoru illstegésssi~ : yi éa hiziéniai intiskedéseitoelc  

viagt sseressetwrk. Az 1911-es sséj-, de 1ereoffillást tifvetáw  
ajból viaesaesett a belfdl,di hustermelia, a a hasérak ismét a  
magasba szöktek. 1911 is 1912  között  a bus kiskwsreskedelad ára  

20 %-kal emelkedett" 11T  

1911 is 1912-ben emiatt rendkivil2 nagy e14 : etlensig  sa~-  
tatkoso tt a mssitásság körében. Smnek ellen6ra a k orrségysat to-  

'ibbsa is hatáircrsottan elsárloőaott a nagyobb volumenü hus3.l:sport  

gondolatitól. Csak egyea negyvtlroJuk eaetében  engedélyeztek  

korlátozott zenqyísig0 huabehozatnit• i lus-filvtsár'iiste  as  

áralakit'le b, és as irtókeaitást a vérosi kommenikra biaták,  
is e termékre vonatkosö vámtétel lessélli  fását oindvő,,ig  

gőrihas+ma elstasitották.  

Diihijban talán. a  következőképpen  lehetne seezegesAi a  

sesőgasdasigben lejátssidó véltosáaot Winona* As 1.890-e© évek  

második  teléber vigbeaaó, amisigasdasig egissét ithatb lellen-  

di:lóat ols3sorban as altaláaoa, vilüggasdaságban tapasztalható  

amg{1őnkW.és tette lehetóvé, bár loítségtelen time  bogy az ax.  

iránya álioni intézkedések  is jelentós szerepet ,át•sottak.  

Ennek köretkestibea a junkerek, de a para3atmág, sőt a kíapa-

ra3.áts•,i,, jdtredelee, bevételi  feltételei is alapvetően ms;je►vul-  

tak a munkások is a bérből 416k rovására. b3.ndsai#gött as a ssáa.  

d6k huzódott sag,  hogy  a birtokviasonyokat esuton sts ►bilir.a j&k,  

:uc 3,;r_ :.ry crukturét lehe tbleg 	tovább konzerválják, a a  

junke„:-bnrsaot airet ímperialisrus politikai bázisát erőaitsók.  
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1 'limos/  Miset Birodalomban • 	igen mesas  tiatisfofa- 

kal valósultat meg, blown a paraaataigot a *lunde-on keresz-

tül aaaip+tlilta, valóban iltarIIlt aegyarai a sadssAri 9oli ti- 
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1. A ar00000lisicié  

a/ 	aoneno  9~it#~5~,,e2~i~értyy~ --..~.._._ 
As ipari forr.3cí:31 o;:: koraaekit a tókés ásatemelée ; :,yore  

előrQtLiréo,.:, aiJkix-Juaiv=i1 aseabeo earelőre 	..az e _zazerii  

#snttraeléa de as áteeeeti termák sooilecaestbk. 'ioassabb távon  

asseban s+gilvánvalówá vfút , begy a tibia  ipari  a  asabadwerw  

mew  kisíletlenii7. elpaasti t,a ► a tilprolootír-*  egyseeti't Avatar..  

r,allőkst. • aserzéai sasbadedg be ve zo tó aQ lehstővi tattoo, hog/  

a assbadsoosesgybő2 tokesatoesa mai ; nmaAopttiemek tojl8dsonek  

1ci. Wadss a tókekeneeptsáe3.6 is ssairrs3isíioió kiipáóooa öltött  

toostat• Asegyösemsk aces  áaasatokbaat történő slótrooteriss  

air segglsh•tőaea korán apnopolisdoiiat tendenciaira atalt. Ez a  

seleenig, valamint a air régebben litrept  t Aonopdiiunok jQ-  

leatö:aen korLeitostált a sznbadvezaeay  t sir a ehőskorasakbaa*,  

asss as ipari tarraáalas korában is.  

Mind  áimetOrazaba.s.ti. °_►iad Aa,;liiibaa oar  187) .lőtt is 14-  

testak tl,ivutu7.00 k.xrtallek *  selyoic tőkés vállalatok módsása  

saegez-jeztek earaia Msl3tt as rirőaY, as előállitaudő tarmac  

nennylsligíóaa as irtékeeitisí teltit.00lelcben. E kartellek  

*fcyietekként». - easatilete►kként - atlicSdtek, a  a keasdetsiaLea  

eloi e~ :}rillaz a  raehistparra úa a küa.ayüigarra karlátosódtak.128  
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Arian Zusayasbi Saari/it  a iíast Sisodaloíleaa sár 1840 előtt  

is legaldbb négy kartell aaoatható id. ,9  p1. a siagez'landi  

asila~ tulajdonosok egTieitlete stb. Sőt 1851-beit Hasswban  ~ 

saRindiici►tti®hoz igen hasonló lbraafaiót is találauak e  wl,yet a  

korabeli források is actin  regelrechter Yerkaafav©re±n*-kínts12° 
 

asaat esabiilyoas értikedtő egyeaQletkiat aralitenek. As 50--es  

évektől a kartellek egies sorát hozták létre, igy pl. Hetzlar  

térségében s 'Hergbeuverein*-t,la  amass HágYássati Hgyessletet,  

aal,j e terHleten aa :3ssabta a vasire árit. 1862-ben'  agga3,nPi•  
42)-  

tották 111:81nbeMa a *leisabieelkenloae-t, vegyi  a a lehérbádea Iro-  

18bti..bas segsadtletett a ellatiaeAlosrtell*, mass a Sötózó  
Kartell, stb. j pies telaiirisi  t is lehetőség saieariat ellenőr...  

sás alatt tartistt szolgáló " iissse j óve telek* alkalsdval neao;aak  
a kartell tagok jelente* rg, h_:r.es a kivUlsillák le. As #.3,Tias  

*dassajöveteleket" a későbbi hivatalos kartellek tttstidnelsL  
•előtoraíinak*, elóarinyainak tekinthetjitk. Hbbe as Irányba  
mutatott a klubok satfaadask rohesoa aóvekedise is. As eititett  

egjeuűletet, egyletek, tfsasejs3ve telek, klubok ta,,ac2hatatlaoal  
est a nézetet támasztják  

 

alik e  ,  hogy  ssabadveroe:y legalább is 
tíoata tArOáaa -wham  1iYBve YY• 

 

Ugyanakkor *grim terEfle tekea, i ~► pI • a vaautsd2  szintén  
aahsseas órvésp►eetllt a asabaáveraea#p. Igas %Jaas  hogy p1. po-  
rossorssdgbsn tab vasutí társasig is adkiSdött aigyidóbess  egy•  

aalle tt, esakhogy egy  adott szakasz, tehát agy adott vamt-  
vonal mindig egy vasuti társasig keeabeat volt s  a es is jelea-  
tett ksve4ebbet, aatnthoga ► a nevezett társamig as ellenőrzése  
alatt C::rtotZ vaautvolZaloat trt3asthelysettel rendelkezett, • as  
adott p6.lyassakaszt uralta. *1 vaslati társaságok esetiban a  
vállalkozók asiaiát a sagas betektetiai ttlttsigek is erSsea: ra M■  

tukáltík#  esirt a t8kekonoentrá'ioió is vision:leg gyorsan  s ~ehs- 
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tett vvbe."123  Sasgsulyoznu,nk tell azonban, hogy  •vasati  

trUeztök, eaa.k helyt uralkodó joll•gtikból követkosá•n naves ■  

hstőit taősztansk, a konssera kifrjarsis kősel•bb 411 as  igas-  

Oda**  Ssvisye3i:lcí3i területűket, hatjsicUriikst tekintve. = var-  

snti vállalatot egymással is igen saoros 	illtak  

kartell rgállap odásaik rávín, á felvázoltakból keva tkesó•u  

as 1873-4g terjedő időszakot SírtoesságLaa • oa  pontosan akar-

juk d•t!.ffiálai `- cask tuloyaaórísst ada6sitbst3flk a ozabadver-  

aspyes kapitalizmus k4rasakakiat, a ra helytálló a ssabadver-  

mares k4pitalitrs togalom, sdadan korlátozás, segkötis  nó2i~i- 

li hassaálata.  

*i tóke'koncentrá•ió f•3gyorsitásában alapvető ssarepet  

játaz•ttak a  ciklikus válsdgok..124  Al  váladg ,temosat as gymna-

st  árutesm•lÚke:  t, a tllproletíriícat pusa t3.  tot  ta •1, haws a  

kisebb ipari vállalkozókat is.  I folyamat leggyorsabban a bír•  

rpássatban 4a a kohissattian ment vigbe. Wades  ryraaan tövttira-  

tő • ssférőkban wir a yü■■ s évek előtt.  

As 54-e®  élik ciklikus fellendtiléstperiádusdibao agy aor  

uj nagyaa.at  kaletk•sett. , eGruadtrjahr•s, as alapitáli láz  

iáószakáában tale -?ssn s7.apitottadc riszvénytAraaságekat,  s ezek  

erőteljesen elóafsgitettik a tőke •entralisációját. tőkekou-  

otntráoió sze vontjából dantó joleatőa40 asonban as 1873-as  

világgazdasigi válság is as est követő maw  depresszió  volt?  

Z s+aodkiYal eEly As  hoassan tartó válság eddig  ::o;,: sau.a g:.cppsss*.  

Salt sórtikU Amide 	ssgi  tette  al' a LT.Inopcilium  

vi,óír+►ixyres gir6sslmít a ssabadversssy felett. ikkor sir :IvQCi#1k  

kip-, do kósópt#semet, de aelytisemak is esődbe mentek. Akik  Aígis  

talpon maradtak, hagy elksrtlljik a •eiódi3t, inkább fusioa6ltaic  

gymássa1, a raopílitirá► alakultak. ♦ saabadversenyt a b•vesa-  

t•tt védóvásoit is igen er68•n ksrlátostL►k, s essel mega as állat  
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is jelentősen fslgyorsi to tta a tolyeaMatot• As g3, elődjeik-
nél Oval ssilárdabb kartellekaek sár ass  kellett as olosó 
ktllfi3l.di áruk ioomkurrensiáOtól tartani, a tidővdmok megtst- 
ták a asgetk bstását• A aa~gy depracasíó alatti kartellalapi-. 
tási elókéssttletsk főként aaja as cast köve t6, gazdasági meg- 

ilinkűlé•t host, periódusban /1882-1888/89-ibsni realis416d- 

tat i2b  *Mid 1879-bon 14 kartellt. addig 1090-ben 210 kar- 
tellt bostax lótse.*127  A awuopóliusek a gasda•Ldi fe►ilendU- 
lis idósaakéiban errs törekedtek, begy as árakat a lelistó leg- 
magasabb asinten tartsák. 

eA 73-as válság történelmi drdear,  bogy a termelőerők ál-
tal addig elért fejlődési smiat feltételei lkit'epetts eliadi- 

tatta a monopolisted.bs folyamatot, • elsöpörte emmNk ekadá3yar. 
it. Amint eggyszer kezdetét sett* • soaopolisáoib as sigyeasuly 
a awnopblimm ►ic teli dőlt el, a a legfentesabb, bogy • depreaz- 
ssió alatt myilvántalbvá silt  tendenciát  agenda/W.  lbllsndU- 

lis alatt is tovább kellett vinni: 129  

As utolsó  nosy  tellea4Ql$o kezdete a 90-es ívek aásodik 

felére cao t t. A qizaáfcrdulóra a n4met iparban air a nonopóli- 

iui as erdsebb• zásator•ságb8n a ziosopoliusok gyósslmr u,'1 világ- 

tt3rtiaeti  korszak  kea+detit, as imperialists 'leitpoli tike-s• 

veld áttérist hirdette  msg. A monopolkapitalista áilaASOk kiisitt 

kiileaódtsk fisok as ellentétek,  melyek  végső  sorsa as sled vi- 
lágb[bosvD• torkolltak.  Legfőbb  amOatáros6 ebben as időben • 
loonsaernek eldreterése, terj ee$keáise. 8ddig ugyanis elsősorban 

kartellek, is sdadi kú tueok alkották a kor 3 ellerss8 mo:wpolsaii- 

vo► tsígeit. Tégy, bogy  :::i=id a kartellek, mind pedig a ssindikér 
tusok igen logatagnuk bizouyultak, • as also  több  esetben laiay- 
sserült esek fQnntart6s4r• renákivUli intisloadiaNket !oganaated- 
teal /kiay•akrasi,aclikaliiioi6 •tb./. A korsaernek megjelenése 
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soak afginktbb lokosta • labilittst. Ilysn agrssssiv icoassrret 
volt aaindanskelótt a*Die Verefnigtsa Ztahlersrke Krupp*, azaz 

as spsskit Krupp La►éladivek, a Siemens, as ADO, de legfőképp 

továbbra is aftsntaniaáustriellsr Zomplaao*, was a Kohó é9 

Bányaipari !Complexes. 4rnonopólitsak expanzióját a tőkés ipa- 

voaitás knlespozioidjában lévő llontanindustríslles Zootplsx 

kssdts neg. 

b/  41.  ..a3. : o _ ::1 i a:_ fnk trdssiau a ftts•ialinaráasatBEN is a 

v ast. ;.urba} 

"Ls' a 70-es évek elején t31,12unk monopolszavitsógeket 

mind 3 szénkiteeaslésben, mi:td pedig a vaagyártásbaa, fabit 

íaun jó kilitások nJilbPttatc sees igaaatoktian a atonopolisációs 

lehetőnégeket tekintve4 s searstsigsk korai ksletioasés6 t azzal 

asglarnshatjak, :,zok;,;,t nd.ndkét iparig seerikivtzi tőksigényea, 3 

OS a T4-ts évéktől  seek nég fokozottabban ir►dgtea. 'dalón zinU- 

leg errs vesatbstjtzk viataaa azt  •  tényt is, bogy ige:: kordn 

előtérbe ;ceri:ltek 'man igazatokban as iparág fejlődését finau- 

ssiroad rdiszvénytársaasigok. Iliadobbss jatt  wig a széabááoyánzat- 

1an!  bogy a aaglshatősan behatérolt kitsrjsdísti sző:vmező9c tu- 
lajdona, aaiaa, hagg kid a azénlelr,hely :aár alapjában véve aMg- 
áat.Ix vzta a villaílioosák admit. ?shift  ez  i3 toslLtosta a wr- 
asort, a egyfajta "természetes* monopoltulajdont hozott létre. 
Sat  se;i te .: L- Q elő wig as un. *Fraah tao'r;utze, azaz luvarvidalon 
is, may  aarryi t jelsntetfi, ho;;y a satin ssállitása nagyon sokba 
koriat a szén ertókéhsz vi3zog,yitva. 1 magus ssállitáai di jak 
a  távolabb lakó vállalkozókat igososak kizárták  a versenyből, 
mgyamakkar a területet birtokló ssénkite:•:.lalő monopólium rend- 

kivül kodvssó hsl,ysttbe karült.  mivel a ki'aány ai3z :PL t sz a„o t 
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főként a helyazinon hr►zzrsosZtották. tselle tt ss egyini  táll.al~ 

kozGkra az is rla..;~t pressziót jelentett, hogy a ssía, is Avis  

ia további feldolgosisra szorult, t.hlit ezóaea aunt as  

osiyi kohóipartól. A tul  t  ersalíai j  elensdgsk ens*  kfte tkesa-  

tikea itt sokkal sulyos3bban  csapódtak  le, a a nagy ár3.ngada■  

sások is hatvázZy ozo t t3bban irvényesgl tek . Lsi :Lez nár igta ko-  

rán a rsonopolisáció iráayába mutatott.  

Az 1957,0es válság kivetk.ztíben ads.  1853-ban l ó tirehoztsk  
Dortmund kiSrsstbben (my  biayrássati elgyesüleLet, a•Heris.bauvoreicz"-t,  

hely sir az alapi  ticker  kítaigteleai#l, bir non  hivatailosra, kar-

tell tu  ::~aiót MUM be 1.g~ 1874-ben átoe::e tileg *isssafsett  

a asénkíter:aelés, a igen v3].ószi.nü9  hogy ez a"3ernbauverein"-  

ban ssi!►etkessQk eaitttes manőverének köa z:;nhtci.134  

1378--ba..~  Ott 16tre as .188 hivttsies meg,g;,resís a ssónbárgTáisat-  

ban.131  Az e:li:e z csatlakosott bisoraiiserrrolc ltitermolósQbet  hátam  

hóm p idő  terta;zra 10 *ki,1 p8klotntettik. 1879-becs ko.lve:ici  ó  

asiiletett arra vonatkozóim  hogy  a termelóst 1381-iz 5 '`-kal  

mérsékeljék. L próbálkosáaokail fentosabbanak bizonyult, hozy  

éay hatalmas tokőz csoport a 70-es óvekben azilsrd, átfod) szól- 
4  

 

monopólium  sMgtore.atéec~ t határozta e.~ 32  E szov8tsíig ves.tósé-  

,gít olyan  amok fe:ajale$tc:k mint pl. I. Kirdorf, a asóbeatorgó  
pGol3enkiretiue: s3er„lwerk .AZ*, azaz Qelsenkirciseni IIwinya 12 első  

eln:.rke, A. yea  SaaMSSSa a *Discontoge9®llsahatt*,  as a *Ls  

asásd.told Társasig* - az  emit  legsepobb n%at.t banlrt8mt3rt31és  - 

elsó embere stb. = asgwállalat vált a esinm=opóliur.i rz<i ;;váir4133  

Ezt asált3l 	megvalósi tarzi, hoc'  a kt3ve rkező éveicbsa  
urő  tel  j esea it3vel tá k réssesedist3ket a ssénpi aoo n, s igy k ona•rsrai.  
eí alakulhattak. 1882 9  1887 fa 1889-boa a Di :oo-sto;Lea.11sohatt  
telváaárol ta a bányafta.sek 34 rissit. Est sir ass tekinthet Ink  
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egyszQrü, ozabadveroeny  es kapitalisuss sssllendben ssakasőlt  

tókebefektetisne't. Sokkal inkább te:.vazortl akcióként értékel  

hst3iik e aaiái ert, molynak oilja ogyértalmtien a jt3vóben rea-  

li zálandd monopolprofit bi ztosi triaábaa togaiarsódo t tmez.  E bányaria; véay felvásárlások vetették mag a nelsenkiro;uier  
Bergwork tG ; n vasetó sssrepónek alap ját kuzakrsjnar•iasstfillié•-  

1l 
ban. Mhos  hasonlóan aktiv expanziós politikát folytatott mo-

nopolprofitra tUrve a s8ibernia• is a•Barpener üerzwerk AG"  

is.
11134 

 

, 80-as é7ekben, suitor a megyrillalatok sír e Gyre inkább  

uralták a pia+ao t, mogsokasodt®k a kartellalapi tisok is. Karb66  

lakat főkint termelési konvenaiókra hostak litre, s ugy vil—  

tík, hogy ezáltal a kinálatot, valamint az isakat is bizonyos  

mértékben befolyásolni tudják. gelerészt hivatalos :.irmegsgye$é-  

sek is s..ol.dltat a karteilísisió kiindulőpontjakiat. A sár  

aslitett, 1979-ban életbe léptetett *Gasflamae:i-Kohlentae ~- 

eini~,}une, azaz a Gc:z1 :4L.:-7z6neyes4let volt az elsó a sorban.  

A 80.-as *wok  tcartelyo::  -.almi:ína: uj sz4rv3zQti platttorala as  
1800•as alapit:::si: ~ ..o:.Zc. kiub^, azaz  Sz6nklub, msly elnökinek  
sainties as @ yik Kirdorf fivort válaastattik. 135  ók már eggyel  

twit* léptek, s arra t :..re!se:itQk, hew a  ~.itsr.atlő kartelleket  
ösoaekaposolják az árka.rtellekkQ1. !rs sár s aindiltátuot tétele-

zett fol. As e136 lépést 3azénaaindikátus irányiba a Kirdorf  
kavde:aéayesísére 1333. Julius 1-é:z *DisoontogessllschaftM-taZ  
köaösarn aorg _.1 ^qL3 tt *:_;emeSa3ohaftliahe Verkaufsstelle  
f'hrderndes 8trgge3e11sohattea*, assz  a  Kitelő  Biwa RT-ék  

Kbzüa ilrtíkesitő Be],ys• elnevezés alatt 	esi te tt tamerölés  

életre hivisa jelentette. Ez szolgált a Dortmund, Boohum, Essen  

is Tahlh,eim térvigiben kialakított kt3z€Ss szénétikesítés bázíeíu1.136  
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A isanőver- volulaeaét tekintve -  a  Ruhr  vidék asiab[ny[ssati-  
ask aintegy a told! vonta ellenőrzése alt. As ebbsa as idó-  
ben el8tórbe kerttld 1410s4[116  fázis- gasdasé►gi depsssasió-  
Arn,y otiíaáaak kStle ..k e z te ben 1892-ben aegállepi t o t t ák a• izC, `al  -  
•ngeriasohafte-ot, azaz a Szérakbsilsségst; 37 1393-ban a  

Kirdorf vezetésével a,7.ésesö b6►ayaflseai tulajdonosok gyflZésér uj  
matarautvalalat sstiletett, way a ofthwiniseh-Westfalisetrrr  
gotzlen3yndifcat•, asas a lajaa-isastféiliai lséruzimdikitus as-  

vet kapta. E  sziadikAtust időben osak as 189*/91•es2" alspi•  
t[su erősen oenl.rallsált •Koics-arilastfsyndi kat" , eleaa tesbCSS és  

3ri ke ttssíndiktitua előzte neg. As ercli tett sslailkftusolt léte,  
a moaopólíwz eddigi legnagyobb gr8selmit hirdette. sssel péirhu-
se ~r  ites= 1398-ban lelsó Ssilísiában is létrehoztak egy vissony-  

lag szilárd á►r-, ís kontingens kartellt  Oberschl eui 3ahe  
Kohl:nkonveation'i",l" asst Felső 	asliskoottenció mfg.  
vol.  Ebben a körzetben 	jóval keve3e?‚b vtllsikos[at ttsgb  
tottek sső: -ao.^., igy itt  korántse:: vol t olyam igetóea stirgds a  
ssinmonopólium bistosit[sa mint a Ruhr vidélosa.  

A va9ipa.rbea *wales olyan a ■gyv[lielatot sem találunk,  
sssly a sz.3.ndiicalisáeiós lblyaelttot o7,tea airtékben fel tudta  

volna gyor3itasi, mint a aaóab[ay[:satbaa a aGelsenkirohnear  
Bergwerk AG..  A monepolisáeii kespoat,a itt is a Ra j na-Trissst-  

fália-i  iparvidékre  e3ett..  Zr. euetoea a folyamat 41caltyajét  

nem a pfraohtesohntze, hanen az 1879 óta órvégye3 védővjm  kí,- 

poste. A monopo19zt3vstségek aQ,$seaőnyei  t itt is  -  a  szénhez  ha-

sonlóan  -  az egjl e tek, epesflistek 	hivatalos ltarteil t[rs-  

gyalá33iban keresheLjtik• A aono^ollatpit . a±aauaba történő foko-  
sato3 Lit :.nst kündulópoatjául as 1873-as (wet t41kinthetjüh,  
amikor  in  sor kssült ~statietisohes Verb id aims a °statiss-  
tikai Sztvetaég" lé trehozásdra.14°  =s es eiesillet, a birtak[beos  
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lévő  atattsatilasi adatok ssgi tsig4vel, ioa epgy  sír lAtbea  

hozsájárult monoc,olietn konvQ woíiik asglaátisfsea. lligis lien  
aokáig el:suziidott as elaő kartell  diets*  hivása. Woes  

1 ~?9-iV erodatinyteleanek bizonyultak az ezirisyta kisirletsk•  

Ekkor  azonban aria sikerül t egy konvenciót elfogadtatni,  

*melynek 4rtelaríbeas bizonyos össaegti jóvútétel ílleti meg azon  

8aeseket, mare* as 1878 nvwberótól 1879 janudrjdíg terjodü  

iiddsaakbea esllkkentettiic ter:sel4snko  t:e241  Az ezt kUve  t8 kon-  

venaió 15 %-oa ter®sl4sbeleQssstíst hirdetett  nog,  o  bér  eat  

a  adept assgaiskobrik :. "> absige is ellirta, mó,;is a epgegyasds as  

óiaonyrtl t időállónak. 3'öbbi-kewrisbé labill o z:+rkattellak is ea-

lettek, An eaek is omit  arglehetüsen stbríd ideig fuukoionáltaik.  

1::79 óa 13:2 kázt3tt ltdmetorasigbaa isssssaisa 13 kartellről azáa-  

molhatuni: b e  a vaa4yártáa terUletón 142  Vágülis az 1336-os ess-  

te, adó-  hozott igazi át t ür& rst a c:,y eravastesaasl4s aasaepsliatai ó j  ú-  

ba i. Ekkor jtitt u;Yaai©  létre  a  “Rheiniaebwiestt:áiNlfa!  

Roheisenverbando, azaz a ": ' na-Venzttbltal Ne!!AY lgyss;: let",  

maybes i+aori►roa 17 nagyvállalat is c3atlalaosett .01I) A karibi  

kartsllettől eltórően ez another'  sikerült es &reaes ssímot  tevő  

villalatot öaastYo,.rri. A swishes  haseaslóan, ebbsa as Agasatban  

is, ea idő sasiat e1 ►sősor'Mw as ietikoaitfst kelle ;.  t oeatrali-  

siiai, ts lmit a kőstls Arkiala►kitás irdapdba tett 14pis ssol t,al  t  

a rsoTZop olis+sai  ó alsfp  j  ául . A  vasipar oeatse<lisíató ja in a ii O zU9  

értókaaít®e utjóist haltuit slór+e• • speaLalisdssáoak megfelelően  

1888- ban, 	1891.1bea do  189 ■ban  nyitottat íösris t#pviselets■  
144  

laet a vasi pari tarafksk leargairoatsisa 061 01)61. A  rajna-*esst."  

!Altai  vasipari :-;anoa6liusot iláeetorazázixara 1 áiiVaUJea a stager  

iaadi koekerrencia vessél,yestette, mely mér 1894 -bQn145  szindi-  
icátasba► tEnEr;:lt gyúrtaényat vfáslmóre. iót, ebben az 6vg}en kap-  

esrolatöa lipott egymisaal a kit  aronoyolssüveteág Düsseldorfban,  
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boigyg  M  a ■tadsigi low9artvas is as aoól eladásit rasersödís;3e1  

ssabAlyosiflt• 	1895-ben hasonló ■sgagyesís lAtott nspviLi-  

got a "Thomas* sljtris szerint sl&íllitott vara vosaticozúlat  

11 ,141  1897-ban a bitoa tó értéteaí tö tApviselat /'►istaulsatal-  
la/ asgalajsitot ta a •Rthiaiaoh-wos tlRlisoósr lehaissayraái•  

Rat*-ot,148  man a slyaa-8tast#áliat $raesvwdndibAtust".  

Rrividdel e zutAn bejelentette osatlakoslLsit a*Siogsrldndar  

9erkaufsverein*, azaz a  Siagsslcundí Artikmaitó Igyasilltto t is.  

Igy ta►jlődt3tt ki as ázasat lsgsrássbb mor3opol+ssevatsága a  

otheiaisohAresttdlisahaar Robsissagndikat fUr Dsntsohlaa4 asas  

a áíietor3r.Agi Rajna-Weaztf::alia ftsrsvasssindikátul*. ssmoi a  

aorwróliva itt is lezpizte a eaabadverssgt.  

o/ AL.e  1 	tek e z0  1 c_  taand`sok T~S61e$~ti6~ a 
s26rtb:AaviAssatb7m1 é s a v 	.xr ■aq  

As istartallst[ rívín srao. slisilt temMlóssa bs1t111 tsas8•  

16 el lsntá t ak a ssindikitusokban is tovóbb at*. A gasdasAgi  

ot magAbcil a monopolprofitból adódott, may bisonyos idirUlmé-  

e8rok kasött a apnopolsstfv+stsigtn kivUl f116 tőtás sk©t i  s az  

írintett 4gasatokban növsicvó betaktst63elace sarkallta. A kohc5-  

ipar as idb slárehaiadtával s,7rs több tótit kaiitt le, s a s  
as aj vállaltosnsakra núdvs igen kQdvez©tlontil hatott. A kivöi-  

tilók vorseryykéressE:k ,msgársfae vígstt oars több hitelt  
kégssertlltMc iolveani, ss azonban raxulkivtil nehC-a volt, mivel  

a sagsbastcot lahst&sig sserint kitirtek a hi  telayu  j tűs el vi  .  

Snook ellanire a ,gyersvne siiactiir#tusnak saints mQ;u1. li.:ulasa  

pillssrtától keadve el kesoredttt , baroo t kellett vivaia e;_;,;i :u.  

Saimaa kivizif316va1, G. von Bonnersmarok harae lpil, skit atioo-►  

ribs3a a Moat Birodalom leggazdagabb smber6nok tartottak154  
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E tels6 gilAs#.ai AIWA*  1397-bea stettia.-b+ea !na► So:aecsin%  

tsasbe heljeaett egy vasCavet, mely dnden szempontból kiviv-  

ta a kortFá.reak Q2i,sarsrisit. ♦ gyárat egyébként von ikinrtaRrs®.arck  

MOB  basudtolva meg ssirmnsását .  .- ssjit neváre kórosztoltette.  

A reonop8líumot ds 3citti16116ic ellentétitsil is sokkal  
, 414eaMbb asiesbiaállis muta ►ttosott as an. egyprotilu, és a veg,y►es-  

psefilat váilalatolt k8sftt. As utóbbiak sgTasis a cestralisició  

magasabb !akin i3ltak, hisses  ♦asittt sir boaass+arans3c tekinthetr-  

jtlk. Konszern slatt a kUldnb;t5z8 protilu ad/0k tames asgyv:il1a1-  
kozását istjUlt. i`er#bbi tonss$rnkc nt fogadhatjuk !l est  is, ha  
say igasatoa belUl a 1dU1tSnféÍ.e foljamatok koordinálirira hoz-  
nnk létre asgylr$llalatot, monopóliumot. As ilyen forraAo3dt ba-  

rizontz:lis lcoassesatarek zovezzUt. A asdQbiteyássatbaa p1. a  

"Gol oen.k.irohstaar gtrgtrerk lá.* sbtödt# t  t hori ssntd►lis kaassessr  

kent,  összefogta pl. a "'mosási tilltísater ~.aikabete elóilliii  
ítseseke t a szénfejtő  emség+akkel , stb. A kifl untéls Agat5atotat  
egyesitő asgyv611alatokat vertikális kenszernnek hivjuk. As  

ilyen tipuist aae,iepolasgvretaigsk asiiiiiqyitlal. t►aaiau►ítdldaale  tear•  

germUi►ekks1 stb. is  reagellaestek• Mg a lroarissntáiis t+elipitisH  
monopólieaolc eidasgi t e t tik ads hori tsontAlia ssinc3ikfitusok 1éts+s-  

jUttite  p1. a etia ►lssatkirohmer Barges*  1i3.", - s vertikális í'or-  

múci8 r~  Inehezi tet ve as ezir$aya telpasatot. A vertikális tipus  

ezek szeriat jelentűsen előeeozditotta a oentraliznei8t. ]3 so-  

nopolszövetsígtit hi tudtiat vaaoi ■e►gtsitst a aeinssrindititnsoic  
di;ctilt sagas aanopolár°k alál, sivs4, koh6tks ►t saját ol-  

cső szenükkel tgtöttilt• -1e:;le::stóssn kiíieste as o12eat4 tQket,  

hO,;jj care tőbb ltorisontiilis áziadikátuat aletpítottak sind a  

3zűnbanydssatbaa, mind a vesipasbaa. s ez cask srígiukEíbb  tal~b- 
eltette a teodoaoiát vortikális oigfk lítvehosisíra, a central..  
siató ts2gyoreitisira. A trend véigf,tiis a vertikilis kombináció  
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eltQrjedése fele' mu ,41;:ozit. 18904g 	elenyáwaő a vertikális  

raonopóli uaolt suly =.a é3 ará.a,y a a  termelésben, ezt köva tóQn azon-

ban  aregváltosot t a helyzet. A folyamatot jelentősen elósegi-  
tatter  hody 1899-1904-ba:3 a fellévő szénhiány következtében  

3gla nsgasma ssUktek a 3z6 aárak. '1904 ée 1911 között a sz4n-  
binyákate  vesiE®hókat és hengerneveket tfsemeltetá rrarrtifai7„ta  

tonssernaek rösstaectíaa a széi,ta3,bosatattiaet 11* 5 11.-2.6l 31 Spica  
nútt.R15:  4 bíqfakohbk /iüitteassah/ és a bástilt alleatitit már  
azért oea 1Q:aetatt éithidalad., ®ere depresssiv iálSsaikokisaa a  

bányakohók  akár kitermelísttk e,.:;yhmrnachit is piaera dobták a  

báayatáraasAgok rovisárrá: 153  Snnek kt;vetkoztaen 1.903-ua154  

azok a b<ír,yaUsemek is csatlakortak a *Pheinisch-WestfUliochor  

t►ohlommyAdilla te-bolsf  akik  1893-ban ;.it:t, Ain laiMatik ennek ssia-  

ságét. Memel ategkesdSdött a bare a esiossindikttus i• a b a ►a-  

Ito2ivk,  azaz  a!aorisontális- As  .a vortikílis raoc2opi3,iumok kvzö :t.  

A binyakohók számára mindenképpen előnyt jeleatett, hogy a ter-

mékeik künnryebben tér:.l tak. meg o  mivel a felhasználók részben  

emma,°uk voltak.  

A *RehinissbAlfestfalisaher 	megalakuld- 

ma  utfin rilridd+el as egyik esatlsktaOtt vtllalkozó bajol@rrtette,  
hogy  abban is eretben, ll  ha kap3cit+isét maven p1. esy uj akna  

oiSs  
vágAa[vat, magasabb r;i s c.e3aiiase is  tart izó n,y t. Abban as idő-
ben  tebíit a atagusabb osztalikért ujabb is njabb aknák flsedba  

állitás€►vat bareol tak. Ez tormdsselesen tnitersalisbea vezetett..  

]Yilvánvalúvá vált az allontnonclás a saiadikátuz Altal melgssai-  
botto  azaz  korlátozott kitLrcael$s. áo a szövetkezett  v~íllalko-  
Wük azoa tiirekváse kt3sótt, hogy a  profit 'rdolaiben simil jobban  

rtUvelhosntík sséntelhozatalukat. 1903- ►iz ctiég kiílón8sfbb neaáseóg  

nakil1  fenn lefietett tartani a helysatets  ekkor azonban aár  

elvi váltostatásokat kellett életbe liptetni, hogy a tultor.73elést  
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assg.lraaily©ssit. Etta kezdve i rissessi4ist, a krdtát amok  

olyan nirtíkben lehetett emelni, amennylval tabb wsenet sikem  

rtflt a aonopá3iumert torgalmasnia.l" A kttexmsiis helyett  

tahát as irttbesit+is kertilt a k8sippostbs ►. A nagyobb kv+dtir-  

árt folytatott haro easel uj esintírre hslyesódótt át. A mom  

atapóliusba tőaíűrtilt tőtcisek most arra tdseMdtek, hogy lehe-

tőleg aPtnél tt3bb Digit szerezzenek meg a monopólias vál lala-  

tai 	illetve a megkaparintott bánya rinesedisit ama- 

gok assfinisa biztosi  taik. A szán Arinak nerelise eiljéből vá-

sárolta tel  a  "Sib eraia Bergbaugepl lsahatt' AO.*, aE'lz a  

áibernia Minya &t,* az *Allstademe! BergbaugsNllaOhattg-et,  

ales as "Alistadi SiR7ra RVI-t. As ása~relia eesk8aekAet a  

*Hibernia!, R:: allstsai rrállealat kít aiikOdó akaí►,1ábd1 az  

bet azonnal bezáratta, hagy esáltal a ssánkitersslésL saad3.P.d-  

lisan oetikkentas.157  Az  első vildgháboru kítUris6ig woman  kü-► 

vethetji3k  azt  a teodencidt, aslyet as allstal& társaság saesa  

is pildi:s• A nagytlseask tehát telvóafrolták a kisebbeket, hagy  

o kittlzUtt monopolprofit real isítlisa utjába semml. M Whey.  

son. Az ezuton érv4eyesQ16, egyre inteniivebb oents'el iséeoiós-,  

ás koncentráe4ós folyamatot hives tUkrUzi az üná116 tagvállalar  

tok számának erűteljes ssdickenése ia. 158r,91ig 1893-bas 98 eág  

alkotta a szindikátust, midi' 1913-baa m:r conk 64, s ~lift  

is minciilseze 50-et tekinthettiok tiiggetleanek." 59  1lLndesak el-  

lenére as elleatá tek továbbra is aegrauradtai, sat  az  *led  ví-  

l$ghábos'n kit8risit aiagelős6 időszakban 	stegán+ák a szindi-  

kitusnak a litit veaissélyeitettik.  

1 tasipatban is legalább ilyen aulyu érdekelleatiteket t ap.  

Munk,  rd+adieul a helyzetet St aíg az i  o bogyolitotta, hogy a  

rujna•wssttiliaZ iparvidik a veagyirtzl9bsn koráatoea élvesett  

olyan  airtikk prisítast, mint a sainbiardszatban. Elsősorban a  



es  
"Luxembur ;er 30uo:olvssband*, atas a ?.osembsrgí Nonapolsatvft-  
íég160 konku_-remaidj• lleaygptstt, mivel es 1901-es sla,pitáws  

sQberaaaesisohsa Edboiaanayndikate, as elle136--3zilésiai  

Aysrwasasindi,kátus* saints kisirdlag a bolyi piacra orísntir  

168stte  s esirt  nyugaton  sea sok visot satart. 1 tslvásoltsb-  

bdl ka►etkezik, hogy agyerawwaindik&tus sokkal isit,ább asao-  

.vedett a kiriiltllbk nyomásdtd2, mint a ssinssindikitus. Abet  

as ágasatban 'obit 4getósn s'urdó3s6 vslt vsgyss profilu vale-

latok 1é trehosáss, melyet eg,ribkint anyomasztó  versenyon  1~vü1 
as is irz8okolt, hogy p1. a asgeakoltóksii bslettcstsett tor okgdst  

még nagyssertien fel lehetett haszr:ilni as sail- is  lieczer:aUvok-  

bsea. As ellentétek olyan lvóanek bisoagaltak a ssindík$ttu3ok  

is a Ia.vtll+Lllók, a Itaggrosinyes-, is a vogyespsrofllo aonopáliu-  

mok ki3zgtt, hogy 1908-ban, 	as eml.i tett fels6•'ssailésiai szin-  

akdtu3 kivótsllrs ►sl., Teleetlattfiit Zimetorszri z ,bai a nyerswas-  
4G4  

ssindikátusokat. sEgya b>rttatók sseri4t /P.  Pinner is ezt vall- 

ja/ a monflpóliva meg,stilntetisibsn risae volt mint truppnak,  

'And podia Táysaseatk.0161  Tény, bogy asset a aaatorarrtl  vógiil- 

Is at  jártak 01, weals a szi ndikátssa fialbaettsa követkesté-  

ben jelentős airttélg ársahasyLs küvetkssstt M, most agyértelmti-  

en a hatalmas aontiaipari, aims kohóipari tEmBralisecerk ked-

vezett. E aasmutvállal atok sostsaLr •tad2ly *61kDl felessthatm  

.tát sg,Tmds között aeraspisoot•. á kossezLrnnek tös8tti tapcso ■  

latok camel uj aleprs bslyesőAtek, el tUntek a karub'ai kartell-

és szindikátus kötelékek, s  sgy uj trend ltrirvooalai rajsolódtak  

ki. tl.ssdásase kit ilet kellett várai a aé,nden oddiginél nagyobb,  

gigantikua vertikális boomers, a *'Robsissevorband OmőH.•, afas  

a "Ayerova3-EgyenElet 'Eft.* isgsstiieté®áíg. Ez  az 	=onop6l3ss  

3 szirtdikalisáoió immáron sagassbb fokát jelentette. 1911 ■bet a  



8<  
•8iegeíriarader teste*', ssas a Siges3anái 3threk, mild 1912-ben  
a *Lothwrisgiaeb-Lsxemhnrgia<sher Tereine, l" alas a ?otharin-  
giai-Luzembatgi S,Qesi:let i a bejeloatatta esatlslrosfaát a ao-  
aopolss8vateíghes. Santos  aslcartil t nxonopolisilzni a mimet va s-  
ipart, aíglsossti a vae,g,yea profilu  vertikális koassernnek szint- 
On.  

d/ lonti$ aeh43v4r1 ~ ,  , y   ~.. ~   ..__    •4•41411. 634  

és acélipar ara►nopolisAaiója  igen  sok ais, esen àgazattal  
rokon grártralnvaaoportot is érintett, igy a  slack, a vasuti  
taranáktic, a koheiswat3. Qnteoesc, a íuamartuslcók elóá].litáeAt,  
s tb.163 I:yiltrfavalá, hogy ezen termikeke  tesmitosaportok sea  
tudt:+fs masukat kivenni a Tadpar iLl,tallgass ssoaopolisációja  
alól. :Álár a icesstetakben is  találunk  a hagyominyos son- ős  
heugerailvelt snsllett *speciális• hangermfiveltet, illetve a 90-es  
évek t {i1 vsg,yasprottlu üs+smetcet.  

Az e13o ssimottevő asindiicátees -  nonepol3aöwtsíg ebben  

a srtisti.baa as 1901-bcan164 41ltre kivett *galbsewyivor►ande . 
asas a wrlatiaa 3z::weteée. E asoopólima stősomkrit as 1895-5s  
alag~itásaa *italbzcug konvontion"-baumt, ass* Platina geateemeiébaa  
keresbst3flit.165 s ssorzüdést vwfes tipswu aoil-  is  hange>rmil-  
vet tetanal  msg. 1 kevésbé 3elaratis ligasatokbaa aft  &oídbbra  
tebet3 lik  a nonopol3sáoió3 t "retviaek 3eleat?:©zisit. Erre utal  
p1. a "Sohiecxanksrtelle 9 166  sass a eáinksrtell*is a sllgor-  
kornrta#i on•, atss a e3seilli ttisí [onvcaaió* is. A 2a, ;y 3a .nyos  
harsertmiivekkel asembaae a veaeasproiilu *Halbaoniverbaruie kimé-  
letlon kost,hurrenoiát jelentett. hiszen Q sroraopólium termékeit  

jáv::1 olcsóbban dllitotta elli • i_ glisiisangvorbaod* egyriazrűl a  
h -kayoz(ZnyQ3 hen r_af.:vck szilllitó3akoltt saerepelt, máar+issriil vi- 



ST  
swot  i pia000 versenytárs is volt. Esirt a bayRyostnyoa Maw  
geaes8s+* mér viszonylag kor fia kartellbe t5m5rUli►e próbáltak  

viáekesai a ve_yQsproiilat vállalatok oipanzidj• e12an.  Ilia+d-  

automata  esaic ism kevés sikert kbnyvel:2ettek el. Milttitk  

a 1egsalvdsabboak a  80.as években létrehozott neutűcher  

Walsmerkverbande e  seas  niimet Ffiangermt.ivek Szbv@ tsÁcen  

nyul t.267  Men as +igasatban a  kartelli f./<.1L`i á 1879-ben  Y e i.JL'  

ttET{letÓt• A "Deitadher ralzverlrreac+tand* egósse3:; 1393-ic (?y-  

leaflit a minden oldalról ránehesedf mosásnak, tovább azon-

ban  air ne:r,  lehetett fenntartani. ll kasrtell asas+sroppanás t  

*gild  hagyományos  he:sgor. at€voL, ho;_y a teljes oaá'dSt elterUl-  

Ok inkább slár+or:delták magukat a  vertikális koaaszernaekaek.  

A  sár eatlitiott 1895-o9 blteiáse na3bZC2:.: , °konv©IItio13* iletiye  
liptetise lavetkezté ben as ebvprotilu, hengerelt  drat  előál-  

13. tá űzerk  u  ji+a 	kil4 re1 ták as ellenállást oj aservesetek  

telállitásitriíl. Moat sea  sikerUt  t asoabaQt tab aredniny  t el-  

~. Miná8ssse egy hagToaápos protilu kartell tudott tar-  
tósan, v+al6Dan jelentős ellenállást kifejteni, as 1896-ne a1a-  
pitásu *Ebeiai.eab-ftsttalisehe 8anaed.alnvrqeeinigun t;", azaz  

*sainxfts:.tt::lini SsaZagtes Egyes{Iiet*.~  is 1904-e3 eszten-  
ád a *üalbsaugverbaudR, is a vole  azdvetséges vertikilis üze-

mek elseprő gf6selnit bests a ha:-~i 4 aányos tec.lnolá;,iáju a o l-  
sWek felett. Ekkor tltsiontlt ugyanis e mona; olsst3vetság ea  
sor 	s igy asOletett meg a tirdort tYvir+sk  

vezetése alatt • •Stahl 	, seas  as *AoálnUveb 130.0  
ve tsége, .1f 9  Az ellentéteket  swabs* mutts].  is o sa;c r6vi d idő-

re  tudtak a háttérbe asari #asi, s 1912.-ban már e monopolasö+►et-  

siget ses sok választotta el a telboml€istdl. Bst osak urgy hem  
ltilhe  t  tő k el, »hogy a ozi ndi kal.isdio.idt wink  bi soayoa termaQk- 
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ro torjasss:tették ki, Am a gyártmányok , _  AMMO  kivfil marndt a  
oo:><trelisált irts3keseitissen• Elsősorban vasuti alkatrísze--  

ket, lilkéQSterms#keke  t  forgalmaztak a noaapólism Altai nag-

szabott árszint szerint, ssi.g pl. a kúlanbBsó asöveket, vas-  

rudakat a társult vállalatok ssabadon ártékesi thettik.  

A n t®h7.rerksrerbsnd" válsága mit  s!a  változtatott a verti-  
kális korssssvrnsk asólipari he ,emóniájwn. B oégek konssern-  

bázisuk ssnegi ts6géval elérték a ssindikáitus szintet. TesA-.  
manse= es azonban mC. igen ssstssaFsss  volt a mindent átfogó  

trbastt8l.  

A tárgyalt folyamatok fokozottan órvinyessis: a barnassséII  

báayássatra  is. Zinn estárában 1914-re da#Alóáik as  elsó  rr 
gionális kartellek létrehozása, ám as 1912-es  év • monopó-

liumokat -kivé tel nálkUl elsorvasztot ta. */  

Igen érdekes a kálisóblinyásssst mossskopolisáoiójának  i~rté- 

net*. Ebben as ágasatban ressssdkivlil twin, már 187 9-ban dke-  

rul t  szilárd tcartalit siserveani,ln  s es a monopólium 1809-  

ben .ssi sz3i ká  tussá alakult. A monopólium korai  ó  ssel 4  t assal  

magyestisbatjuk, hogy 1879-ban miniboom,  ni~ k&lisób~ta Uses.   
malt, sssr ssáuut retg 1894•-bea-sea haladta nog a tizet. satus já-  

rul  t aig, hogy a kartellt aZéiiró négy búnyaUssesiaoi loe ttS  állar 

mi kézben volt. A kálisw kitermelésben kiil8n8sen as  anbs►Lti-,  

is a porosa  Masi  jel sskede  t t. 1875-ig ebben as ágasa tbaa  sain-

ts  kizásőls:g állami vállalatokat találunk. As  állsz ügy is mint  

tulajdonos, ugy is ssaiss.>tt  vállalkozó profitja bistositássst végP :tb  

erőteljesen támogatta a korai kartellisuí►alót. As  eali  tett kar- 

~ 

 

A bstrnassia► lcartslliss4oió~ónak  problematikájával U. Rains*
Ra ~rg2lbinan,nnggesaa irs nssdtta deutsoóesi 8sasakohlen,gebiet a.  
ssttvébsn stssAglalkosik behatóbban.  
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ten ló?9-ben son %ybach  porosz s[llassl,rater loesdaa>dnyssí-  

airs asblelstt me .  porosz állami tőtisstvisaliő terjedt  
gssdassit;politiltai tevibesységit ssrtat ja, bogy  a ssaatfillro-  
idtsLaola leboayolitéstben is 6 lliarrck legfőbb aegitőtúraa.  

As  idd e1őrsli•1a+dtáa►st aso•ban a ItilisáDLayiazatb3n is a  

sagánválislkoaás robaaos slőtirbststrtiliairál asínalhatunk  

ba.111900-bs* az  ebben as fgasatban irdskeit vá11i11DOsfaok mi-

na  13. 1109.4es 32, 1909-bon sir 65W  D172  D1TZ  Igeee aag,t b isost.t  

ant•tkosott a killed iránt, asásottevőan bcívtSlt • titeraelbe,  
ezQnkivQl a hatsisss, feltáratlan tartaltikok is hozzájárultak  
a apeksiioici slbsrjásesisáj:os. 7a16ozi::ule_; ess az oka, hogy  
ilyen rövid idő alatt seagsokssosssódo  t t a t4xrsana,3ots 3z{sma.  
A monopolprofit kitisiae tikit itt is elkertahet.etlenial ~ul-  
tez-raolá 3hes vesoets tt. A tarmalís ssUkaigaasrtt e  bár k#araare--  

dQ ;; t vi 3ssartfmisa tfte tátsstiren seadti.űl kiilssoődtet as es-
lantétek a Mlcátiiá.signiioire tbaStt, a "19094,en 	Mn hop*_ 

ssabbitottát reg a ssindikáta#3-asyerződéste•M A sonopóliaet  
soak 	bi>oyas•erroi, as alas ki3zv o t  len besva :. kossáséitrat.  

treitit ujra talpra áliitaai. Az :il.l ami bstolyás !b kosntas  n€S- 

vaiosdisdt tiajelsik as 1910-be:s toganatiositott Malissaetse ►•,174  

sMS a ti,lisórdl rondelkasó tttr►isoyek,  melyek az irbikeeit6st  
asabilyoatát,  tile L.ve as halt sai.lé>rdan tartásét 01 ;tSl titlt.  
el poross Alias mint kál,isóbéayát tsala3dtxtosa, intistsiiseivsl  

tőkéa vdllalkosótcint járt el.e275  
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(0/  1 eft it as 1st 	doer 	lisidá3a 

s 

 

kit iparig mind tamable távekedisít tekintre *  mind  

a etonopolisáedó intensitását tigysleabe v::ve aspirant élen  

jQrt. ei  koncentráció felgyorsitásáDri a1a;:vet6 etserepet ját-

'matt, hogy esen 4,asatok tejleazthéltes scare negrobb 1őke-  

fllvainyt kellett lekU tai ."176  A tuáoardmoFs-tostnilood, kisór-  

letek, m4 teahaolcigifk, a dac#enkori legzodernsbb eljás&  

oak eQa,ptálá.. állandó tőkefalharsal►lást, uj 3bb- is u;j abb be=  

fek tt ti+eeke t k6»telt. As 1877--Den be»sets tt ssabade%i tür-  

viay is magától értbe tődóm a asabad*sarseag korlátosáaát .e-  

1eatette. /My  adott 	rtád el,járdst, teohAelógiéit esek az  

alkala.shatatt, akinak áírtokdban volt az era,  voaatkeaó li-  

seeroia.177  •giatetssosigbaa 1877 6s 1907 kösött atistegy  

193 000 atjitást  jegyeztek be*,178  s e :: bizony áriád cads:  

A, licenciák nagymértékben elősegitettdk as epaissal. varaengo  

villalatok »ö»ticsaYiait, sőt akár ezyoatilisit is, s ez ka-  

si9gteltatil a adIssaki haladást ssolEAl ta!  advel az uj ef;yent.i-  

letek ssabsta3mai kiegíssith.ttilc epmíst.  

i»griparbaa stir a 80-as év.kben w4iltird kartelitket  

talélunk. 1886-ba+e saletett a *lyaáiltat cíeuteohrr Sodarsbri-  

keet', azaz  anklet Seddagyárak S$indikátune ►, aelJ 1891-ben a  

*3olveggruppa•■ r.1,  aims  a Solvay-Csoporttal tuzionA].va a ezó-  

depiaooa monopolárakat tttdott fenatartari."  178  188 3-ban ala-  

pitották ne.; a *'Rbsiaisok-Wsatf€ilisdbee Sog wefolo:aareeyndikat"-  

ot, assz a Ltjna-Wassttdóilies, giasswssiaQiloitüe t, mely  áF;..~-► tá-  

ban ssintón Icösponti  szerepet töltött be. 179  gseatsiv:a mkii;  

seiíetos etsindiirttus ás kartell aekifdát  t a gazdasági 'let e az f f--  
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rű;j ataari. R. Z isfirila ltfaottatta, bogy 90897-ban a Millet  Biro-  

da1  zwb an flsakOi ond1ó 345 lcartsllbdl 82 a veGyipasbaa  fej te  t-  

te ki tevékenyaósit* lso  Al imaipar - a kohósparhos hasonló.  

aa - a=á. aswxsad elesire ért el lonoaomirnbúsiaiva7.  a ltartali-  

aáoió fokára. E donssarnek Datalrh eateaín aoFarbattindustriea,  

asas a aeatoroi;.;es esineket e164111t6 iparbül kiindulva két fő  

osoporto$a2dat hostak létre., ns2yek a kémibb hirlssáté váló  

"IG. Fhas°beo" el8tutds+ai.nak tekiltthet8k, á a e iraast asak jóval  

kásóbb, 192 5-baa aaarves&dBtt nag. x, AU. iodine iiblisntan  

tartalnassa 1398 ía 1902 Want a hat Ismsagyobb klitrányfeo tó-  

foet 0166121t8 vsaipari koaaanrn aavft is tákeállwodbát.  

il.as. táDlásatl"  

tátrisyteatik ®d►rab 	~  
1. Badiaohe doilia  and  9odnfabrik  

Lodoigahiria  

2. larbNrke versa /limiatQ:, Lucius  4  
8lt,::13. n J , Hoechst  

3. larbe::fabrilcaa 	?ridsieh 8e4sr  
~  Co., Elbertel+t  

4. dkti0rgtaellaohstt !Ur da*3.ín-  
tabeiiration, Bsslia  

5. tbeaiaoho Fabeitoag vora.  Moiler  
te! liner  

6. 'saAaNat 18hiLata worn. A. 7.soaYartt  

51.811  

35.752  

28,059  

17,933  

_ 7,481  

3,519  

S 2roblé0aktirssl kaDosolatban: Danknónift von Carl Duis-  
berg : nie Tesni 	3 der deutsohen larbentaórike:Y» von  
1904 clar& lua:tt 	ere Bin iahráundert Mamie o.  

v+.2b43r1 Wan* adatokat.  
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Az elektrsmos ipaebsia  is lmasonl6 tényesők hatottat mint  

a vegyiparban. A konoentráoi ó t  itt  is a jelentős  tók*ssüksig- 
le t, a  kutatások is a tsjlssstések költséges volta, valamint 

• szabadasak seshsrtírosó ssersp6 fitt* előara. A 70-©n , 60-as 

ivfkben as srósársss villamos iparban egy uj ágasat, az i szá- 

láapa gysírtds bevezetése kertilt ospirrrndre. Az  alapuebadalom 

birtoklása már a kezdetekben is • tulajdonosoknak aonopol3eelp- 

sabot  bistositott. A gyengeirami iparban a RS4emens-űalskeg 

oft  rendflkesttt sokáig ilyen monopoljogokkal. 

sisetorsségbna 	hossza id6n At as •jssrikai Edison  

Társaság"  limpness  aLepjáa pártottak. E ssahrdalmat 1883-be®181  

a "Nitwit  3diso, Társasig" a későbbi *UV, asas Általano® Elsk- 

trorosipari Társaság asareats neg.  Si6sensik ezáltal olyan hit- 
lásyba kert31t6k, hogy 16samadásmkat osak • gi m . , M Edison  Tá►tser- 

siggal kötött megeg'ezé3sel komp*nsálhatták. 1 két  ()rids  válla- 

lat között v6gtllís ksrt*11-oegálispodás ssdiletett, mely  

tást és az értékssi tist  szabályozta. Ennek értelmiben a 

*Sisaeas-Haisk* oós Edison  eljárás szerint állithatott 616 vil,i- 

sító ber6adssis*ket  is eépóicat,  wig a'Meret gdiaoa Társasághoz 

kerUlt a  glum, is kisegítő gépek slrirtázi joga. jsm63áaaát azon- 

ban aindkí t  tömörülés  plasm dobhatott. Is  utóbbi megállapaláe 
szavatolta monopóliumukat aL aráailrazu teohnikábern. A 80-as 

hskben 6s,Y tirósági döntés köve tkestibea megingott soaopolhely- 

setflk. A 90-es évek második feliben randtciviil felgyorsult a aá3•- 

ssaki fejlődés az 3lelttromoa ipar teriilatéa. 111887-bN ajból 

megrendült e moaopúlium, s 1394-ben vkleg t*lbontottik nindlaét 

részről a  kauctell t.a132 ,1z elektromos ipar 1904-as vasiga a,élyS- 

srigít t6kiatve megtelel t  az 1373-as vaság koháciparre gyakorolt 

hatáeriask, eoak - ha lehet - a konoentriieids törekvések al* erő- 
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tel je•sbben j•lasttkestek. A  aargytr+fillal ato k is sorra osádb• 

mentek.  A leg jeleat8e•bb eígek kösül as enli t• tt kit ssopor- 

tosuláso:i kivül esak a nresdner Kummer aq•lleah+att--oak, 

arms a  Dresdai Kummer Társaságnak siker©1t lábon ssustastia. 

As  *Ale*  1144-ben as "Union  Age-t, 1911-bea podia  a "Lahmsyer 

tlesell•abaft*-et kebeleste be, .Siea•asík a *Sc::luckart 

Gesell®shaft"-al ás a *Helios iie•ellsehatt*-al ,;az3agodtak.183  

Ugyanakkor tiny, hoc/  jóaáháoy m.. *3peeiaafalrik*, asas egy-

missal  •stivetaigre lépett vállalat tosább is litssett. 4issó- 
sor•a e *speciális iizemek* tovább élésivel sagyarishat juk, hog, 

• kit aasutvilla►lat hivatalos kosat►ea oi óia kivUl *ay sor  sás 

kartell is Altettatható as ágasatban. 14en kArtel l  pl. 44 1899.es 

al:zpi LQsu *Yereinigu>ag deutsoher KlektrisitiLtsfir=rau, asas a 
02+ámet Yilia.aosakAgi CiYek Zgyasüleste• 1a4 "1903-ben as *i1fi•, 

as abban as időben ság lCgptlen *!'elten-t3uilleamme, salraiat 
a *Lahosyer Aeeel laohaf t' hoztak  lítre titkos kartellt sssr°,yncs- 

rettY gépek g,Tárt4s{ról.*185  1901-ben a kábagyártásban  is 

sor karült hivatalos kartell életbe líptetieire, An  1903--bar 

est felbontották, • osak egy  iv  salv+r, 1904•baa vat iam€ t le-
hetővé u j kartell-megállapodást tető  a.1á 2wsni.186  [i t sk; 4e 1on 

asostb+ta, hegy e kartellek  mind as elektromos ipasban, mind a 

7egTiparb®n elttirptiltek 3elenaóaigilk•t, erejttk•t, hatékogyal- 

gukat tekintve az ágazatot uraló gigantikus ksaaseraek rrökAtt. 

As elsó vilégháboru előtt • konaZernraeb: ugyan sag nazi  rendelkes- 

te:c a kohdipari óriása*  tár•adalmd posieiájával, politikai, 

gazdasági anilyával, skis  gyors előretörésük igen figyelemre 

sáltó. 
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L  MansiliaisliLaialastisslass 
A saw-,  vas-, sail-, imp-,  és olekt,romos iparban a  

oeswpolisdoíó a oeatraliséaióa és koaao*atrsioiós folyamatok  

kOsippoatbe kerülésivel haladt előre. áár meglévő koa+szern*k  

alapitottak kart*llek*t, ssiadikAtnaokst, illetve még nagyobb,  

as+ósrrbb kanases:s►ek*t. 1914-ig a  asoapolizdaid agyértelatien  

kormwrernb.Azioon nyugodott.  ♦ felsorolt Agasatokoa ltivfll azon-

ban  alig talalunk atria  tesKilatet, ahol  as  aslitett tread ir-  

vLwre3til,t volna.  

tivételt képes a  ateeg'1eh*tdsen tifkaigin.yea sst3.litóipaer.  
*187  5-bea ei  kertű  t as *lad kart*llt, a *WAG"  43 a 

 Lloyd*,  asas a *ilasDssii-Itmerikad. ssillítáai AT.*  
is aseissstméast Lloyd* atgegyasíait ir[sba to,g,lalni a tanse-

ri téi►vola4gi utakra vonatkozüau.*lai  ! Mgállapodáo a radii..  

seeti rdtdt ssaabályomta. 1825-ben  tovább fejleistettók  a k~ 

taut - kitstjesstettik  as eíasak4-amerl.kai vonalakra is, s es  

vat a aemsetkdsi árkartell alapjávA.188  1898-ben  létrasót3  

a *!t►sdatlaatiedber DampYer-Liuien-Vsrbsud*, asas ►, az "Lczaic- 

atl 	ti8sbajQ►sáai SzUwetaig*, mely a szállitandó a,akra aig,T  
un. Produittiowskontiagi.exutg-ot, seas tesm:itbe►oastLst fekte-
tett le, s asarbilysó reaássert tekintettik az ease  társaal'-  

r;ak ir,..tyaióirt, amikor arsátY.iitfai tasifájukat  t~gsállitoi- 

tsk. 

Zf;Q 1 asses, s$ervea8saaie té talti tdkedlloaiagt  találunk  a  

aearscio4y-, is va+sutikooei gyértósban. S Beírat a kiwis  vállaz-  

kosf, a esétt eisak 	j*les>tiktelea tsasskurreeei.a jellaoeesrte.  
rr 

8ár 1377-bea asiiletett agy életképes, tőnylageesen, hatákotayan  

1  a akódv  kartell  a "Lo :~~:~ ,lotivkert*11',  sasa  a ~fosdo~-K~~rte11 189 
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air s >anop611umat 1880i-ben lslosslattit, 1890-ben sir ioi t  

tissoatláthatjsk, imahon szilárdabb tbraibsn•  

Stissl a..ben a Ir.Unariipeslbsri iTua kiterjedt kaiosrraso3a  

...- 	  

hareea►l. taiálksssak, s mind  a koaoaatsisló, and pedig a caent-  

ralisá+oió a nehásipatiioa *issogyitra ara,dteóst&aon alecoon,y  
►r 

salutes  állt. 1877-bsa a nálnimrt !a■stgyás4osok SzOvQtoti:,ek  

ilnökságe"  radikális termelisesekkentist határssott ol, a Qz-  

által sservesottik a •Tsraia sUdimatashsr Damoselliadustrieller*  

mix  t~s+~.i~a~aei  kartell  i~uttodót tbltQtt bi:~1d0!-iMUI, milwaY  

hónapig órváqpbon volt a parattlonodák at+-, is ssillitáaá kar-

tellje is. A 80-as 6vekben a toztilipaetiál aónbhAny karto]isiar-  

pitásról ssiatolhatunk be, ezek azonban szinte kindrólsg értéke--  

sitíad konvenoiükra korli:tJr,6dtak. I,,;y fuukcio.,lt as l887--vo  

datálásu e9erband der isett8il.sshen Demaaiellagriswerdene, asa  

aallasttáli+oi Pamutfonodák sseg►atsigoe, illetve a *lssas.eigmna  

•ea Sdismrtott-etabrikea*, assts as wirnTáarg►eóot ilóáilitb Gyd-  

rak igysstxleti' is: 91  l887-ben  rág0lis a jate®irtúsban  mé: Ji e-  

oaak  napvilágot látott egy óletkiass aouopóliu:.7.  A  textilipar-

ban  a  oonopolisáoió a 90-es dRekbNa irts  el  addizi legmagasabb  

fokát  192  1399-bed  :_a *Verbose& Tastá+wtsahor Bauarnllspía.nereieu",  

saes a •g}rugatnó:yet Pamutfonodák 3a8ritsf8!• sztlez-, óa óozrak-  

bajor 	esi:.le te:; 'tel fuzior:$Ita ssge►lakitotta a "DautaoLer  

Spinrieraikartoll"-t,  azaz a 'West lbnikartellie 193  

Az 1900-.es v:►1a4g hatására asombaa  e  monopólium is kit is alatt  

öeazoroppant. 1898-ban kairtellizáoióe tUrokvőaek kerUltok !el-  

asiase a•ássasiparbsa és a vi. nazfeldQlsozásbae► is, it e prő-  

bakozáaek eeeisinytalewic mraradtak• °1897-bon u tsstiliparbál  

38 ksrtsllmtemarfilianrál kar,pask birt,  igaz s atonopólimmok klhLll  

- a Sotapástiat lsssídtia -  agy sa bizonyult ssilárdna094  
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3 papii+, is as i1e►izsl.assitipapbaa is es a hslyset. gáltosist  

soak a- air eerl,it•tt - 1900-as semakiait3 sul,yos Fi►isig he.*  

sett, molly ercSt•1j•asn felfokozta a monopolisdcibs !'+a3,prmtr-  

tot. Eat kiive tően aír limyegsssn szilárdabb  kartellekltittoit  

litre ai:ideasit•lőtt a papiriparbTui, a táclagytrtásban, a ca-  

saateldrtásban is a sariparbaa. 195  It atsaopo]zue,:411apodzlsaok  

Mint  as drtialahitásra  voaatkostsk• A eesmati-, és p3piripür-  

ban z241L• 	szindikátusokat is fall•lb•ttlat, - s a mono-  

palianoió valós aláratörés6t jelai - hogy • asindikatusok icon-  

vonoiókoa kerQSStiil alp,tmisaal is .3~:aros 1Qeposolatban  álltak.  

A;épgyfrtásbon 4a a textiliparban elsősorban szá111tási úa  

6r•kart0lleic ssitlstt•k• gtg afto•bwi a crípartúaban a tsonopo-

li •z::01ó sig. igeoeereat Qeeaakax#.p6ba. jkcrt  -  erre air ataltaa  

a masőgssáasígot tárgyaló réssbe ►n - amikor a tactilipari kar-

tellek sir as igwsat •sakaen mLndaa szi~ottsvá vállalatát  

tsgtáit•  

g/ ilenonolisds#á k  a  baskofc  

As  ipart Atbatb zztoaopoliadci6s  folyn:aat  szorosan kap000-  

lodo ;: t a bankok  monopoli zzwoi 6jáhozz:.  Az öszz+a®fítggi• kissatf ekvá,  

hiszen a nagybankok  már az 1343-as  forradalmak •tia sí.a►őayeo  

alapos  aservesődtcek . lo.,ha t:Irozó szerepet játasotttat as ipari  

forrsáalomtiae,, ugyanis financials  timogstisalt zdilldil aligha  

lett volaa lehatsígas • gazdamisi ólat agáasát átfosmil6, uj  

a1 npoius3 helyezfi, tiszia,áalmst átalakitG forradalmat megvivni.  

ao:ljúrtak a  hidalgos.  ipari siazzsv6aytirsaságok alapiLLyibn:2,  s  

bczvi tó scivea is. Al  ősoiasit, píaf-, is hi telfatézast•k ezirdayu to-

vc:kea; a6,;óncsf. t•töp•atja 	vagyis a pfarst Birodalom kikifl-  
taw., s az ezt köNtd eftmrderjatsseo, assa alogitísi láz idő- 



idássrkisea sulk.  

Hgyssakkor nőt t a  nagybankok mime  is. 1870-ien h4ntdk 

létra a *Deutsche Bank's-at  aaais a *9lécaet Daokot,  a ezzel 

eaidáéss lorrdit oar a RGoonsiest-  und Bisooatobunk", azaz a 

earsokedelsitis ís Lsssimitoló Beak!  aegsierlre3zősr;re. 1872-bon  

a •l1resaL6Kr Banks,  a goDresdai Banks, Najd 1882-ben a '*::ationa].- 
bank tar Deü`schlaadf,  azaz a"Diaet lsrtsets .Bartt*' is  mo:;azti- 
lstetb. lieakivUl sztimtaulara róssvénartizmaligi alapon életre 
hivott kisebb piusiutoiatt is niTkc3dUtt, seek azonban rövid éle-

Waft bizonyultak. A baakháaiak saémáns►k solosaodd3a ltIta:.óls.g 

a ss.►atalvaraeny kiboatake►sairit Jelentette, valdaibaaa a n- 
deneia easel ippen el.3.eatattes íratqyba natott, Won/  a u:Gyb a- 

kok alapoosn megnöreltBk biteipiasi rismosedaíaoiilcet a kia as- 
gtínba`;kok rovására. ♦  koncentráció teűdt 	tadatoaa=;, hs- 
táro:.4tt,an, s  mondhatnánk tarlascarüen haladt  előre. 1 bankok 
.píaawy i ;aan:iveroi ugyaais kitsdisteleaLi7. ;:l: Lerveet tef, vol. - 

tat:. As 1873-is tósedellssctt utiat as it3diL;i vő„aóao:•on be1sQ 

konceatrició, tillát ma •  tolyfl:1at, melyben a :ia>yba::?cok f6kőr_t 

sisse,edíaOket n8vsltik a kisebbek ksdra3, nyi3t, a te3,arsiaen 

zajló koaeentrAoiárl vilteaettt. áónóhúa na;yban3t is csődbe 
jutott, a a néluk aráig hatalmasabb banlaeaodortok kesiőe 1arUtt• 
; 	 - 

8.iudealkelábt két bankóriás a *FDeutsche  Bank* és • " i91reisataae 
Banks  terJ..Skadett rendkiviil aagre8asiven  196  E 166t péns8p,yí 
t'vmösiilH ssiaitott a korssak eleá assénu liókalaa.pi tóinat o  kór 
a ledg,Yírdefceltsaigek jea3,sstős4ge igaasdn oak a  9 :-ea őveScbea 
icwrt#lt eil6tér'1a1. ns 19€3c?1eas vatlsi,t 1d3Yet><r:telbea 19tí0-ban fs 

19111-ben Ssssesan 116 pnsinté set  jelentett be osddöt.*497  
Ezzel párhuiwesaan aegiiggelhet jttk, hegy a nagybankok uj tiób- 
jaj,inetic mina 41-el qasapodott• s fiókokban elsősorban a tanks* 
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neat ginsintósstok 0g iitsít boal►olítstték le. 2ssllstt nest  

sir a swig talpon aatadt bankok is tt3gaésélibo tceriltek a bsolO•  
élet óriésai.tól. is *led  •l.láshííboru k#.tórisiíg a péaa-#  6s  

háLolpieoan at hatalmas baakkoasseru elératMirimirdl ssásolha-  
tnak be. 2 kanozornekhes leiaybankjaíkon is tiókbankjaikoa  

kitrIIl a‘g tosssila,; o:;vslóars gí11ó bankok is tartoztak.  

1 

 

12.s z. tábldsatamban találjuk as 1911 október 31-án =Anon-

tartott at  1eje10:atJaQbb német  beiaktanaralíat, is seek  tőke- 

49 7 
 

12.ss. tibiisat  

8eakosaport  aatl2í a~  
Deutsche 3aak 1250  

Di3cou tooe©elleoi:att 662.5  
Dresdnar Baak 321 9 3  

Darrarttadtsr ass* 260,6  

á. aohmtfhsneenseher leakteraia 209,8  

a Danleoaoaop8linaok lsiostókijs kb. 2 sailliisi 750 ni.11iö  
midrkésra sngott. felsorolt piasQaoportok gpQjtattik Moose a  

burasoéssan, óe a kiapelMirsii pánzánek tulmyoab ré3aét.  

A pEasesskaslfk ezuton tartínó sssatrulisé ►lésa  s~dkivüli sir-  
Lákbe.a sl6segitotte a hitel kibdtttiait. As  salitett pinsiati..  
notable  #tivül ais  e,gr asgi►bamkot 10o11 aegaalítaeeflsk. a  

*Ber'liser Ba..deiseess3lsehat to-ot, asaz a "Berlini Wereskcdfll-  
sd lirseasAgot",199 aslt igen tekintálte9 tőkávol , rrl8tea 11+0  

oá►1116 aárkával rendeltesett, An flea hozott  l á t re sem tilíkakat,:  
a non  tilalfsK te tt egyetlen p4nsos-opor:ot sea.  
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A  beslo e  is hiteliletben as illan kit•igtelamMi tastes  

aserepet jitaisett. Elég utaanaek as ist►erialista aim!  ili ,las  

olyan váZlaskosisaira aint s *gei'hslase, azaz a*Birodalmt  

Bank!,  a *Golddisoontobank*  sums as *tsayle•sámitoló Bask,*  

•*Reiohak:eQi tgoaarilsshatt*, asss • *Biro dalmi Hi  tel  téirsar  

sil;*, • aft  ssAmtalan tatoaríkpiastdr•  
, losdeeti időszakban a bankkonszernek egyik fó saj[toa-  

siga, hogy kősöttttk hivataloo kartell  megállapoNltaok ssinte  

alig  kimutathatók. Ilyen jellegű mo>:opolazövet•íget soak  sat• ►  

gyon nehezen találunk. As első ld.sirle t ebben as irányban az  

1892-os 
j

ltsltevóai: "Sts ~upelTer~i~og*, seas 	esít--Eg;,rez-  

mér~yp . i2 berlini bankház  elhatárosta, hogy bizonyos Ugyletek  

fir~zszirosása esetén agyságu kamatlábat  asiatitanak~ 112-DO 

 aigissérQ vor.atkosd étfogó ltartbllt aü,óssűr 1913-ban  
ki3töttlk, As ez sea  árkartelikint !'ualoeionált, puastan  

pKooditior.skn.rtell*-ként, 2°1  alas liseténi feltételeket eza-  

rályső kartell  jelleggel mükökött. Z kartell po:;tos elnevezé-

se:  *á11ge.-aQi  ne ,lmaahugg der Yereiasiguagaa von Baaksn und  

BankiwirO, ve<zis *Datiekfir+ok és BA:;kegyeetiletek Llta%ánon ne,;-  

t illapodá.a". Ha kartellekről, tírkartellekről sea is bessilhe-  
tíiok,  annál inkább tra. kensoniumokról. =assoroivatként talcias  

tendó, ha a pónsistésetek agy biros cél  siag►alódtíaa  

dekában itme3aetilag asnvetsógre lépne!:. egymással, a ennek  k~ 

retibea pl. közösen boosdtamak ki kötvényeket, kölvsönöket `  
ríssviqyeket, stb.  Is  as időleges e.,;yáttea feilípés gyakran trzr-  

tóa, sz oro 3 Ss főként  hatékony ssöve teéghes vese tett. Ilye.:  

időtálló, sokáig prosperáló  konzorciumként tavílotykedartt a:  

m. *hss ?reuasen Lonaortium*, asas a *?baron Eossoroiuer*.  

belaares el.,;ondollroőai eison, hogy mekkora tótaaRró! is Itipviae3p.  
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*netts ssovstsé stems a követtesd bankóriásokat tiimdritet-

tee Reiebabeak, Kt3oigliebe áeebsndlung, Deutsche Bank, Berliner  

Hand1l#ge"llssbalt*  Ooamers und Privy +bank, A Schaffhausen-

ocher Bankverein, Daottbe e Bleiahrrder. A kenzorcimokon, üe-

171 koaveseidkon de sibiatblvatalo3  kartelle n  kivid fel  t6  te-

leshet.ő még egy ear nem hivatalos  kartell-sgeillepotis  is  

bankkonszernek kőesHtt• A "Der  deutsche Oekano:ad.st" ali3z a  

5émet nzzazdd3^ o.  folyóirat t.t3bb ilyen ata:z8vert 1s ea3.it. 2°2  

A bank-, és  es ipari t6ke Sa aseolvaáísa erMaíaPesi a fí-  

atínstóiít.23  E fusiá alapját a bankok 	ltiboeeátLna  

itfpeste•2°4  A baskirek gyakran amok is read©lkastek iparvúl-  

lalatok irtíkpapirj aiva3 • lót, sok esetben ez határozott cél-

taut is ateglogalaasiáett aáluk. lanál  amebae Oval  4eleat8-  

sebbnek bizonyult a ampüa+em életében et baoktólos indirekt módon,  

ho3s6ul  o  j  érs tu kálesOtBk  formájában tőrtidS jelanlite. l mew  

vid  határidős  -  3 hlSawra saóli 	s  mindenekelőtt a  

*Zoatolesfentksedit-vorschuse*Xi  vsgyia az u:3. to].yőssáatl.sbitel  

előlegek tastáa kapcsolatot teremtettek a aegybsrnk ds as 1 arm  

vállalat ríssvéayeee ldfsStt. Az ipari róasviarM  

lekötése 410,11n  tehetett 'insert  tt3lesanre, tehát a badnn& kel- 

lett  számlát uyi tnía -*atte asynd sines bel der Bank ge2:altenen  
.4aS  

Kontos*, ahhoz, bogy a híteltol,yósités utjára semi se Anhui- 

non.  

A nsgy depreaszió éveiben, Illetve a 90-es évek második  

feliben magiehetósen felerősödött a banktó e bstoly6sa az ipar- 

~ A.Jeideiss Drs Verhltlta ►iss der deutsohen Arossiraaken mar  
Zadtnatrie Writ besonderer Bertiaksiohtigaag der ll.sen.indus■  
trie o. eO*ít►ea trtláluak arra tonattosí edstoiu►t, ho . ;y att..  

*
U
leyó•aáolarssl e 	 ' M 

	• alQbsabB deleiket  
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vállalatokbaa• r nagybankok egyre inkább kihassnálták, bogy a 
' gyárek, flaem a ia e;gyib  ipari létesitssények ujabb is Webb hi- 

telekőrt fordultak housaí juk. Ennek kfte tkasa tiben • terasllf 
_egységek fokozatosan a bLaxok erőteribe icestil tat. A mennyiség 

aalaőeigbe való átosapása majd a ZZ. asásadban körretlosaik ba. 

♦$ a►braf►ssolt folyamatok '4WD  a nagybankok as  iparvállalatok  
tártitula j donosai vá  váltak,  a tőkcl j ük is döntően as  iparban ke- 
sUlt bet•ktetiare. S tendaaoia a tó]th tejlódée asegtatárossó 

tigesrője lett. Bttól kassdve a nagyvállalatok ,jelleasső asagje- 
lenisi forméja a résarinyttraaaig. s E lor,aiioid tette lehatáví 

a  bankárok ssiárfra, hogy rbsavénTeai voltuk alapján bekerU1- 
heaceraek as tisemrk, gyárak igasgató tandosába, foliigy41et1 

saar►eibe, s igy közvetlanQ2 is résztvehesasaek as ipari objek- 
tI=  iráa3litéadba4 2°6  !iv$ azonban a nagybankok is s+iaaríray- 
tareas6,L:lcént sstitcsfdtac, asirt az ipar urai  is aindaa aehássig 

elfUglas►lhattik hélylikot a bankok igaargatói asikilb•a, a 
árviip►esithsttilt 2ratalaukat, érdekeikets As ássaeolvadátit taír- 
asasat j ák ad a köve tke só adatok  i tis°  11310 Qee•asberiben a 'Bank 
fUr Handel  und Industries, vagyis a"Kereikedelmi is Zpar3. Baak• 
felUgya►lati tanáosi►bra hat nasgríparo*t találiaalc idssstói 
tisatsk;ben a Deutsche Baaia-atl ötöt, a T'i9a©ateyselltiolkastti. 

ks ttót, a Dresdner Bank-ail nyo3oat, as L. Sohatthausensstus 

Beninrerein-nál, tisenhetet, s a Berliner HssadelaglAsellsohatt-aéi 
tisenháromat. 2°7"  Mindenekel$tt a legerősebb iparvállalatok kip- 
viseített&k magukat a bankok igasgatói tasnáca[ban, eszerint a 

Krupp, H/tP,#t3, Sieo.ens, Vereiai.gt• Stahlssarke, a 1925  után  as 
" aQ8 IG Farban is. 	Az  a  tény, hogy a baakm4gaáaok hatalmas tök•- 

erőt képviselő ipari irt6kpapirokkal rendalkestek, a teruss•- 
tesea as ipar tő reprgzantaísssa.i is rsadkirül jelentós baniaréesr- 
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vényeket tudhattak asgakiaak, elk  karAatees jblontotte, bog,  
a buakt4k-R,  is as  ipar urai  op is uglwaroii aaeaílyok lett+elc  
vans. As  ipasl. tőke oíaóssásin kiprisaldi, tbsaaea, S tixtnes.  
Hataal, gíemtaa, aemssak bop  nog  tudták  átissi katalsukat,  
i19öz artiste -obi  váltak mint  valaha. A bankm4Gadsok as ipar nagy-  
rőszvc5ay eaeivLl 	alkottd'a a z"inkic,cvligarehidt,  

a no:ae;. ia,?Lri.:lismas •rc: . .afatYxrE9zó ara3it. Llindsmellatt igen  

eles all.leuté tek feezUltak a tináaotákő  t  alkotó asspartok ki3-  
s.litt. t, banktöke e,ykrac: as©mbefordult as ipari tdkivel, a  

az is mossiest*, hogy ewes iflacr►illalatok próbálták faggekle-  

nitar.i magukat a a~-.,;rtaaakokt41.2°9  
HA pénkiatisMtek kon.centrdciósát aagy mértékben befolyd-  

watts as  ipar kensar.traci{aja.21Q  Iiti4l nagyobb Yolumenii as  

ipart vállallasás, assail aagyobbaalt, tükoar6aeb3anek kellett  

lanai a bsaknak iss, hogy agy,.rral s: sabaa bi talesök6nt  fel-  

lipbassea, tehát  partner lehessen. Minda::aell•tt bir»Jnny:1re  

is Laggssulgosz:a.k a köioeúncisségst non szabad me.,lisledkeanLnk  
arrtll, keg, a foly.  . at k+suáattia a nehiaiper 	opoli :oiúja.-  

sssk alindi tisábaa a ddatci lökést ság,i sesak aWinkQk 44 t;.k  

SnálkU2 lehetetlen lett volna a monopelisdci 6 ki tarl jaaedise,  

gondoljunk soak s Osles::ukirohner Ber,wert AG. Zirs a Diaeentopaell-,  

eclraft„ illetve az emlitett páasintöaQt As a Bh+sf.ni.och-gtat-  

tlLliadker Mbhlenay.sdikst kapeaolattra. A bankok félelmetes ere-

jót jolai, hagy  pl. a *Phöais AG"-nek azaz a *Phöni: 112"-ne,  

az i;;aagató tondos liatdrosEott akarata ellenére i.aaStzt>affPi<xuaea-  

sc:aar  13,inícvereirs xayoaisíra be  kellett lipni a *Stah11srnvlr...  

Dandwa.ba, va ltis as *ieilal%rek Ssövstaégibar*, a ezáltal tome-

lését esöi0owsteaie kellett. fare pontosan akkor kerUit 301",  

amikor • napvállalat éppen jelentős gyirtésskapasitkie n5vcl‘st  
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kivánt aaavaldsitani. ♦  Behmffbmnseminimurandramein kon-  

zoraiemet bosott litre, melynek ss,gitaógével aibriiZ t a  

PaCniz AO. róasményeissek tSbbsó®ít aagsse.re$nia. A vál2aiat.  

nak ossttáa, aem maradt más hQ ►tra alsst •iaaasroaulni, o t::lja-  

an

▪ 

 alávetni otsgit anagybsnk akaratának. As elektromos ipar- 

balm ennek mr1 .44044ása mant végbe a *Borgmann AG*, mass a  

Bergmann RT likvídálísa. 212  Tuclni  kell abbas, bogy a U. Bod- 

ged eleján esi as ea„ystlen alektroaosipari 	kípviedít  

ol,fsa salts  mellyel a Siimana -ovit, s as IRG-nek is ss6mslní  

foellett. i bankok  ezuttal ast a módszert válaamtottik, boa  

egysserdea telmDnd Lk a r3srg,ss«t AG--nek folyósi. tott hitele-  

kets  s easel a nagyvállalatot lptpiialialáss 1oísysseri tették.  

a l3.0z. ti►blLsatoa tarttalmassa,  he  1900-ban stay nagybankok  

pón$ü :.,yi táaogstisát ilnF.te a Siemens  f  Saiska eft,  is as  
AEG.  

13.ss. tiblísatal  

314. -  =5 	:  L:iLJKW 	 A~G 

1. Beu teohe Bala  

2. Bask Mr Raadol u.  
=nduf3 trie  

3. Berliner áaoáe ~igaeml3r•  
aoitaft  

4. Direktion u. IK aoon t o-  
gmaellaotaft  

S. Zprdae:nQr Bank  
6. litteldeutao::e 7,,redi t-  

bsnk  
7. S. Bleiohrc3der  
8. DelbrEiok, Leo 37.: Zo.  

9. Jakob 3, 8.  

lrankturt a. Y.  
10. 111.3peyer-i+llis8etz,  

llseltfurt a. U.  
11. Sesgi3otr4Orkiaobe Bank  

J Besiiner Rande1a,:;000l13ohaft  
✓  Dsatssée Bank  

ZatiOsalbask ftir Deutschland  

L, DeimrUak, Treo  (f  Co.  
Rai*  " cF_  Os.  
%ebr. SulaDaeh, lrsakf urt a. U.  

B. Heimann, Breslau  
Rhonisohe Diaovnto-Ceaellso#iatt  
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At  baniook amoabaa namosak as ipar moaopolízticiújit sagi-  

tattik 016, de  ssss+epet ka;ptak a admit inparialisaous hádítd  

tarvainat ,aMgvalbdtásában is. A Disoontag.sallsQhaft, s an-

nak vasató ja idolpí von  Sans.aaoa igaa nau  mírtikbam mist-
kale,  pártolta a 80-as években egyre  ugsas.sivabbá v416 né-

net tsrtlásti terj•ssk.dist. 712  IsadkivQl * laiat&  volt a  

bankok gasdasigi .acpans3ója, mely .lsó3orban a tók.itivital-  

ben, 63 :; Ictlift3ldön alapitott vaauti-, 63 ipari  villalkosár 

sokba' ar#.lvioal t me6 l213  húlf0idi laánybaakjaik, is  ~iótja~- 
ik as nj piarsok asgsasssásinsic is bistooitásísek alsó ssáas  

katalisitorivá viltak. *Sig 1902-ban anima  tdk•bataktatis  

kUlföldön 12,5 ailliirt aárkira, addig 1914-ban sir  aintigy  

44  milliárd sirrkéra rugo tt.* 14  • l.gj.laatós.bb  táloaaapoartőr  

a Dsutsoha Bank volt:  

2.  As Mani aktivitás ntfvstudfse a aill4salifid életbca  

EL/ g ; 	d etiüt is a f.sláőis aaslcassd. 

Mi r a ssabadvaa*s.n0.s kapitaliaaw kordban sect  korlátor.ó-  

dott as állani tavéiosoysé g pu:z z t[n a aywgalom is rend  fenntur-  

tására, valamint a  burzsoázia1`illamhatárokon kiviili érdekeinek  

vidarlarir.. • polgári forradalom ngyan Poro Jsorssdgbsn is ssit-  
ass ta  as  áll am marksn tili smws on al epul8 gaaáasigi sánpi t ási  
rsrzdazc,rít, as állami előjogokat. -moaopóli  ~aokat, győzött a  

ssa,badksreskadaleta is a polgári tulajdon, ám egyes esférAlp  pl.  

a osatoraák, utak, visss4bályoaás, posta továbbra i s IÍ►llemi  
kó$ben maruitnis.  
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Sbbaa► as iddbtn abbsfR járult mAg egy rtadkivh,l dinssikti-  

ear bóett2ó, ttrjessskadi Assist, as MAW, as illan  

+tltal arótel jesta támogatott sag[ntőkda va3utípitis. i  worst  

aagy airtikbma elásosdi to t ts as illan gssdssi,gi Aloft* ttsrti-.  

ad beavatkozásit. /1 asgántókis vasati tArsaságoic air a lass-  

isiakt6l állami elleasdrs+fa alatt mikádtek./ gndaa*llttt as  

okttetísUgybon is *gyre határe ►s©ttabban érvésye3si:lt as állami  

ssa►ktor sulya, irAnqritó asenapt.  

J► 

 

70.4i ávedc btassstki *nut  und siaonrei:.h"-jelba,n,  azaz  
Tér  As vas illaoában as  Igazi  novas", hog./  v40, s ~~arciIt as Qil  :  

tam,gasdaaági tevikaayarágát karlátosó irAnysatofc namia+ssoii jdr-  

aak, s pontosan egy eszel allewtétes trend Y.örvanalasődott ki.  

Z tolrmat politikai hátt*rít as ticípests #  hogy a bursooAsia as  
idő atirshaíadtdval t+oicasatooan nagyobb részt  ragadott  nag  a  

hatalomból a jmk*rtk rovására. As Allan gasdaaatgi, eaejAark  
nereksdásít t ámanat ja alá a tsltokoso tt silt terisAsiá, as  njabb  
és  ujabb to;yverkssdei programok t2togadáe+a, a tlottaápitís  
stb. %.0 k:.: u,,yanis p6.3z, a as állami sssktor gaasiaoáEoa bahi.-  

li su3yáLoraak asimotttvó növerkediA ►t kellatt •  tAurtorasiaban a  

70-as &M c vigória tsbetS a ssaóadvareaqysrs kapitalismas aoese-  c  
polkeg►italizmuoan turtén8 tokosatos dLa8v43e, R  biz a folyamat  

lassan, a koreintaa.:, eg,yrealatteo*s moat  végba. iip►aaakkar a4 a  

kesctetekban is wg,i°igysrYhetátt -.amok  jóval ia[sőtb jel2osaávé  

váló - A1lumoaopQlista kpitaitaaw+s leisogyok iaairvoi,  jagyti.  2  

As Allan,. ak*ivitda er5atrd4sa mintegy pia3ussaaosan bontakozott  

ki a monopolkapitalizmusba t2Sptirő álmenettel. As dillammonopcs-  

l3ss tikuu vonások kita jlödist, .. mint est air a amk.T Ant <ikéa so-  

aopó2iwmoi g1rós*laia62 is notgti®eltstttiik - régsésorop a  teruo-  

1+6 arók tajládiséneic, a kossoomtrdaie3riak,  valamint a tormelós  
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társsdalaMSdt~.: inat tössanD+tő• As ellaatitsk  azonban  arite-  

inkább kiílsaó,3teis a terdis társadalad volts is a terse-  

list  eszkc,zök ma~-a.:.tulajdona kOretkeatíbeo. A  palitiltaí-*  is  

gasdastigi +ell ~  a taozdisok elótérbe kssüiéat poli tiiuá-, j*s  

gazdasci vataiLokhos vesetett. As 1813-79-sa *BsOmaerkr3.seg..  

tsil,  azaz  alapítási váls+ágtói a 90-es 4►ekig tartó  időszakot 

tekintta3tjttk a monopolkapitalizmus korszakának, ság  

akkor  is  ha ebboa a periódusban - mint erre már a dolgosat  

első rásaíben utaltam - a4g számtalan gazdasági libara3isaast  

nirdető ós kaveteló erővel ltell számolni, a a  ssabadelrttság  

maradványai móg sok vonatkozásban  tellelhetcik•  á 15-20 4v  

alatt  megsokasodtak aaok a jelenstiiae%, melyek sár a továbbli-  

pia igényét jelestói. Ss  vdt; as állammor3opolkapital.ísta tea.,  

áeaoia uralosra juti►Sa:it sssol  ,áita. ]tam kesi3lheti el  ti .:vela:a-  

ks t, hogy a Wales  részesei, a junkerft, is g neWsipari tö-  

atirCllésak, sár a századfordulót asgelősőe's is  fokozott  érask-  

lOdóet taausi tottak az dlla® iránt, s idővel save inkább a  

kö$,potti isstaion, a központi iráqyitda telő orientó►l.ódtak• En-  

nek as lehet a magyarásata, hogy  aseristitk, ha as aíllaTara  

maszkodnak, Ékkor a válságokat is  1essyebbea kikflssl#bölaetik,  

de legalábbis a fálaioputtástt nér,e&kelbetik, ltoyoupáliumokat 13  

annak  idején  azért bosctait létre, ho,gy iefala bi  

,monov4lnrofi  tot,,  babát  valadtéle soranoiát kerestek a smbed-  

vereemy Ramarvhit,ja* ellen.  ♦ kartelleit, saindikátualt, • egyőb  

atoaopolssövets4gek is mi~+adnd as.sa2 a oi11a1 beletkestek,  

hogy  *Waits  vQidelatt avrmj taanek a gazdasági liberalizmuJ ki-  

ssásithatatlan stazessilyeivele aaembe;a. A; válságok ok4it a tü-  

kfsek a ssabadverserzybea láthatták.  

Ilindamellstt a monopolssómtaigolt 'agala;pitáeáhos  - lek;-  

alábbis a kssdeti időszakban- igen  erős  állani  talasogatF3a kellette  



107 

ugyanis enélkUl elkópzelhe tetleri lett volna - a koncentráció 

akkori méh i:;en clacsoiV !okán - rionopoláraket kialakiteni. 

Az állami preferenciák abban az időben első sorban a védővá-

mok bevez:: tácc ben nyilvánultak neg. A vámvédelem következté-

ben  a monopóliumon: olyon előny birtokába jutottak, mely a ki-

vülállókat a1 ove kiz. rta a versenyből. A falvázoltakból kitű-

ni k, hogy as ál l ea szerepe már a monopol kap i t alí zmus mag  szü-

letésekor seb lebecsűlendó. 

A politikai-gazdasági liberalizmus bukásáhos asm kis 

mértékbe: járult hozzá, hogy az idő előrehaladtával egyre job-

ban  kiálesődtek az ellentétek  a nagyhatalmak között, s megkez-

dődött a harc a világ gazda s431-, és terttle ti felosztásáért. 

Ehhez azonban  e  y erősen centralizált Németország kellett. 

A  XIX.  század vágón XX. sz:izad elején jelentős airtókben fel-

4uté német tőkekivitel is est a tendenciát tánasztotta alá, 

racly szUkségezertien as állam központi Lrányitó tóakciójának 

előtérbe kertlúgét vonta maga után. 

A német marxista munkásmozgalom imaosod€ína is  ebbe az 

irányba hatott. A négyet szociáldemokraták nemcszAk a nemzetközi 

munk'saoz alobbún tettek  szert vezető szerepre, de a né:act po-

litikai élet számottevő tén tiyező% is váltak. As állarai politi-

ka a munkásmozgalmat olyan mederbe kivánta terelni, moly meg- 

felelt as imperialista német álba érdekei©ek. A cél tehát ab-

ban fogalmazódott  meg, hogy a aunkássát;o t is a burzsoá politika 

integráns részévé kell tenni. !én-Jtországban tehát a inunkis-

osatály manipulálása, félreveze téue végett életre hivták a 

*Terein fUr 	 ~, azaz a *Szocidlpoli tikai Egyesüle- 

tot*,215  moly azt a látszatot i t,;yekozett kelteai, hogy egyedüli 

cóljaa, a dolgozók érdekeinek védelme, 3ólétének biztositása. 

Ez ajz *államszocializmus", vakijában katedraszocializmus azt 
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hirdette, mieessrint a "porosz-aimet Olga a ssnoialista har-

caóaia 	terento  je~; ~  tagadhatatlan, hogy kapoaolódc ► tt bd.so•  

ayos leesmilleáws illautiákhos. A afoot munkásséig t3megpirtt4  

ensare►e:zááisn nem kia félelmet idásh•tett all a burseauásia kci-  

sébeen, a a tókések egyre inkább arra a msggyósódisre juthat^-  
4ak, hogy  csak  as állelm képvisel olyan erőt, mely képes a  

munkásokat tákentesrtaai, lterouk 616t tompi tani.  

Y401, dt, ass utolsó sorban még  egy tisyezót esere taeik  

eaeE;emlitasi, mely aaintie as +il.ia:s sserepiatfe 1eözippoattbs te-  

rttliseit segítette eele3. A suit ssásad vóai eeíeset történetirós-  
ban igen jelentős poesiciát foglalt el a ssellemtörtánet, eee asz  

as iránysat gem kis caártSkbea befolyásolta a németek gondolko-

dásmódját. ?ridri(Ml Yeiaaoke4dc a szellem ás a hatalom har.acíní-  

diját heangesulzostdk, s es  egyik aarta2latoe twtsltit aserint as  

értékek hordosbja is es erkölos megtestesi  tője  saga as illem.  

Nósoteikbea aléhussák, bogy as  *gyin  soak akkor extol, ha est  

Ulm  is erős. As osiberekrtek ee ►aon kell lfiseiosni Whit, hogy  

erOss államot hosscsaee,lc látra. 8sseriAt osakia as egységes hatee`l-  

maa Német Birodalma bistoaitja as egyén Lajas azabadesetgát,  
kibontakozásit, vagyis a Mise taknek  eggyé kell vállniuk eilla.-  

aatkksl, eaaetak eílkitiisáseivel, stb.  

A 70-es drvek vrigéa bekbveetkesett vilte7seist, a sssbadvee+-  

seay héttitblssoruld►eeait még clam tekintYi+atjtik a uagytdke, s  

burse,soeier.i.a 	hiszen eaceic as  erők ekkor még gyengének  

bizonyultak volaa egy  ilyen jelentóségil törticaels$i fordulat  

taegvalósi táseihos. Sokkal inkább ssásb :A jö t t valóságos  poli ti.- 

kai-, is -  as  etsu3.t évtizedek gabonaiizleteiból asggeezdsgodveLa ►  

jelesstáa - gssRiaségi erökiat a jumker nemesség. is dlleem gat-  

dasági sulyásak aávekodéaát jelsi aa  1874-es védővéaroadsser  



109  

i1• tbe lipteti.ss, a 70-es ivek vigia lszajlo ti seesutalsaosi-  

táso k, is a 60-as év.kben ál t alánosan 1ti `.  r j e  sa te  t t állami  

szociális bistositás bevezeti...  

A 90-es évek óta sehésipari hegembaiiivai senielkes8 ne4gT-  

burssoáaia, 'matron  stonopolburssoásia, társadalmi belyss te,  

hatalmi posioi6ja alaposan megváltozott. Essel pdrhusasosas  

as állsiml befolyás sértáke mind a terzelésire, mind  a fogyass-  

tiara, mind as  egész gasdasiígi folyamatra nizve ggrássz.rEea  

me gafteksdstt. A tread bosszutávoa as állaamonopolists irányi,-  

tin tali mmtatott. Est támasztja alá, bogy a p3ason egyre li- 
t 

kább elátisbe ker6lt as állami aagrea►delésekirt folytatott  

harc.  lit az  utat tcsa~jelszte Bismarok bukása is a vilaiosi fora  

bekásssőntisa. A  tej lódiso  a gsptdasági aSvak.dés ZI. Yilrsos  

alatt  is  tovább folytatódott,  s as  illamaanoptilkapi  tealista ter:-  

donoi.a *sat  . méginkább kidembarodott, its a tejlSdis Qtes:.,  iar 

tsarsi tá.a  .igenasak .lmsradt a 70-es, 80-as évek lend0letbtól.  

As Alias  eegaöv.kedett szarepét érzikl.tessa tárja eliak,  as  ,  

igazán ekkor vigbesea6 villaaosit és. Eat tekinthet jUk az .186  

olyaz állami bsaaratk.oaásnak, mallet  .gyirtelmüsa a aonapolka-  

pitalisaas válsiga váltott ki, ''A kapitalista Németországban  

a további dsasiici haladás bár.i®ául saolgiló eorrgi.abálóaat ki-  

ápitise elkirpsalhetetlen lett volna állami #ámogatis aélkttl.* 216  

iíindssoniiltal as 1890-1914 k6aUtti idósaskot még  mom  neveshet-  

jUk íllammauopol i  sta kepi  tailsameaak. s bkea a psrilidasbaa Big  

a magántőkés monopóliumok a gazdaság igazi und o  bár as Allan-

monopolista tarekvisek egyre teltartástatbs ►tatlaaabbul jelent-  

ksstek, A ciklikus válságok ssggsokasodása is a monopóiiumelt  

elm6lytil6, a  su're icevisbí teloldható 	.l2ent®on■  

di►sait ttlkrUzte. As állammonopolista kapitali.sasee g,8sslmíte  

vá&$ó áttörését, atajd az elsó világódiboru, illetve a hadígas.. 
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daálkodd. holm el. 

b/AjwidaskjalaidasaigaigiLksialias  

]témetorsságban a gasdaaá; úllsmi, asektordnak tcibóvitáse 

mér as ipari torr+s+ásloa idejéa erőteljesebben érv+án,yesiilt, 

mint lnGliaib-An vagy Praeatoiaoraségban, a readkivtil ssoroa tcap- 

esolatbnn álit a 3ezstelé+ai-i  és  forgalmi folyamatra ható méia 
aíllasi esskések alkalmastísfiral. As alauai tisaarek  tevíkoeagysi- 
gót alncsig tudatos álí+sai atrati,gía határozta meg, a est mis 

mintegy kiegéasi te t ták as  állsz  g,asdaaégpoli tikai inté atkedí- 

aei.  As  ál lsr:tosi to x t vaarns tak  m,akt3áé sirvel is a  bevezetett  vi- 

dávámokat atpromatékos3tottaik, blazon igy as állara nemaarak a 

vámokat  állapi tot ta magi, de mas$abhat ta as egyes áru oikkakre 

vonatkozó sadllitadni tarifát,  vagyis aaredíktar],anul kite jasis- 

are jutbatott as fllaaú akarat, s as  állami irdskek primátusa 

plgsídbbiar ebben a  kérdésben  egyírtelaafsen magvaldsulhatott. 

AbDs as írágyba matatott as elektromos báldsst  kiípitáse is 

as *Egyre jolentóaebbi váld hadiipar  felfuttatása  is. Az állar 

at szektor kiaséleei tése as un. "Sosi aalseaetsgebuag!'9sale  

asas esooiar*].t,s t8rványhosáaeal egyútt kiváló alapot nyujtott 

a asooiain demagógiához, a végsősoron  a rendszer sagasi11r- 

titásat2aos. 
S'eraaénseteae:; as ai,ilaml aassektor sea aseatea as ollent;moo- 

daispl[tVl. Gondoljunk soak arsaf  hagy as állami vállalkozások 

is  -  tókés jellegL'kbdl adódóan  -  igen erősen protitérdekelt-  - 

sdgüek, hissen as állam sas soaadhat le as  e  forrríabol 

sssd St3vodelosskról, ngraaakkor as állam ssebálysd, koordináló 

tunkolóját 96rísst pontosan as a1aat iraekettsi,ga tssamekes 
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teress=  kényszertilt irvén;,tre juttatni. ties  e12©ntmondds  
mí tatko zot  t as állami létesi taézayokben fokozottan kt3séppogt-  

ba állitott ezoaiális demagógia, pl. a lehetöle~, s,inál ner-  
gyobb toglslkostatottmdg elirézae, is  as üzaa gasdaságeseága  

kásö tt. As is ellenté t@kbeze,  potenciáliss o12an tnonv .sokhos  
vesetett,  hagy as állaao t a junkerek is a nagyburssoázia kor-  

méqyozta, mivel  azonban e privilegizált osztályok  egyben  suigy- 

vállalkozók is, i~y személyes érdekeiá3,k igen gyakrea iltkt3zútt  P 	  
as  grl talsaic  képviselt Allan  irdskeive 1z~ Áz á].laai szektor  ki-  

ss4lazaedise ugyanis  oak as ó rovíueuir.ra mehe  tett végbe.  Ha min- 

den gyár,  Uses,  stb. állami kisbe kerül, a tőkések  is mint  

osztály feleslegessé vá3nar.. Zaellett a  {bl~,osbic as állami  

termelő ezységeiben cokkal inkább hallathatták szavukat, mint  

a maolrs villalatoknál. Mindennek kdve tkestiben as álla:aeonopo-  

lista szektor csak olyan ágasatokban fejlődhetett ki, ahol  er-  
re igen kedvező feltételek  gy►iltak. 

Ilyen jő kilátásokról ssimolh3tunk be mindenekelőtt a  

noaz<oez va€autla esetében.  As á.l3auaosi táa itt  nemcsak hatalmas  

gasdas46i siksrrel keasegtetstt, hanem  azért is rendkitül  

oagy jelentóségti, irtst  ez eoetbea egy egéss á,gasat államos3r  

táaára sor kerűlhete t  t. Németorsságban iodate mindenkinek  ér-  

dekiben állt, hagy árucikkeit lehetőleg minél olcsóbban ju t -  

tathassa el a piaookra. A vasuti hálásat kiipitise elképsel-  

hetetlen let! vrolna dllami kt3lcsónak, az állas ltssgatésa  

nilkLÜ. gshez járult  wig,  hogy as uralkodó osztály egyik cso- 

portja seas mist*  volna s  :iveaen, ha e,y ilyo:, hatalmi posició-  

it biztositá vállslkosás mint a vasut, brmelyiit takéu oso-  

port kesátie is itself.  Akié a  vs.eut eze szabja meg a tarifát, a  

ssálli tási  feltételeket, stb.  
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10A 70-ts évek elsj  ire a vosut•t►nalsk Nisei tole air Lliaai  ta-  
lajdonba korült, *218  a•sé1tal lehetővé vélt a resat Ailed  

elleaórsíaa, a as illaai 	dijssabés áltrilá,soss6 ti-  

tole. Ns jó alapot ter•®te tt as •i;áss frgasat illasosi tdsaáss.  

lea szabad asonbm ssgleledkesaUak arról, bogy Porossossség■  

ban, a biaa>arokí Német Birodalos vsittó 6 ►13aaébaa ekkor még  
korántsem  as a h•llsot..  abban  as időben a l•gtk3bb vasutvona2  

e sa8vta=igi éllaaabasa még msgéntáreaségok tulajdonét képeste.  

As 1873-n ► rélsrEgot kSir•tciwa viaptoat ippest 'Iorossorarságbaa íte-  

vo t•i ték leginkább a politika•, és a gaadssig aairtíMadá  k8aa~i 

a vasat éllasositá%a4t. As áliamosi.tésok hátterében péasUgyi  

mafl8verei♦al elsősorban két nag,Pbaak $2lt, sBankhauS 8leioh-  

sadar is a Disooatogea•ilsehatt• i két barakkoassern vieárolta  

tol a parcel' vasuti réssvény•k 'may rissi t. A tósadocraob stain  

a  porosz 411Am, a vélaág kóare tkeslébaa alaposan devalválódott  

vasuti értékpapirokat  olcsón sseresőstte magi, miv1 • píast-  

iatdsftek vess  teaágai tet minden Aron opökk•ateaú akcaarti kt, s  

• vélték, hogyha as éllam likvidd2ja • magén térsaságokaata  

akkor ák is hamarább juthatnak a péasttkhbs• A legsatgpsbb  

lent8sigki piaaggi tsaosekslóitínt • *Magdeburg-Ralber-stk+dter  

Ut•sellssbtft*, vegyis a *ldagdellarg-Rs1bQratrtdti Vasuti Ursa.,  

edge ssigunása tekinthető. Ugyanakkor a junkeroknak ős  

issoést.a►  eay ré safa•k is irdek• tiisódö tt abbe*, hogy as  éppen   

*ask most b•vesetett vádő ►émak•t oft keiegéssi tsék as elosé  

vasuti ssál7.iti,sí dijssatatsokkal• A ,ages vfdévimokat aesirt  

lépt•ttík életbe, bogy  a junkerek gasoaat•raesstését  eliNgil- 

▪ reratábil.issí togyék• A magfia vasuti tfraasdgtfk mambas  

. 	na, norat•rtarit•, 2199  arias ktUláal•gae•a =gas saallitisi dij  
saáad,tliséval 	taabettit volna  a védővám secdsssr ti•tfr- 

F 
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att.  isirt tQstaitt,k oly hevesen a junkerek a aragén vasutl  
túrataaigc+kat. Engels tolébb4 arra is telhivja figyelai3olutt,  
bogy Blamer* a vasutvonalak éllamosi tdeéval e.7 parlamenti  
bsiesstSlást61 mentes,  tehát minden tekiatetbea fUggetlen,  
ctj bevételi forrta t akart  a yoroes illem eaiaéra teremteni. 22°  

411899mbea a porctaa éilamhéstartás  kiadásainak 57 14,4t a vase-

ti bevételekből tedestik, s es adájt3eedelatsk osaR a teaoear-  
radt 43 ot tettik ki.' ~ ~- 	 t ssenbaar torméesetsoen még Bi.smarolr  
nem láthatta előre. As  állami vasutmon.opilium az ir,apo.riaíista  
sémot tllets katonai potearsiálját is megy mértékben nevelte.  

B vonatkosásbatt a vomit toatomreági►t alihusaik as 1870-73-ss  
poross+-fseaoia héboru tapasstalatai. Boltke tOmir véleménye  
ssesints '3gyktIspontu irányittio:aal kOnnyebb oé2t órai mint  

49-e1.'222  Mindamellett el boll isseranak, hogy Bisoraroknaic  
argyfltalósee nos lehetett k#3nmti dolga, sort ugyan a gasdarrAst  

libes,ai,istsua a vilság kdvetkestibea sulyos asatasiakádtatfst  

ssemredatt, mégis még mindig jelentwe tábora marnr3t, a a vol-  

sutátilamoaités elleat igasis eikassseda4t haroot vivtak a sser-  

badvorseqyt követel6 erők. 4 kaaosilir tckosatosan, lépéar6l-  

lípásre viairolta tel? a vasuti irtélipapisokat. Est ategkanzkyi.  

t•tte, hagy a vaautnál alig Akadt na, +ré,ssviarrs, s mis  

sebb volt tastük, aki esstalikiia, is rissrimei axep;jirae  a 
vesetósbsn, es atllear6rs8sben eseméíy sserint is árdekel t lett  

va►lsm0223  Ba akis  adódott iltea, ekkor Bia<aterok egyeskedett.  

Ahol  errs nos milt lehetóaig, mint  pl. a térgyalaísok 461  

mereven  elzárkózó lltenrissen kesében lévő '0R:beinisvhe tlasell-  

arsáatr, was Majnai táreaség' esetében, ott elővették a régi  

reoepte  t, amelynek ayLbenli ti t mAr teírgyeltok ana ►nkek és  a  

erctnopoliIIatatá°i o. fejesetben. 1 kamoellar  tehát  a vele sabvet-  

ekes nagybankokra timsoMkod,ia magma: sate  a térsaség réesvd- 



114  

nyeiriek tabbeígit, a  oz  .el  • ma .intőkős vasuti ttiaiörulóa is  

álla-ai késbe kertfl t.22i  B manfivert péasUgyi esaköseivel elsá-  

sort en a air  tdbbe$iir eeslitett Di000atosesellsobsit vállalta  

fel. itavissen, a gazdasági libe  r alizmue oszlopos hive, weak  

elkeseredett  kisdelem utga adta be derekát« Tőkeerejét, beto-  

lyeiaát j ellemsi, hogy 6 alapi to tta a kor i3t ddik legjelentősebb  

aémut barikkc►nsserojít a 3ehatZhauseaseher Baatvare3.n-t•  

Bismarck a vanti írtílpapirokat nem késspinsért, hanem á11aB-  

ktSlo©Un kt3tvényeicért véedrol Ci tel.  Igy oserél6dtelc tel a vamp.  

ti riasvinyok $1lasaktSlesön kiStvd►ayelcrt. !tauten  sitc8rtilt a 130-as  

évek végére  estate tits tosses  poroes vaeuti társaságot  ~ii2amo- 

al  t3ni .225  

Is éillamoeitáook terén m fisodik legfontosabb tertilet as  
tálárat  kéme, és as eaergiassolgáltatás megoldá-

sa volt.  Az erdaffeek állam onopolieta irányítás alá keriilése,  
asas un. kistulajdonba vétele igen hossz**  időt vett igénybe.  

Eesdetben • bereadesisek troán társe ti ok tulajdonét kipes-

ték:22b  Ugyanekkor erántiveket ipi teai, űaesfel te tai ki séróing  

as álle.amal törtégi íssoros egyUttsilkfklés alap jáa lebete tt.  

Pl. • veretékekfeLtilitáaáhas kasutakat kellett igénybe yen-

rxi stb. A sagárittike partnere es esetben asonban  use  a kbspoa-
ti élien, • non  is az egyes asávetaagi államot, banes a vfre-

si-, kösségi-, tostile ti-s  tarsuti, stb. kommunák voltak. Br- 
son16 helyset Allt t16 a gismitvek létrehosásánál is,  hiszen  
K 

esek miikSdiafbes Bár oistosmigteahaikal okokbul is  az  egyes  
rooi komaunfk engedélyit kellett kisa i1227  ili**tán as engedélyek  
lejártak, a miras nem hosasabbitotta meg irviayUket, hanem *gr-
ssertten kUstulajdonba vette e  16tesi taényeket 2 Bs asonbest  
korántsem jelenttette azt, bogy ezen tol a kooaauna Usemei tat te  
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rrolaa s Dareodesiaeskato d gyakorlatban as törtíst, bogy • 
gasa8vefcet, víllamosmnteket tókés vállalkosákaaak bárbe adtát*  
akik astin bi stosi to ttdk 46M-sot  r1•ltromosisez-, is  sás•11á- 
td►sit.  As  •sutén törLástb áll.smosi tássk lo6iakibb a 60-as, 
70-es ivakben yzj14 ttak. •á 60••e►a iyekb+en a  gismnyek 24,8 U-s, 
1877-ban 45,7 "-a, a 1912-ben  adr 6' fr-a kerUlt a városi 
aunkik iralajdonAba."22q  rá:noaló taadeuad.i3  figyelhetünk meg a 
viaas8vec vonatkozásában is.,  Berlin  vároa tanáa►sa 1874-ben  k•- 
rakes 25 zi3.lió márka ellenében vabett• birtokába a',Berliner  
lerkg-et,2" vagyis a nerlln 3áiveket,a a  as Beasegből 14  mil-
116 márkát a aaagfn tarsal*: as elvessett profitért kapotto 
i koramunalisaiaiós t drekvds•k aesosaac a burzsoázia ird•bineit 
tei•ltak  sag, de zzutQn a városi kommunák iat uj beviteli fos- 

r+ishos jutottak. &oak analógiájára meet  vágbe a 90-ea években 
a hely#, villamosenergidt termelő sgysigek á.1lamosi tása is. 231  
II kell asonbaa minima  aretben Naatgeelyosmnuk, hggY  o:.an dllar 
mosi ténok;  k8astulajdonbra vitel+ek, s•sradkippea sera tekinthetők 
valaaaiféíe ssocisalizell.isnerk, hisses' a  viirasbisáa aalni+aatltt a 
batrsaaeáafa esata irviayestilt. Amint a g6s#wcb#.aákon is agate.  
aaUltaigli ti►vveseték•ke$ nyugvó •l•ktrsteobacika ssé ttörta •  
lokális ka+reteks t,  a kmrarssális erbaábreiaaak is felül iaelí.•tt 

•molkeáad, a h•lyi korlátokon, igy a lciahatbsegaru eaergíaa135. 
allitd iíteai.taaéayek mallett, orsságos ssiat.#t állami, illetve 

aneF;;éntátrie ariativeket is üs•sbt b•lyeztek. "3gy►ra inkább soar 
kertilt voices vállalatok alapitdsir4 232  hots'  •sa tal anag..  
nSveksá•tt feladatoknak sag tud j anerk to 1•lai.  As állami- is a  
aagáatzaktor őyt3aablcaös6 ásasefog&aá,r,e 46 példa as 1905-öa 

datálAsu ellhei,artsab.Wssttkliasahes ElaktrisitUtassske, vagyis 
a *Bajraa*-weczttiliai Blektromosanvek*•233  f ve , ;;,fraa nagyvilla- 
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lat állersi lissit as eQe• vároei-, is kásaégi 1tom.~3=nák, a  

asGáa ssektort pedig kit hatalmas kohóipari moaopáliusa a  

3ti.nass  is a Thyssen  alkották. A vállalkosás txísiaát primáp  

eDergíaforráskínt a monopóliumok szánt ;a z j d ona képest*. 9i-  

sisrcim4lvek tekintetiben is hasonló folyamatról ssáaolhatunk  

be. Itt as elsődleges energiaforrás a viz, sagátbl értetődően  

állani tulajdon, s es vesethetett el as olad, átfogó országos  

máre tti viziqró®Ei  íislépi tósihes. 19 05-ben kés$Ult AI aRaja*.  

]tlba 

 

csatorna*  mely eattt kssdittől fogva a porosz állas Ldrto-  

kiban volt.  Easel ssmsben 	t3slajdonü visierómOvet  

Bfdeabaa 1912-ben, WIjorországban pedig csak a Novemberi Farrar  

dalos 	adtak át#.234  A villemos eaetrgia szolgáltatd  há1ó-  

sat megtelelő mdrtékii iEiápí téséhes as idő előrehaladtával *gy-

re nagyobb állasi támogatást kelle  t t nytij. taui . A vezetitek  

most air aeorasak kósu iratk+tt sseltak át, de  aNgántule jdonba li-  

vő ssántótbld+ekst is érintettek. Nyilvánvaló a párhusal a  

vaauttal. A  német  leper/shwas  isdekeit saes  e1654 tartva a  

kiéptilá villamoshdlásRtaak állami flelt2gyelet alá, álld tao-  

1  aj donba kellett kerülnie. Ebben as ágazatban 1912-ben vet**.  

t61c fel, hgg/ a vl.13as3osenergis  hálásat teljes egó8niben  á►118- 

mi aonopálium isg,yann  - aReiohselektriaítlitssonopola. 235  

Te 	en itt is szerepet játszott *  hogy esuttaa is nűvel-  

aif lci.vánták as állami beviteleltet• "A tervezetet ekkor Precasf-  

oursaág, is a aegyt6ke legerősebb osvportjainek elleaállása kö- 

vetkeztiben ass  sikerült  eitogadtatni . a'  Csak a háborn alatt,  

a hadigazdálkodás bevezet434ve1 kerGlaek a vfllemoemavek ki-

vétel néllctú államd. kisbe. A  meíazni troabn-, ős  as  slumirsivat-  

gyártás reaidkiviil energi.aigár~tes  iparágaknak bizonyultak,  o 

atve3 a háboruban igen aNga.6tt a szUksi:,let esem hatii.tor►tosaf$u  
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alapanyagokra, ezórt elkeziilhatetlen volt itt  is as ágasat  

egé 3i'.ó t átfogó i11 amosi tás.  

Izen erős állami aktivitás mutatkozott a a: ~siapja~sa  

is, bár e eafirdban as 41/am legalábbis egy ►eláre nem kSnyvel-  

he  te  t t el nagyobb sikereket. a bénydasat, ís egyáltalán as  

swiss n:rhás.ipeit ad1lomoeti táaáhos rsndgival ,6 kiindulási alap  

lett volna, ha as 6//am fel tudj© vásárolni a hatalmas  
u  
iiibernia,-BergbaugeselisahaftN ot.  1904-ben tett erre kísérletet  

a poross koraaiafsats  ám e próbálkozás kudarcoal végsóát3tt.237  

Igas, hogy as atllam emonopólium óriást ekkor neL: tudta  msg.  

tarsal, vissont részvényei számottevő  részét mégiaosok se;;kaper  

riatotta. As e1s8 vilá,i;23áboru idején a vállalkozók egy osoport.■  

ja létrehorta as un, w?rotstsuste-ot,  vagyie a traasttel  

szembenállók s$bvetaé3a3t, a ők hajlandónak mutatkoztak értiék•  

pa,pir j asi kat ess il laaranak átengedni. Igy végső  saran, ha nem is  

vissz álódásunk idóaszskábaut, hams  valenssel később a Hibernia  

mégis állaaskepí %alista 1oonazernni wilt, "a 19306ban a ssín-  

kitermelés 9,7 9E-a sbból a s$ektorbol, assz  elmondhatjuk,  hogy  

as állani esektorböl ssárrna•saottw.238  Hasonló szintet,  

9,4 Ii‚m-ot239  ért el as ál.lsm a itAlisibényáasat  tsrtilatin. 

A kálisó kitor mol6s aoxeopolisáoibja problóa>lskbr tárgyalásánál  

*air  isaaQrtettem as Allan seutreyét • gazdasági ágasat fejládíei-  

ben. Nsg{r:llapitottuk, hogy A kezdetben saint"  teljeser állatd.  

tiseaeteg qrogvcS kálisó ela5illitás as  idők folyamin 'gym!) inkább  

teret engedett  a  esgánkesdemányesáeekaek, s as állam lbkosato-  

san  visszaszorult esen a tertlleten. Nemcsak a bányászatban, de  

a f6skohássatbao is elóretbrt as állami irdekelisigú ttsemek  

réssoseáése. A folyamat  kiinduló pontja azonban as első viláam-  

héboru korszakára esett, ezért kivtzl keri3lt a dolgosat keretein.  

•  
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Say 1917-aa alapitieu ne8yrdilalafra asonbaa mégis folhisaás  
a figyolmt, *iv  szerint a *'4ersinigte ♦luatoiurawrke 10*'-re,240  

asas as •8gtasUlt it•~argivek 8T•-roe  r?,f  eft  aloptőkdjiaek  

50 S-áia}a kosmLajsat taratatta ili8•  

Yig,oó soron  ®egállspithatjuC, bogy a tissmslfsi eeskösUh  
áll+ami tulajdona as  adott iáassakbaa  ass  b ialt olyan  airtü- 

ben, mint  eaf sagfeleihetatt  volna as  Allan gazdasági életében  
kifejtett irfayítd lUnkoi.bjának. 1416At a tas!eeliia blleai  ssole- 

tors ammo  s3,saredt as illand asabá3joscáe batdkmayságát61,  

intaositiaLtát. Csak as ialk'astraktnrábaa, a ssál.lit+isbas, a  

as . anemia termelésben tudott a  nímet állam monopolheljsetsr  
inert anal.  

of As  dilam oanésáiTsé teveMBT*4r!6aok fokosott  

elvt6rbe ;:eLr..I4le  

As Allan a  gasdasigi ólat ,Onvatlu iriayi tisát asst asp-  
apiban valáott2satta  me~g, amil,jea aeístókbes serdslkesttt as  

agyra ágasatokat ellenőrzés alatt tartó 	*ál.IalataklEal,  

Usretaskkel. lint láttuk a kormiaysat • tisra saglehetdaen meréar  

asrásicjaket mondhatott ma666nak. ♦ gasda.ági liberílissms győ-  

solos  alagpőrt• a ssrtaatilista gasásságpalitlkát, as Al.lad  

monopóliumokat stb. • kliziretlen illssi ssabi ~ljos4a primátusa  

ujra osak as e146 világháboru alatt valósulhatott mg .  

ls 1874/714914 kásbtt eltelt  időszakot tehát elsősorban  a Al=  

1444t4 uton #artéaó  állami :ssabáljosds jellaest+• a aakorl4;b-  

bari es  ast jeLsnMtte, hogy a koraiaja►at Mist a p6askiboosá,.  

tás - pinsforgaloso, állami rg,rendelisek-, adók-, vámok-, és  

vámpolitika fegyvsrQire támaszkodva fejlette ki gasáas3,girényit6  
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A i;i3A4LyfAt. .at).k.11:13 	jó7q1 	to 7.t.6J ter_iJ163i ARAI 

s..) LA," 	30":1 C3sik if,:..11.•:_k• 	tLade%..11i óa 	1jon 

1-.3Z.a.rveatvi 	 tevet- 
farat: 	 A.:;k az La 1. • •;. 	pe:yr.zvc...r6 	no -:(117,61i Luray  

Jo2a:...124;e volt a piln,z- 

roal --1, ‚)á 	t&ti3ú 	folp..v.)ataa oaCtizIceat ,-,se. Ez 

vazeett. 	é. terze- 

1,5oi 	 °zoo ‘vd1r4n. hz.itrbe aiLey. 

.ral 	-a tV)..tie 	 vart iiiInzt 	 %ptlac 	 tl . 
ot3z41,: , z 

ff-.)rtglIsrAt, 	 oziat-.6a a‘:1Q.43,-St: t7., :vekkictirkal 

	

.Aarurie1ob arre iri il v1 	ll 	te- 

vt5:enj3.: 	folitclitot 	itezee'A 	 94Z o.-;:jea t6kaa 

i 	iutt1 el. Iz,, 	• ptitizia- 

t6ze4c1 hiv7,t0.10.14,.; 	 fL111;.;;;i0.:14.1 tuta , ra5L;fa 

z_1;.via 	uralk3, !6 	lJ 0 ,1:Ns '1 5:6-4,  ;1: artia;Datt. ktipviaeltoleit o  do 

tit wok. 

	

	 "Id- 
a 
.'orGpzaraz,.:1,::ocul at 

■ 1244 
alapltdJu 6L11:1.24 Vklybaak (soak az 1550-es úvekre gy3z-

to lo 1',.aa;41-.3 0 :;.:;ytol.ittoicat .1.242  A Neklet 3iroda1oap-

bean a "Reiohatikle 70-0J tivelt5en mitatraliztilta ajt3o1 az Al- 

baokje-41tio.).o..1...1;i1t3t. "1.. -7,..jaa:or A nett szövotia1 	la.. 

jbanisjal OrO /91,71-13 továub últek. 

A Reicbunk 	 tatto le.3•J.t ,:we. az ezUntr,i1 az 

yvlux* Vq1 	 t.:17.41 	IA4 tt.i.5Z:=tt tmUvj,)4:1:::itt 

arifuAyVta t-3•11244 	or n31.10;.3b3.12 i 	ez 
az 	 1oorx hay az 	volt 	 tkitl; 

3ISISMbef.1 1.3 	ttA0 t t urni. 16; falsrctaat t .z, 
j &val. tov;ittb tartatt 
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Sig 1913-ben is as aranyFén,sármók ad.oteio 2755 millió mask*,  

értéket képviselve vettek ráast a pénzforgslosbaa,*246  s es  

valóban nem utal arra, hogy  air L el jeaen krlasori t o tták volna a  

teemasfémet a aasáaseég vérkeringéséből• Belize nagyobb mártgkr  

ben törtek előre - a készpénzzel történő fiaetás vi  

1aíAitval  -  a szintén bankjegy forgalma alapuló vdlták, kei.tel-  
ievelek /airelgeid, &tohgeld/. Easel ugyanugy eleget lehetett  
tenni  a ti zetéei kötelezet tsédsek, síat ahagyomiayon fisL tó-  

•szskt3szel. A akj bzu:koknal art tot t 	 d►tntalliJotskal,  

jóvstírásaokkal, váltókkal, a egyéb wialspiassel Oval agysse■  

rUbban lehetett nflgyöassegs+e rugó tartosásokat stb. kiegyeali-  
temi,  mint káeapénzzol fizetni.  As algal rskaratet ésvényesitó  

8eiehsbank a bankaagy kiboosátásoa, a as alsb.ez ezoroaan keip-  
oaolóaó hitelpina fqrgalma kerfnstíll jelentós  befolyást  gyar~ 

korolt mind a termelésre, mind  pedig a forgalmi falyaratra.  
1 8eioubaak lehetőségeit a bankjegy kiboo+eAtetsra vonatkozóan  
samba* alaposan kosilátozta a bank beváltási kötelezettsége.  

A bankjegyet ugyania kivá.aségs+es be kellett  váltani a mögö t te  
i116 esagytstesetre. 02gy obit* értéke megegyezett egy font  
fiaesstatgr 1932-ed 	 247  tesmiaseteseu as nem jelentei•  
t• azt,  he a kieioöntieak seek oagyi papirpénat hoshatott fer-  

galizabae amennyire fedezete volt. Etekirttetben as 	elv érví•  
meskn,t, hogy a pinaintézet a várható kávo te li aeknek mindenkor  
nag tudjon felelni, tehát fiseté;ri zavar sohase léphessen  trl. 
l pénakieoQssitbnneaic as is batárt szabott, hogy a *lteiatisbanb-  
gesets•, vadyi.a a Birodalmi Banktörvény elóirta, miszerint a  
forgalomba hozott badkjegyeknek 1egeslébb egybamead róssbon fi-  
desettat kell rettdelkes®i*'.248  Shims  jött aség as a szintén kos.  
moly sa.gssoritbs, sr2ynek irtetaíDea a fedezetkánt asieabajt3vö  
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értókpapirokeat la rendkivitl ssi 3oru k8sgasdasigi követelaainy- 

rendszer szerint kellett osztályozni. trany"tedaarst hiányában 

leaol j eb b biros hónapra il l i to t tak ki vál tS t, d* est L. cloak 
abban as asotban, ha legalább két fí ze tíikópes keses akadt. 

Jelleats6, bogy as állam-, és a kommumflís tQatnetok lresessá-- 

Mkt ma isaertik ei 11 .2" A nagytőke *suton kinyssvritette aa állar- 

not, hogyha  annak pintre van ssükaige akkor  hozzá forduljon hi-

telért. A bankárok igy hatalmas profitra tettek sert, s as 

igy felhalmozódott tőke sserepat kapott a tiaá,netulaei kialakw- 

lásában is. i nagytőke arautnryiben módot talált rá, mindenáron 

igyst©sett t.ávoltart,aai a artily! is a kormányzatot a füa;o t- 

len bevételi  forrásoktól. A aagyburssQásia as illem stabíli ttír- 

sát egydrt*lmtion a saIA lárd nemzeti valuta ®egtese®tásóben lét- 

ta►. =sirt jobban  féltek  as inflációtól mint az brdtttől. As 
átlaaast Minden áron ,arra akarták bloyaseri taani, ha ;y a hatal-

ass mártókben megncvek$datt tdadcSao3 t ne koakp*asil2sasas a 

toiohsbankra támaszkodva. Tehát azt kivánták, ho gy a kcaarmd,cey- 

sa t az  sllamhQstartás dsfiol t, ji t  no  inflációs poli t i kéval  oldr- Z 

la  tel.  A biros hónapra szóló váltók  is  est  a atilt sso»fil ták, 

hogy as inflációt eliceria jóin, s  a mcg.inht tsI sir bővülhessen 

mírtE►iea teltil. Zsdirt kertCit sor as tan. *11arenseohao1•, 25°  

sass ma efruváltá" bevess áisaéses la. g  törekvéssel  as t ar:oreb- 

tik volna raiaa,-valósttani, hogy a bankjegyforgalom cask arifl;Otte 

;íiló frufedaaettol artigyassn aadvebtLes+sea. Tarmiszete9en *seal 

no sikerüit milt árnciűk. Ur 1914 előtt jelentős inflációról 

esoaiaolhataak be, vagyis nem tndtrSk a fedezet stálkitli pins kidraara ► 

lá►sá! megekadâ1yo:ni. Ssird qyu kist4 rleteik kivétel aálkil sér- 

tcayra lLto ttaac. •A íevid  határidős  váltókat - főleg  ha nagy tő-

Mara volt asó - maghosszat>bi, t;stták, igy  satin  minden elmélet 
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ellenése a rUvid lejésatsti'z hitelek hosaass bkvu beruházások fi-
HIV 

naassirose;arsáhoss: vezettek. Az daruváltók esetóbeess is ss►jöttek, 

hogy es>adasabb őssssgii váltóra nemcsak nagyobb Arumenisryi.ssig- 

gel, hanem magasabb árakkal is szert lehet tagioni. A gazdasé-

di ssegéléisnkfllás, fellendülés oiklusaiban ► - pl. OsUnderjahr+s 

idóeaekriban - meredeken eatelke!ltak as árak, mivel s:aág további 

árnöveked6sre ezémitottak. E apekssssláoi.őt is as áruváltó teLte 

lehetővé, mely e tz azutdn a Reiohnbmak leflaámsi tol t, a as u jabb 

és asjabb péssskiboossfttássA tads$etéül beussnsilt tel. Rol volt er-

re a valósá,.,os árufeAesetZf termissetesen sehol, illetve  leg-
feljebb papiron. As előállt hitelinflé►+oió követkesrttlben a tó-

kések a talleradUl, a3 osssssoa►poatján tHbbet ruhst<shuttak be, mint 

amennyit profitjuk, as egyes társadalmi osztélyok sagtake,iri- 

tánai, valamint a fisetókpes kereslet telt itdeaett volna. 

♦ iteioz3isbaok as e sirétsn,ru tenden+sszi éi tegyr hat a Daat jegykibo- 

osátás 
 

növelésével, mdesssrésat a hitelpénz, a számlapénz, a vál-

tók, u csekkek lbrgalmiaak erőteljes bávi tésível segitette 

e16. *g bankáriáshoz befutott befizetések 191 3-ben as 1876-os 

évben reelis6l tösseseg Si ss3eesshi taseresét tettók ki.,r252 A póns- 

forgaloa ssabályosását a Relohsbasak a aeagáatökés baakkoasuter- 

nc:zkel kűsrgses vézest►e, ám as ellentéteket  ezáltal  see sikerült 

tompitani.253 Mindez azonban nem jelentette ast, hogy eewiatt 

véget vetettek volna a asésrtéitcteleg hitelfolrósttrissaatc. ii'anek 

következtében fésseetországban a 90-es évek második felében - as 

aranyvaluta  slap  ellenére 	tényleges hi.telinfléiaiűról be- 

asólhetUnk. As egyes tókésesoportok e,tysm€ssal foly tato tt hares 

sea gátolta ate4,, hogy as árak a magasba esökjenek. A rendkivi;3 

sagas árak elscíaorban a századfordulót követcien valtaic jellesa- 

ssóvi. tigfaa►akkar tiny, bogy az aranyvaluta ret:dssser 1914-ig essem 
sseavaldltt ktlló.nzsebb ardráskddtatbst, bár  as arerselk{edósseek 
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miatt igea kiélesódtek az ovztályellentó tek, 6a a későbbi  

sac, ttlno t►ei aar jelQatkaas tak. E,_ tolyaaatv k mintegy elcirevoti-  

te tták a pbrisr.ndsa.r útalaki támínak azükaégtsaaógét. Mien q s  

utom as slab mEírláldk6 as 1914 angusatua 4-i kAtvzésU tör-  

vér#y,25+ sadly el tt3r81te a &eiohsbrsnk azon kiítelesottsé4t,  

hogy az lSg,yfál kórdaaasre a bankjegyet án a pénsérm t ai.nden to-  

vábbi rsólkfll sranyra kell beváltani. Basel próbálttik msgakadJp-  

lyoani as aranykészletek azámottsvó apadását, cnáear+bsat esáltal  

- a papirpésat,tg+alom korlátlaa 'N5vi ténévetl - a kormányzat im-

máron akadály 	foly *atriat ta i af láoi óJ poli ti ká ját, to-  

hát fina+asziroshatta is ►perialist>a rablákábor:+ját. Bs asoaban  

air as elnO vilaághubtiru krónikájához tartosik.  

As illemi kiadások, ®int mitgdig, aár a szabadversenyes  

kspi tali serusbaaa i,a Jelen tüeen befolydsol táüc as sgssi e. ~~el ~i 

Oyrasaiatot.  A fokozott fe.gyverkezéstal  ssorgalmesó prods  

el togaddgea al e ►yve táes móéosi to t ta a term. 1ási arányokat, die a  

gasda+sági élet ezóasgre vonatkozóan is átmenetileg serkebtő■  

leg hatott.  Az állami magrendelések as imperializmus kialakn-  

1ásAval ffiacisn addiginál nagyobb . sul,yt kaptak. A junker- 

bur-zsoá riáset állam kiadásai a asmseti jávedelemhss viesoayi tva  

r►eaosak abesolute, de relative la magnőttek. Ihhas hozzájárult  

az 1000--ar étnicbea #+8rvérl,ybe iktatott szociáli a bístosítás ki-

terjesztése is. Bisazaroic e rendelet beveaaetásávrl a fiatal né-

mat ssociáldsaokrata munkáeraosgalnnt ki ván ta► vissaassori tani,  

igy a4sretts vol,za as el~~zedetle:n muokaattamec;ekot az a  

kormányzat oldalára venal, vai;yis a rendszer basiaát  ercisi tec;i. 

P. T.rbanis s Gesehiente der deuteohen öf f.. ti tliehan Pinaaz -
eistsobsft vom Baginn des 19. Ja irlsund.rts bis sum  
Seblusae des 2. lisltkrieges o. süviban telálunk errs  

vonstkosó adatokat. 	• 
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IS politika keretében adták ki 1833-bon a be?.egbistositáerúl 255  

rec:delk®zv törvé>sghatirozatot, raeajd 1885 és 1891 között lép-  

tették életbe a kötelező baleset-, 256  öregeki-, 257 io rok-  

kaats4gi257  biztosi tást .E rendelkezések minden bi zorsgyal sso-  

roaan ös+ssefüggtek a gründolási lá.sat követő r©ndkív€l hosssaa,  

As sulyoa válse;,ga1, a ksnoell ~ ..~- *9osialistengesets*-4vel,  

azaz as un. ascot-4ista tiirvin:syei, a vasutak álla°ositaissívai  

és a védővámrendszerre történő áttéréssel. S felaorakostato tt,  

aíilau_:shastar#ást terhelő kiadások a nettó szociális terméknek  

/ iettoeoziair rodukt/ •1870-1874 között a 4,2 44t, 1910-1913  

között 7,8 1-eit tették ki*.258  Ha a te,:yverkaacésre torditott  

Umasege t 13 hozz3ssimi t juk, akkor 1370-74 viasonyl®tAbeo 8,2  

1-ró1, 1910-13 von Atkos4s4lhan 10,8 %-tó1 whs  tönk tndomAst.  

iti,3deaképpen emelkedd tandeuoi  a figyelhető meg. A közölt adar-  

tok ugyanakkor 	tartalmaszák a postára, állani vasutakra  

és as állasai üzemek feaantsrtáadra költött sitordi*.ásokat.  

1914 előtt as +á►Ila:ahástartáa költségeinek orossiánrészét  

az állaaml vá1140¢t4*  teremtették aló. Kiemelkedő szerepet  ~át-  

iizot t a vaaut, mely  Mg 1913/14-ben 	is as Allemi 3cú1 tsign-  

t+~s pá.~sssAkségla téaek 18,3 %-it  fedesté:lÁ monopol., és kii13S-  

nösen as ál lawraonop  ol kapi La1i smns erőre kapásakor azonban már  

a legjelentősebb bevételi forrásn* as adójövedelmek ssámitob-  

tsk. 0 1913/14-bea az tSs$s evé :elek 56,1 3-s már as adókból a$tir-  

masott;2" is as idők folyamin es as arány  szak méginkább növe-  

kedett. itendkivill éles  hare bontakozott ki as urcalk©db oastá-  

lyon belül, hogy  ki viselje as eidóte.•hek sulyosabb réazdt.  

Természetesen =indent elkövettek, hogy • fizetési kötelezett.  

séget is  minél nagyobb niértékbe3 a dolgozó rétegek nyakába varr.  

3ák. A szociáldemokrata párt ekkor azonban mix olyan erőt kég-  

viselt, hazy as  uralkodó osztály e:brekvéae tel jes egéssébnn  
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mégama valónulhatott aaege  *St  aé►r 1924 alá►tt261  sik+rüit e  
fajta jftedelEm ,Ad.ó t bevtize ttotai. A fezyvtribas4yi kiadósok  

fogy  r6824t is a negybure,eo►isiainek kelistt tinanaesirosai, aaxi-  

ve1 a váirlsatb smpanaió elaedsor'Darl as d 4rdakUkst alaol,;ailta.  

A ifinglitil& Mrrl  alti tása af4 ebetásan bsase ts  t t `s bv—  
aay4lasit kérdliseket vetett fol.  IIg,yenis, ha p1. a korsainysat  
bizonyos taraókak torga.l.masdsát igreaa  sagas vda[isstéshss kó-  
Mt*,  akkor e protekaioaatísta vámot bár  valóban  vissaeariasae-  

tották a kgifóldS, errportaSriSiaet e  vissvnt igy as $ellaam is jával  

s>saerdnyebb jéarsdeleasre tstt smart e borételi !`orrásábál,  

aaintba ass ri.soaoay .váaatítelakadl aasaAradt volna. l oha  Bismarck  

mind's  ujabb és ujabb az állas gpasdagodaisits  gtaareytd6►sit á►n  

paslamenttől vaaá ftlr..getlsnségét bsstaesitó péeseser$éei lel o-  

tósdgst igyekasett leitáraí, a  vások voasatkosás+i ►Uea eaágseo  as  

volt as  el saidleen oél ja. 1 vámok nee  igasin gyaropi tettik a  

kistcaeteirt. bd.r s1e:esatsm a vddivdsok is  as áll+asasitott  ♦awt~- 
tak kepcselatát, aaaiker • junker gaadasaig gabonatermessté..st..  

nek ssuton tórt+tná  támogatását haajgmulyestas. Ennek alapján, is  

am rilaarpi tbast  j  uk, bogy a 70-em évektől a rálapali  tik>tt  Mortise...  

lében m3.nóeáci14g a;aj ssakaoarál bsacr.+ál.leatúak. A vaidávgla ekkor  

egy rendkív4,1 fontos uj tsladatoi kapott. Zs abban nyilvánult  

sag, begy satgi tellerirel el  kellett  Arai,  hogy a látete j gvó  aar~ar~- 

pae2satSvstsaigek a3na ►p0léraekat aei:arki.thassaa.aak ki a piasoa.  

aá, viMwódelem tagivssa tehát erőtsljasen siőaassii to  tta a aaeao-  

pol k.epi tali smamba  tart  étt+Ó Maenatet, aaosopóliumok alapi tásit,i  

s itosa<ssa~lidm4oi.ójait.*~~  B tudatos vdisplli ti kai int áske+ű'ataeetkel  

sagyarrishatjuk, bogy  *Btmatorsaágban a kartollak, ssi.ndikátusok  

asflkla:al gyorsabban terjedtek e1 mint  AargliAbans.263  As 1879•basi  

teganatositott vémtorila aatportdtapiagst tett lehetdvd a  német  
264 ipar 03~::.~ra. 	Avsl a swami  prefaereaeoiáilís vdmtai tslek  s1~-  
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riasztották a#dt,ltöldi versenytt:rsakat a német piacról, esórt  

itthon  as iparnak nes kellett kLÚsB koakurressaiit61 tartami,  

s igy az ipara ►ikitek ás,át magasan taerthatták. Ennek köve tkes-  

tében esatán 1tGllt3ldöa olvsón irtőkesithetták áruikat, tehát  
remdkie5il ves,seerykép:asó váltak: Erre az dassettiggénre ■uts-  

tott rd Engels 1879. aoveatber 24-in 65  August Sibe3hez irt  

levelében. A védővám bevezetésére a junkerek és a naayiasraso,i-  
zia átmeneti érdekazonossága terest•tt j6 alapot: Ebben as  

időben - mint sir eatii  te #ttT3c - mély agrérválség athss#, te tte a  
arsógazt3rsstig helyzetét, ugyanis a Santini' gazdaság aem birta a  
versenyt am as amerikai busával, ~,sea as aavss rosasea,l.  

dfi311 kiutat a vámemelés jelentett. A pillanatnyi ssöv+e tmág  el-  
lenére a korábbi ellentétek taváb ora is  me~,~saredtsic, a a vám-  

politikát a junkerek 48 a  burzsoázia mindenkori erőviszonyai  

határozták rae6. A 90-es *yak elejére a awnapoloz#vetsé?ek  máir 

bizonyos mértékben megszilárdultak, tehát valamelyest era-

fölényre tettek szert a junkerekkel ,aseeabeo. As uj holyaetnek  

argteleláen as  ipar embere Caprivi logialhatta e11 a kaneel.lári  

széket, aki a readkivQl magas élelmiszer árak miatti elégedet-
lenséget kihasználva jelantóssn csökkentette a gabona vlistéte■  

lit, mint erről a dolgosat  elsó részében sár eaúatést tetten.  
A vámtételek aéreákiaae termiesetesan oeak időleges volt - as  

akkori er6viaeson,yokat tflkrk3ste - s 1902-ben mdr i saeá tnags.  

váatarilfr6l  számolhatunk  be, mellyel mintegy helyreállt a aeg-  

rendt3lt bursaoái-junker koa►lioib.  

As állammonopolista kapit®liaoasba tört6nő itmeaet idősza-

kában, még ha csak körronalaib®n is, de sir megtaláljuk at  á.1- 

lami közvetett szabályozás hatékony eszközeit. Gondoljunk  a pénz-f  

is hi telpoli tikfaaa, as illa4i kiadá,aok szarepére, az adókra ős a  
vámpolitikára.  
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3. 0 eXYea korazaicok izosdaskd to 4keoga6An4k  

főbb lellemsót  

a/ AedrUnderíettrse asoz m  eGr[itidolúsÁ 140 kora  

/197141371/  

A QríUaderjaáre jalsntősége el+aueorban abban rejlik,  holy  

•bbea a 1osrsaactartó sgyártela8rn hatalmas erredmdaat►ekat, view  

máafokat felmutató periódue4un a aémtt gesdastiz filet egásse  

forradalmi itala3cullist, kiteljesedést élt  nag. B fe lleaái:lis  
1869.604  266  tehát még as ggfeágee 'beet Birodalom ki ki 41 t4ea  

előtt elkesdt5dattF. Zrrt as időssr►kraa *sett Auastrl.msrQr-  

szág aodarsai.sáláaa,, ős  as amerikai polgArháboru befejesésat.  

Blades igen positiven batatt a aéast aaadasád kib+sattakdsáaira•  

Banal sambas a poroos-francia 	még áa átmenetileg is  - 

tbréat, ős vísssasaést jsleatett. As 1870-sa &vb.a móg 3ásíLástiY  

gátiú tényresélr bin3.totta a néaet asgélénkillési folyamatot*  

i ay a boiJó ős  a killed pies s>eétforglssolt>eáBa, a hiteirea8aacer  

lejlatle3aaig#, a ss ~'tllitL/1-, és a auakarurbpiaa ogysaet3.enarige,  

sta.267 As 1+011-es év mrmssat a Meet fitrlynrrertk diadalát. ?saa-  

aisbrsság vereségét, a bfaaareki politika sikereit és as ogys6-  

gee  Bimttorasfg mt ;stemmténét hosts, de es 5 milliárd frankos  

hadi+saro, slsams is Lotértariagia annexiója a reodkivül erőteljes  

Sasdaaid;i fe1löeiés katalia+dtorává vált da easel soha sem ldtott  

lahst8ségek csillantak fill a fiatal nagyhatalom altát9t. As ujoa-  

sas szerzett lfrülste# kösvetleaSil hozzájárultak a német vas.-  

ipar  is paaauttgyártis számottevő gfarapodáeAhQS. 268  

A  mega* tossfartartalmu lotbari4giai vesére ldiltínSsen a  
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thomae-Gilohriai 	kifejlesstisivel ksrult as írdekl8- 

dáe központjába. Easel ugyanis lehQtóvd  váltt *sea  irota3 Ca 

tokozott airtikíl hassaosi táaa. As 5 sillíirdos háborus 

vá té tel igen telpezadi te tte a német p6,ospiao gvórkeringiai t*. 

Ríesben a megnövekedett tsgyverkoséoi kiadásokat tedestik *b. 

b61 as isessegbói, - •2,2 asilliE;rd taSurkába kezdlit a hadsereg 

Node rni sitésae 269s+á s zben 

A3mot-a3saövetsig, is a Dilr:.6mst dllaaok knlo®c3nadosságait siat- 
egy 805 millió márka értikben. 274  Számtalan pis►aligti alapit- 

váqyt le lbteaaitettek, aeslyek ipari tákdvó alakulása legalábbis 

poteaaoiáliae®n táimogstAera talált. Btekint►etben a leg3alesető- 

sebb tok.eerót képviselt as un. Roiohatonds selapitvásyok kósűl 

as 'I avaliden.toad•, 271 asas a Rokkantaeigi Alapi tvsny, mely 

561 millió márkáit  tudhatott asadóna<k, s est as ős,eseget tőki- 

siteettv is ipari ártíkpapirofc vásárlása által. 

A Meet ttir téaaelembea eddig soha aim  látott sirtékfl spe- 

kui„sZoi6 vette kee$deetét. 272  Riezrisp/tararsigok writ saer+rasták 

as *salaam  óa spekuláoióra ipitve, s esek ujebb is uj a►bb lóg-

várakat alapitottak. As eairisy4 folyamatot igen magkönn,yiteb- 

tee  hogy  •sagaae ssea[lyiságek* is 3ónevEi Junker arisztokraták 

pins ellenóbeo hajlandónak matatkastak oRvQke t krilostfaDsai e 
•silhwsosse#gok tendesésáire. S 1'isstr$njtáreataá►goknak azonban seek 

tik tá.v tóki jtsk nd+re3cede t t, tifimyleges termelő teviiasysig zeta  

állt mgigintük.. As irak a magasba ssaktek, hisser: miadeaoki to- 

víisbi +[romelkadáare saársitot t. A polgárság hoaszu idő alatt 

teláalosódot t é rtikei is  veszélybe kerttl tek. Vein es as át- 

alakulás lest jelentette, hqgy as eddigi RT-ék, as n j onnan létre-

hozott RT-kel eg>Utt agráosserüen aegnavel tók réssaEsedósűket a 
whet tökis vá11aS kos+ásokJan, a es s j tivia*re nézve a fisáaotöke 

ás a 	polkapi tali zaua ki al akuleísa;nak iedvese t t. As u j réss- 

pedig ebből törlesstették as /mask- 
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vány táreaaégok gesáaactgi növekedáae sokkal gyorsabb volt  

mint az egyes Okla asa,:tínvailalk.ozásokb• A ap•latlatf.v módos  

kibaaeatoLt ért►íkaapirok, :.emaeak annak  hoztak  nagy baasnot,  

ski • réasvéayeket maw iron tovább adta, ban=  a ba€i.kak  

latalmát is segetdaralték. As njonxem Rots*  bivott ré,ssvény-  

trírss'ságok közvetlen jelentősége abban mutsiko.sott, hogy ezen  

Al/vállalkozások vágLli  a valóar tók+sbe.tsictetáseit alapjául  

araoigai►l t►ak - ki osa11 ták a polgárok segtalceri tot:  t péa6á  t  -. 

gaál tal ugrisa ze ri3eQ megn8sr e ke!!e t t as ipari tőke volumed*.  

E tellexidnlíni af.ic2ns aayagi alapját egyfajta resdkivt:l vr5-  

teljes  isl;_. i 	 r:lesakedás képeste, tehát uj vi`r,rakait, tlse-  

smket, teraialS agysdgsket ápitettek, a nem  pedig a a ir nag16-  

vast modrfrlei sál tik.  

Ebben a vonatkozásban sea  hozott u jat as  a1 spi  tisi  láz  

időssaka,, hisses  sir a 40-ea, 50-es évek ,gassdasAgi megílima  

kgilását is agctaenaiv #grek,viaek kiaértík. 273  A apekuláoió mar  

akkoriban sem volt ismeretlen.  As asm tel  j  eaen uj, hocy é bs-

ruházruházásoksok élés a vewut274  lilt, a est  ki3zvetiea a nebázipar275  

követte. A14. sail=  tlblásatssdban ayomon k8vetbetjük a  vas p.  

ti brtektetíeek részeser ' á : 	- efe'° 	, 1850 ás  

1910 kbatS t: t. 	,• 
1 14 11  

14.as. tAb2fisat  

  

    

tvok 
	

8siselák 	tirek 
	

~ 	. 

1851-59 50  1880-89 17.7  
1850»69 50 1899-99 11,9  
187049  60 1900-49  27,5  

A  vasat kárdáaríaek vi  zst;alatakor, a már eali te  t  t  Ebet.- 

nl.aahe 8esellaraheitt-ot kell  kissalaiialc. E társaság k}ilcatte-  

kStványek es$i tságdvel readkiv0l nagy  mértékben kibóvi te t te  
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vasuthilbiatit.276  J6m4hluqy uj maemtókeis vasetti vá►llalkosás 

is ele3segi te t tee as iatrasa truktura számottevő javulásit. 

Ugyanakkor saeabei3t1e3, hagy as uj vasuti társaségok slsdsor- 
• 

ban Ealetr-Porossországrei ► n  lonoeatanálbdíst *  igy a Tawnteo-- 

naleek tosssinsk erőteljes nbvakeadaae is tőként a junker gam- 
daaignak kedvesett. A  vasuti vállalatok as a junkerft szoros 

kapcsolatit példlissa a hirherdtaé vált Stronaberg eset.278  

Ebben as időssakban tegleh , :tásen középpontba icsrtt].t a 

uebizipar. i váreastasodé ►s előretö3rée$vel gembs nádra ssapoarod- 

tatc e1 a bórkasasárayik, a Bauhaus  hóditott, s ±eszel písbusaiso- 

son  talvárá;ostak as  eipitáai veillalitoseiaok 279  a1871 és 1873 

között ?orossozssdgbaa a statisztikai sástok . szerint a  beru- 

2uásások élén, mintegy 1306 millió sáskára  rugó alapitdaai tó-- 

kével a  vaauti ttirsaseigok álllék, a második helyre 409 millió 

márkával as eipitőlpar tUrt fel, est Myatt*  370 millióval a 

kokóipar, majd 1e31 millióval a gépgyártáis.w28°  1 betektetett 

tőkét ae6rzis►ek tekintve a köre tdcesó soarresd  alakult ki a gas► 

áa.ág  edyáb ágaasstaibant sitrtósés + teattíllpars TMgyiperf   au- 
korrípataldglgoslf ösesek, fémfeldolgozás, papirgyártés, s vé+ 

giil a tsaáess-., e;a doáányipati trirsaskott. A  ttrsaeldasi jsrale 

elóéitl,itáeára tardi tott Mk*  eszerint  Oval  meghaladta a to- 

gyasatási eikhrk gyáirtámit sselgái2ó arétordi iásakit: kohótpar 

370 millid aistás rássvésytóke  beruházása  osak as uj vá►llal.ko- 

miaokat toast*, magiba, a már meglévő Eilssok akkumulációját  

zem. Figyelemre ma tó  as építőipari oeigstC száménak seakasodá- 

sa. Es as urbszisáitoi.ó ter;aáasetes  kizáró  jflensigs. 1 kapitar 

lisawsbsa ssadkivttl felgyorsult a faluból a városba áramlás, 

s as batslmess lehetőségeket teremtett as épitóiparbon érdekelt 

tat'  .osoportekaak. Sainte emlit:sai is feleslages, hogy  ennek 
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következtében • astóriban is  elburjá.zsot t a spekesláaió.281  

A nagyvárosok lélQkesAminak rohamoe növekeáésa L,oialaas bass- 

not biztosított a bérhástul+s ►3do:iosoknnlx ós as épitéei vállal-
kozóknak, akik spekulációval e  nyereséget mig eseghatvámyos- 

ták. Néhány nagyváros esroulata a ari napi :; ósad ennek nyosea ►it, 

p1. [settsberg /*agat-Berlin/. 

Boba a gipgyirtdabaa as RT-k alég nem  tudtak tulsulyra 

ssert tonal,  mama  ebben as  ágazatban  Is folyamatosan növeke-

dett, mivel itt  is as eredményes aQködi s  feltétele  a tókeállo- 

tainy állandó gparapita volt. As aj Rt-k, as óriási befekteté-

sek, a a nagyszabása bessvbázdeok kvvetkeg táben a fttinter jahre 

alatt a követkéső  eredmények easiilittaks w<  német nehésipar 

Mersvas felhassnálása as 2870-as 1,398 millió tonnáról 1871-se 

1,809 millió tonnára, 1873.-ra peLi,ti 2,954 millió #oa _nnrn s$á- 

ki3tt.e282  Tssarint a tel3easitroány 111 if, -kal Javult. •1 nyera- 

valogyártás ngyas,sse.n idóssakokben 1091 millió tonnáról 1.564 

millió toxin,  majd 2.241 millió tonnára emslkedett:'283  Igy 

ebben a szférában 61 11-os tsrmsl.óstauutmíst könyvalbetUnk e1.283  

'A  kóssinbárytasat 1870 is 1813 kösStt 26,398  millió  tonodról 

36,392 millió tonndsa Whitt.  ftlhosatalát, tehát 38 %-4m1 raj-

tettek  több szcne t nin t hdroa 4s►el eselöt t.e 64  Men  termelést  

adatokhoz irissvqyitY3  ion 	lemaradásra sstaeltunk be a  

lvgyasstási aikkak előállitásáben, s kalöuoösam • testiliyarben. 

Baba esett iparég 1871-4an mig erőteljesen b6vi tette tarmelését, 

air as est követő évben vége szakadt e positiv tratsdctsk, s*gT- 

re nyilvfnvaleíbbá vat as egyhelyben topogás.285  Nun  ágasat 

tajlódéaiaek segtorpanása annál is inkább érdekes, mivel ek-

kor kivótel nélkta mindaa ter(Iletan ssámotte'ró gyara,:odá3- 

ról adnak  Dist a statisztikák. 8 térkv azt tükrösi, hogy L163 
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ebbea a hatalmas tasdasigi tQllendUlést head idöesakbaa is 

talaluaic ellan tmand:suokat, kivótslakot. 

A problósas mílYacioé t akKor érmi ke 1 jLk igasari, ha nom 

csak a tar®elési ®utatekat, hanem az eírezinvongl alakuláa6t 

ie figyeleabt veessflk. A vi srtA t periódusban as Aeak al apfl- 

man  tel asbktak, o as airu2eaekelűt t a nahisipe►r termékeire, a 

termelési javakra vonatkosot t. A felfelé ivel8 á,rm omi►s tul- 

ssárryalta a tesuel+ás aftsked4oét i®. ^lig 1870-bea a ká886na. 

báayrtiszat 164 millió aárkét forgalmazott, addig 1873-ban es 

az óosseg sár 404 millióra rago tt.•286  Ugyasssen időinterval-

lum alatt a ayers7raagyártásbaa 106 millió rairkAról 249 millió 

sarkára emelkedtek a bevételek. "1869 és 1873 kSsiS tt as ipari 

alapaaTago ti  dra 40 %-kal, az épi tá sny ago k Ara tUbb mi at 50 

%-kal, a ayrsrevas ára 90 %-kal meat fel, a esénárak pedig m06- 

duplásdd#ak *2E37  ttl mesógasdaség,i termékek nagyksrtakedelmi 
2Z8 

ára 1873-baa tet6sótt. A horribilis árak, a s+rudkivtil ksdvasó 

órtékesit4ai lebetóaégek koojuaktura rat3v+tló hatást fejtettek 

ki. A spakulativan felfuttatott kereslet azonban hossZU t€iva.: 

nem páro sul t as eauok megfelelő vá+alrlóeróvsl. X probl éru;i t t a- 

vctbbi hitelekkel hidalták At. i bankok »jabb Areraelisolcre asi- 

ei tva akadály aólkt3l tol,tósl tot tdlt as oái+l3Z sztiks®ges páasssa• 

kiistiket, igy lleguic is igeaasak hozzájárultak az órssiaaraazsl 

magasan tartL3lhos. Blaóaorban a termtláad javak ioerealatít 

tiasassirostsik, tthát f6kdatt esek vásárlására adtak hitelt. 

A ftivásoltakból kóvetkssósn - mint már egy más ass2efi3ggésben 

tárgyaltuk - e  fellendülési oiklusban jóval nagyobb kanjuoktu- 

ra mstatkasott, teiet amit as eddigi, ás a legu jabb tákstelhal- 

mosódaa lehttővi tett  wane.  

Easel  asemben a fogyasztási cikkek voaatkosáeábaa csak 



133  

meglehetérsen söv1d ldsis érvinvu kipletíiAk, sdssoerint a drá-  

gulag, a az *gyro növekvő árak  ugyan  a vweérlóeró csökio,aisi-  

hest  de követkesésképpeai a kereslet  erőteljes t©kaa<®dásiiiws  

vezetnek, Easel  arsgyarózhs►tjuk, hogy ebben a sztir{►bsa a vio.  

sórlóerá agossppaséafrraI egyidejUleg a kereslet is visszem  

esett. Est l.egsaemléletasebben as idésett testíl3pari  példával  
táeaassthaet juk al'.  

A kiskereskedelem, a nagykereaictdela és as ipar  aces  

szektorai matt readitivII.l éles hero  bontakoaott ki as érek  

kialakitsása kirdéséban, s as árdrisitéiis téibora egyre inkább  

teret vesztett. A sagas  Arairkel  szembeni  Qppozieió seal  bave-  

*ebb volts  siaél közelebb  állt  as érintett  vrálla3.kasó a to-  

ga►asztáai sikkeket elóállitó sstérához. 289  A permutes*  áreaaelé-  

sak  AGM  utolsó sorban  jelentősen hozaéijára►Itak er dolgoaó  rGta- 
gek elégedetleaaésének tarkosódéséhas, as  oast.ailyha>~c  kfélesá- 
déséhaz. 	több sztrijk binitotts a munkdt. A bearararvisia  

hátrAnyo® helyzetbe kesUlt  része  moralisuló prote$tiiá►ssal te-  

jeste ki ,ap•kulásióval sseaibaai elleaasenvét, e  kirivá esetekben  

polgóri pert is kezdeményezett. Igy kerUlt ser irdai dtir►tésre  

1Z13. február 14-és a LaskEr #ig,gbea. Yiad+rmel2ett ne teiej tsUt  

el, hogy  az aranyvalutat ala p  fal tf  telei kösö tt a ái telr~ytt  j  tiat  
son lehetett  korlátlan mértékben  éi végel-Athata}laa ideig 30m-  
be venni .lg0  

itafir smlite t tük, bogy a  hatable*  te2lendiiltis a alargi alapját  
as szteaziv  terjeszkedés  jelentette. Ig+e,attím csakhogy as ujabb  

is n j abb gyirak, ttasarek litaei tásá:he z biar t osi taati kellett a  

saur.lraarőt is. Zgy idő  után sionbaa mér el  ker#3Yhetstleni!]. a aew-  

k+aeráhiáac~yal  is sséalni  kellett,  a  ez  ténylegesen vessélya-  

kette a befektetési ter7ezetek megveldsi táaát. As 1873-ae év  

*led felében fokosatosan megértek a véilség kirobbaaaiadaak tel- 
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tételei. *gyro a,yomasstcíbbá vált asaankaer6hiány, a as =trims  

d..° :.Akkal ar.e::.meui 	teMitolass h4gotL. gáme torssdgi  

az Rgyssült Államok ds Auratria-:lazynrareadg s.ilstt, dial  

járt a Grtbndarjahra alatti gasdaségi megáléakfllásbea. As ala.  

pitási 1ds, a spekuieíoib e hárem országban különösen nagy ai-  

reteke  tUl töt t, mendbatsánlc a gazdasági álet megbatdkrosé jánrá  

vált. AL elieataoadások is e:usek aregta1e11Sai berill.tsk elótdr-  

be. 1873 aAjusábat f>áosbera, sseptesberben Ben Yaritbssa, a ok+-  

te3berbea Berlinben is bNti3ssöntöt t a itraOb. A tásede -i  ía a  

bankok össereoppaxu;sa sir végérvényesen a váls,igot jelsntotie.  

b9/ Alk 1873.79-e .  

A tósadsraadr  követkeet tw oea meredeken subaatak as drak e  

ás a!'iktív tőke ártákolt vesetitette.291  t pdsiirhaagulat még  

a kispolf-~,árerág széles rátageit is magdvezl, ragadta, :Ji.vsl ák  

is alaposan kivették réasiiket a tcissdei apekul&oiókból.  

*A  válság  először a lususesikkeket  olóállitd iparban jeleuae-  

sett:s292  Bum twig termékei iránti iterealet olirainayira  

visasaesett, begy már saga as .  demist W# >tertilt 1easálJbe.  

Ez te.missetasen rövid idő alatt trisssaha#a ►tt a trtrselási jam 
 

vak gyeirtdsfira, s a piaoen Igoe ms ►gesrappea►t as érdeklődés - a  

roham®saa előtérbe ke: ~13 deprerso$ióe jilesséigrit niatt - as*.  

pek-, 	bereadesáaek voau►tkoaásábea. A termolóasi javak ds a  

nyerssgyat,~olt kör'óbea most as eddigiekkel el3eatites iránya  

spetetiéaib wbts kesde1t11t, nivel ekkor mindenki ugl ► ssdnitott,  

begy a kereslet állandó oat3kkeaóave mellett a parmoaeas dreads  

el kerdlhsbe tlea. Igy asenttán szinte aeindeaki aeihrsa gyorsan  

oak lehcetett, igyslceseltt argaaaiaasdulni áruoikkeitál, leihal.-  

maott teurtal®kai tól. A konjunkturális  problémák folytán elő-  
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Alit  helyzetben alig  találunk olyan sslérAt, ahol uj heruhá-  

sé.sotsat nrertek volna kesdemisyesní. ,  A krisia azonban mig  to- 

riataem bontakozott ki amaaa teljességében, p1. a korábban  

eegk+a,ede tt alapiti.al tervezeteket a roorm kilitdaok el.leaére  

is oegre►lási to ttúk stb. ásssességóben véve mindamellett  kdit- 

adgtelanU1 sokkal kevesebb nj villalkosetsrdl sadmolhatraak be  

slot as elmalt ivekbsa, A visszaesés ash; •látvA'syasa ►bb° lett  

volna, ha a vaauti betekte téaek 	bi soeyulnak viszonylag  

szilásának, 1d6tirlldSaatk. mask  ellenére - mint a 15.0z.  táDli'r- 

eatom i9 ttkrözd. -1875-ban sir 3elent6aea anök3ceat a poross  

8illara~, és magánvasutak gosdoayss6kaég3.ete.  

15.as. tib2áaat: A poruss állam-, 63 cagénaraautak moadagy-  
awgreadeliasi db-ban  1871 és 1379 között.293  

1871 1872 1873 1874  1875 1876 1877 1878 1879  

337 463 816 886  509  269 94  243 197  

Évek 

db 

#1875- ►ben a vaauti slack gyirtisl is +arata ►ljesea saduldi'►  

lódott,  bár  a letektetett vaauti st.náiildíse.t aBvwkes3iae cask  

18760.ban tarpont asg.w293  A s3ngyirtáa mea071s651 te316rti sá t  

a 16.az, tdíblisatagbaa, a sinhálágat  bővülését pedig a 17.asa  .  

táblásatomban k+öve the t jtik Aragon, 	 , 

16.as. t +i►blása►t s 9ersv ti adnek  is  ragzi  t6  aa,yogok~ir 	r- 
ak 	

tási 
n íx~deate 1871  is 	kbsi3tt. 

tveir  1871 1872 1873 1874 1815 1376 2377 1878 1879 1880  

Index 
 

 100 111,4 127,4 134,3 104,6 84,6 97,8 101,8 86,0 107,1  
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1 i.es. tdbibsat: l ads.t taaqtyg~ ° t  :   ~ .W.  ~~  Y — 
 

a8~ek~:  a.Zal .~.~  

Évek 	1. aicapaya hos-ma 	~.z Es V E.l , "ve—  
km-boa 	k® 64  

1871 21 169 1 594  
1872 22 522 1 353  
1873 23 853 1 331  
1874 25 495 1 642  
1875 27 931 2 436  
1876 29 888 1 157  
1877  30 V-8 1 280  
1878 31 337 1 E349  
1879 33  094 1 757  
1880 33 711  617  

Uamosak a ber,ahásdao#t m%rtékébea, haaem azok ettuittaarájába»  
is váltosaba kJvetkesett bal ►. wA L'rilader4a7biit terstosncidja. as  

osteasiv aasgaati tés bévi tése háttérbe t*ornit, s most a mir  

ssgtdvók aoiesnísélé►ss„ ftjlearat ., e ktr0l t el6térbe.e294  

14st kdtséiMlssta as igrNt Glass. 	. _ 	-, =assf63ára vesef•  

he t,~ti#c visssa:~ 

Itr6san visasaaf téik a bssWn ,&ásokat azokban as 1paslfg,sfoi.  

bin is, asl,ysk ktilalabsn ssglshet::-.ssa tcik+s%éVeaek voltak.  

Itt .fókéat a veravartsldolgosá®ra geadolok. Ebben as á;gasab-  

baa 'i» 1873-4+61 folyamatos +orakktaaésr61 adhatunk hi.srt: 18'73  

és 1879 kftiitt a 3a►arevae  f elh.asaaálsfurmint est 18. as. táb-  

lésatoabél is lsolvaadtatjuk - 51,5 ‘ra testl vissss:295  
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18.sat. tdiblísat s A eyero*astelhassauilis mennyiségi  
rőltosdsa 1873 do 1879 k8snt. 295  

brek  Non to= lad= 

1873 2,954  100  
1,014 2,114 71,6  
1875 2,057 69,6  
1876  1.755 59.4  
1377 1,671 56,6  
~ ~?$ 1,607 54,0  
1879 1,520 51,5  

Ebből ass nehtis arra köietkestetrrWak, bogy a z;ipek ős ads gipt  

beread.esisek eh,c3őllitősábs+a is agyirteimUmn nagativ tsadenelők-  

nak loallstt olőtirbe kernel. E taltit+alest ►st a korabeli  ta~ 

rősok is megerósitik. Ugyanakkor sea Ont5t tek eaask megfale16+-  

en hevesebb msat . 296  A Mast vasipar sir a rasvis bev•:etése  
•lőtt is =Late teljesen  kissori  totta Qs orsságből s k81t51di  
sars•aqtdraakat. *1873 ís 1879 között a n,yersvaa Import  50 %-  

ital aedikélódott, m3,g a bassi 	s3,satogT aeghőroorso-  

ras6d4tt: 297 A  német  export jelentós te3.lht&ss as ipar számir.  

ra 	erdkint hatott, s  számottevően eghitatt• a  

vőlsőgot. »1873 ős 1878 kdasött as export értüe  ösoaa•ssígibaa  

40 Sp-kal aftekeástt.*298  *Saallett 1872 40 1878  között  a ashc3;r.-  

#,pseur3. termikek kivitele ayersrasból 151 000 tonnáról 419 000  

toaaisa, sín#kból 70 700 toaaró1 207  000  toa►giaira, a gépekből  
37 340 tanaéról 72  300 toanőra  asalksdett.*299  Yivel asonbaat a  

merevasgyaartősb4n valamirevaló osökkeaós - mint  azt a 19.ss.  

tőblősatom is tükrOsi - osak 1874-ban, 76-ben is 77--baa mutut-  
kpsott, **Art a hatalmas export :lionise sea sikerelt a tulter-  
aelist magakadői3ycasrai.  
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19.ss. tábleíse►t: A  nyerave►staraelás alaltulisa 1873  
és 1879 kbaSt t.  

tlsaayig toané- 	Index ivet 	 ~ 	  

1873 2 240 575 100  
1874 1 906 263 85,1  
1875 2 029 389 90,6  
1876 1 846 346 82,4  
1877 1 934 726 86,3  
1878 2 147 641 95,9  
1879 2 226 588 99,4  

loltoso t tsa` iriioyes as ibráaol  t  tread a ss4sbiqaissatsa,  
ac:oli a a lelhosátal  t -- 20.ss. _ tibláaateet taoueága sa+eriat -  

ossJc 1874-ben, 1875wboa ée 1377-ben  tudták valaaalyast  viss- 
ssstogai. A  válság se a  gali totta meg a kitermelés v4luasaimek  

sónetsáisAit, seek  bison ,  > : • tZirtéicbaa tökeste ast.*1879-bas a  

talas►iare hozott satin mennyisége 1873-hos viesoayitva 115,5  

9~-ot árt el:  3(13  lat a tényt, misseriat a s+llyos  válság  elie'-  
aérs is aggta üSbb smolt  bainpráeatak elsősorban azzal 	 yaM-  

ráabat juko  no,gy  pontosan erre as időre esett a taifitis  áltar- 
limos  hattirbeazarulása, a as ass kis  airtikbea, hossijásult  

a belső plan  jelentős kibűvii2ésóhas.  

28.ss, tábiisats ♦ tósr.óabányásaa,t tejlódiJs 1873 As  

1879 kastitt.3°° 	 . 

het 	í telhoaatal asialwi egge 	fndeac  
ms.11id tommibs4  

1873 36,392 100,0  
1874 35,918 98,7  
1875 37,436 102,9  
2876 38,454 105,7  
1877 37,529 103,1  
1878 39,580 108,8  
1879 42,025 115,5  
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Vindaiasllett a swill ára ia meredeken suhant. *A konjunkttu'a  

Sutatő Intézet saáJltései szerint a szén-, vas-, egy4b fé-

mek-, és építőanyagok aogykereskedslat ®ra, ha 19130-as évet  

100-nak tekintjük, akkor 145-ről 69-are sUll,aredt.. 3°1  

Az ujonnan kialakult drssinvrorsal még as 1869-es árak mögött  

is elmaradt* As árosvkkeaáa a 34.as, 90-es években is tovább  

toUtatődott• inaek itöretkeatábsa erőteljeses visszaesett a  

forgalom  a tarmolési javakat eiáfrl.litb iparerbaa. Ads.ssaertó-  

ai ó 21.s s. t#bi dsata alaip j áa aagál lapi thatj uk, ho81 a saéa  

esetí►ben. osakelem 50 91-os, a 22.as*  táblázat alapján  ,pedig,  

hogy a vas  vonatkozásában  még *nail is ceamyobb f©rga2cnslp ►eau8-►  

itttlást kellett tudoaistl venni.  A gyakos9.a#baea es annyit  

leatstt, hogy 1873 As 1879 között a sz6np ino forgalma 403  

millió sarkáról 205 8ei1116ra, a vasért4ik+esi.tZs® 243 millióról  

112 millióra esett.  

21.sz. tiblésat: A ssánf+alhosatal torgalaAnek alakulása  
1873 ás 1879 YtbsfStt millió sirkábed°2  

Évek  1873  1874 1875 1876 1877 1878 1879  

aea►rka 403  331 297 263  216 207  215  

22.sa[. láiblasa#s  A  artravaegyártás forgalmának a3atculdaz1  
1873 ás 1879  között millid mArlcátraa332  

$vsit 1873 1874 1875 1876 1877 1877 1879  

d  ~ 248 161  150  121 111 114 112 
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A fermali®i javakbas vissomitva sás ágasatokban nem 

találkozunk ilyes 	 depresssibval akár a torg+a].mat, 

akár a teraslist vesssllk alapul. 1E374-75-bfs ►, asss a vál- 

gig  kitörd.e ntáal elsó  években a textiliparban még biso- 
gyps  ei8veipdisaek is  tanul lehetLt,sk, sár ami a termelést i2-► 

let1.34/3  A torgalosra  as termdsse tesea men  lgae. A aeáésipar 

so7yos swegrásk6dtatása, a süllyedá alapanyagárak a teattil- 

ipar számára kaasyebbságet, egyfajta tell+ile,gsist tstttek  le-

belay'. Is asvsbaa semmikd►ppes, sem koapessilhatta tartósan 

as egyes asektar 1874/75-E3a reaikf.vii2 mily válságában ktiret- 

keatibea előállt általános vásárlőerő o.ökkeaist, imply  aagT- 

siirtilcbea vált a lakosság l+agyasstáai aikkek  irati  kereslet 

esókkeni.inek elbidásőj ivó . Seek  s3erimt as egyeaa asektoe vál- 
sAga /teeasUai jss►ak/ a mettes sssktar /togyasatiiai oikicek/ 

helysetéaek vd[lságosra tosdulfisdit mintegy kataliséitorkiat segt- 

tette e18. 1 krisis a tattoo szektorban 1E377.-1►ed tttósött. 31/4  

A 14mynlis agíasiaek  alakulására  vfl:bstkosbao non  ti]lttak 

reaedellusiskakre ezakt adatok, de bsoslések sserint 1873 is 1879 

kósfStt a aínst ipari  Somalis kb. 5 I-kal es<ikkeat :a6- l3okas 

ebből arra kelve tkes te tnek, bogy es 1873-es agstiaMrkri p*, 

vagyis alapitási válság vigsósoroa mom tekinthető snl,yosaaat. 

Viadariellett asombsa flgye3.eotbe tell vennnak ast is, begy e 

gasdasági pangás teen  sokáig - hat ivi,g - elhtssódntt, a ssdimot^- 

tevá termelie vissssasirtl as 1929-32-•es gasdaségi világválság 

*Mt floe taláikosuak. As 1073-as arUadearkMss a kspitaliamns 

addigi Li3rtóaeténelc kitságteiemL-'1 la ;sulyosabb mográs3c4dtatá©át 

jelentette. A válság megi tól'.ó aLl non eláb ease a termelés 

alakulásit aseaUgyre venal, de star-gams  is as árak mossasit 

is figyelemmel kell ki.aórei, s ebőea a tekintetben már valóba* 
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Lieu  nagy prooléaa'it jsleatkestek. A icersaksciők is  alsósorban  

a forgalom erötel,es tasgosappacsóait sist3rlstték msg. s mask  

ltt3vatksstibaa beszéltek irilságról, readkivUl kedsss8tlen gas-  

dasátA belysetról. Efi1811tTesa rosaa kórSilméin,retc kás' 'melt a  

nsbésipar, abol a kri sis nemosak sokáig tartott, de as A rsais  

és a  forgalom kiss's  mértéke saulyoa konsskvenci'kat tartogn.  
ta t t a j övóret séave.  

A tanaklaaág  sen elsősorban a termelés bes:;iikOlésüt éraó-  

kalhetts, bans* sokkal  i.akóbb ils tkbósii3.séaysi rossssabboáásrtt.  

A valóbaa jslentík talss 5 %-os teraeléa visszaesés kövu tkestó-  

baa a muakanálkülisig ekkor nég nos vat a gasdas4l, v'lsia  
saeghatórosó kisás$jeisnoégáví• A fogi.alkostatottoíg alq ►kas3.iaó-  

bas egyalers abg na.N bestsílhe0iisak ,as®atsv #esdenoi'król.  

kétségtelen, begy a tsanskaerdpiaoon magnőtt a kinflat, ass* agy-

re  tObbew ksrsstsk ngtaktát, is es alo6+aorbaa a néPesaig 1873 ás  

1879 tösgtti 7 %rws gl +arepodáedva1 nag ►ar+ésbat6.3" Ugyanakkor  
ebbea as  időszakban 7.5 	nőtt a auuaka Zermeliksqysége is.  

A tarmslfkesarsig ilyen er$tel3as felfutásának o kit  mi.idensl.  

előtt a depresszió ha!'sára Al talánssaa vigáez vi t t modersi-  

sé:láebaa. reeionalísál'sbnn, • a  korszakbankisbi  fal --gyor-  

sult  mU+asaki-teobnd:kat haladtisban  ball karrtssLat. A  vállalkozók  

as  arau3aa►óst, a forgaloetkiesést a ktllts'gek radikális osöickea-  

t+i,aivel igysksstak Taíemel,yast kíegyeslitsffi.• a1874 is 1879  

ki3s8tt a /mai napig khapon  ti  szerepet  játszó/  Psi,~-Ilssder 
k#3rsstibea konoeatrélt vasgyártás as eléallitósi itőltségpít  

47 S-itasl, s as egyéb járulékos kiadAsait összesen 54 `i-ital fa .  
ragta ls.e3°8  gat a termelékenység erőteljes fokoaisával érték  

al.  é► nunkásoic többe ... s itz tsssivebbes dolgotstak. nehogy el-  

boes'ssák Őket. A teraelisi költségeket eautorOogiakibb a 44-  
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,iq/ássatban, a kohássatbsa, a a lagaagyobb teztilipari ilseatk-  

bsa siksriilt r.dcakálni. A cma,alca tertaolákegyaiginek nóveliait  

asoigált _, as is, bogy a véileá~ alatt a ri,ri, elavult, korese-  

ri:tleoa gyárakst beeirták •  s a t.rualáat a leg:aodernebb ipari  

liteait=ié,ayekban konoentrilttik. A kor lcttratalminyeinek  

ká bb me  ,t.1.1ó ilsssske  t a Otriind.r j abr+a vigin, a a kri sim el/p-  

jón adták át. 8 folyacmat legsslaléletn.bben a vsslcabá~asatban  

meat végbe.d  187j+bat 8imetorssigbaa a ssgiévá 456 smgsakoh6b4l  

360, a 1879-ben air cask  210 iiaari t,i31@  A eeodasta €ise®akb.s  

ttSrtisó konatatráo36 tehát éppen a vasiparban fe a bányáasat-.  

ban valósult mag a legnagyobb batdatceltka7.. Mint kimutattuk  

asap igasatok tarneléaibaa aeleo3tk.sstt a logkio:ebb 'risasasois.  

°Aa /my társ soetS aoséntelhwcatal as 1873-as évi 206 taunár61  

11379-re 242 tosséra ..elkedett,g31l  • abvsk.dis  tehát 8 ii-ra  

su,°,ott, a agarsna asatib.a .  a asisalíko• ardor veig ennél  is  

jelant8seblt /date  7 56 r-o.. A 23.as.  táblázat tartalmaasa as  
tJra es : ') 	t.ihosatalt szénből, gyeravaabbl, oiaból  is  

vórdarisbál 1868 As 1879 k8s8tt to/loft= kite3esve.  

23.a:. táblásat312  

gin* esés ibrvr3- 
va~ 

Cin  9bí~ - 3a 
rds  

1368 202 59,6 10,3 31,9  
1`1"69 203 64,0 10,2 31,9  
14370 2 03 68,1 10,4 33,6  
1871 203 71.3 10,6 32,8  
1872 204 75,6 10,8 39,4  
1873 206 80,3 11,0 41,6  
1874 209 85,2 11,5 30,4  
1875 213 94.5 12,1 41,4  
1876 220 101,9 12,8 43,~ 
1877 227 109,0 13,4  46,6 

234 117,3 13,8 44,9  
1879 242 125,6 14,1 43,0  
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♦ textilipar  sem ass•arát Ls ebnál a ozespok►tbtil, Yeg:Uiak  

példát a pamutfonásból! Mat ismeretes a gépi fonds itt is  

felvsil totta a Wait. 11 lagae,yobb délnémet /augsburgi/ fono-  

da termolékea<ysig aavekedése mid 1870-75 kdatStt 	ali~ aRa3i-  
Uhl?* méltó, addig 1875-80 itftátt már igaz jelentja, 22,6  

M2-  
%.-os, A gíen,góbb úserns itt is nAt t.árbe szorultak, majd ki- 

váltak n vezrssnybdl.  

Leginkább azokbaa as ágazatokban találkoaunk sadaottevd  

termelákeaysig tJlfutásaal,  ahol  a váilság alatt is  szinte $8.  

ration le+s4Ulett•1 folyt a tsru•lés. Ahol viszont vioasatog-  

tik a trerool8 tevékeaysig•t, mint  pl. a gip,gydrtisba•, ott ozen  

a táron Avid idó alatt srulyos pro.J]áimdkkal k•llett számolni.  
As •roteljes tel3esit+mínY3avulás asoabaa kizárólag  a aagytta•-  

aiekre korlbtosódott. A IttSsáp-, és itisUzeaek verpqyicéptelsani  

váltak, e igy Yokoaratoeaa talajt vasatetteit. Ugyanakkor meg-  

tigy olhet j i:k, hogy  saaipar, a kip-  ás kiaakiiipar elpnesti-  
tósával, egyeláre még korántsem tudta as igy előállt űrt  tí- 

tölteni.  

♦ kisipar gyors ill sorvadásit gikrtisi  a ss8vőiparba8 a ki-  
zi sstJvBssik•ik saa:.yinek rohamos esökkssáse: '1873 is 1876 kö-  

sött Chenaits-ben ser eredeti 2 964 lkisi ssöv8ssdikbBl siag8ss-  

/ae 1840 asnradt.°13  ♦ korabeli források • readetoiáit egyjrtel-  

sdisa mtgerri ai tik, lied p1. Baanov+sr-, Cottbus : tirság6bea 1e-  

sajlott esirú:;,yu változásokat. Már kitérteo a cir[Lederikrise 6s  

a munikartilkiilísit, ieaposolatára, as  a válság elbasódásával a  
helyz.t e  kérdésben  is aegati v fordulatot v+►t t. A muaka►tel je-  

si taéalrek ativetcedós• ás a termelés egyhelyben topogises,  sőt 
/5  11.-os/ eet;kfc+enéss óhatatlanul telsslag.sei tett. a munkások  

egy rdssét. &hea jurslt aág a mír ealitett 7 95 los.os nápessóg  
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gyarspodáa, illetve as ebben as időben egyre  nagyobb méreteket  

öltő belső migréesiá s  a faluból a városba direzlás, a mesögesda-  

sógtól as ipar tell fordulás, a mir po;:eaoiálisaa mag is értek  

a fel té  telek a wnakanélidilisig kialakuláwábos. Ez azonban tQr-  

máasetesen aaia rent egyik saaprdl a teisilcra, s kalisaóen son  őr-  

vriyestilt iltaláaos jelleggel.  Ogle 1879-ben rsár mintegy  

22 *-os MalaltoElalkoststottaággai* ssársolhatunk. 314  Ss még  

nyes nsas asacamélk#aiság, de  micr elörnretiti ennek lehetősé-

gát. Mivel  am iparban röviditett smakaidőb■n  dolgoztak, esért  
a aominilberek is on  :no  j j  tek,  ne.a is asava a reálbérekről.  

SgyY asgyvaíroaokban, ahol kUlöaikea kedvezőtlen tényezők ját-  

asottak körre - pl. a helyi ipar struktur(►js  miatt,  stb. -  

sir tiyleges nuakaailktíli.aág is teli3tbtte fejit. 101878 its  

1879 kösöt t  lerlíniier as  iparban  6s a termelő  kisiparban  do]~ 

gosó auaiaso ►k 25-28  %..a ioeríü  t as uteáss,015  saes rissitette  

e1 oegilhetisét. A kiterjedt lsásiipari körsetekbe© eseteakint  

as ipariisők 50 S.• maradt maisa-, aegreodelísek nélkUl.  

~ terraelikeysig és a teraelés diszkrepanciája • Gstinderjahre-  

has vissoyitv megfordult, a jminAes a birbfl is tisstésből  

416k rovására. A városi ís falusi  népesség smiles rétegei.-  

mik vált sores kiláttistalaaat:. Az embereket nemcsak a fiylr  

ps. de a poteataiális enaksnilkű].isirg !.s nyoaaua ao tta. 1873  

is 1879 között egyre aál,ytilt a vólsáz, a eszel pbrhusamosan  

évről-évre nehezebbé váltak as életkörtilmsyek.  
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0/ ALIM 9-18Bkaa ie ladgida  

Nar a icrisis alatt  kifejlődtek asok a tányesők, m.lgat  

a kilába2iwt,  as  aj aegilánkUldo oaisátt rej tet t+Sc amgpkba.  

A  legfontosabb ispalsesaak  • teicintstbes as  aisasam  ftamat-  

lábak bdgoayaltalt. A bankok mart kágssaarU1'6e1[ asaQ4awebb  

kamattal is msgelig•t3ai, mart milli;  láttak as n,,j brrubáaásob.  

ra, ssod.aautsúiétaettia, glártaányl'ajlessidarse stb. as slaaaoars,  

do  ears rtillysáei Usk  prarsssiája msu.tt  karalt ear. 'Madam  

moll.ett  almost  leamáliitáaa aeaic iaea lasses, vontatottas asab  

view, mint set 24.es. tábslásatcsaa is uttatja.  

24.as. tiibláaat  a 1872 is 1879 k0s5t t  a ktiiretkeadltáppM vi1■•  
fostak áir.s átlagban a kaimatIátst. 3 46  

frr•it 1872 1873 1874 1e75 18% 1877 1378  1~ 
Zamn►tlAb  
3-~batt 4,29 4,95 4,38 4,71 4,1' 4,42  4,,34 3,70  

!s a  lattor bawagibaat amebas Weis 1•bt volna as xy  

liRil•ardülis elinffi, t#sittiort.3" giatstarapsfg a Adató l8t4ab ea at-  

tal as !Waal t illaaoktbl 'apts. As BSApwban ,. a  S`dest Si.radM  

lamal al.lewtötbes -  akkor ,ab- hatalmas kapasLtás sússlii besm-  

b#aiaokr+a atrili Istetőadg.  

As  adáigiekbsa aagfig7s1blttai, Log/ a  korábbi  aa$014akU.-  

list tss6 idássakokbaa a treeut, a tratssti barlthasáaole maghatdr•  

absá amarspst aít.aottat. As  idő iőrehadsdt[rsl asaaba,n • sseb-  

tar  sokat  gssi t ~►st t J.1  aat4 ságdból, a icy awn ágasat nem  biso.  

toai tba tta a gasdank; megaj Z ásáhes sanks4gsa er6taartalákokat. J17  
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Sat támaszt 3a al' as is, hagy 01879 de  1282 kSsiStt a  versu t.icl-  

lazat sindbssae 1900 km-rel  növekedett  - 33 094 ka-r61 34 950  

km-re.*318  sssel esesabea  Európa legtöbb  osssdgábsn  Ó. as  UdA-  

bas is  *ask most  kezdték el a vasutbálósat kiépitését, asáarot-  

tevó b6vi tésd  t. la  óriási leh.tóságaíaet osil lanto ti  t tal aA-

llot  ipar asAméra. fifty  esateadd6 alatt as űeyesUlt lrllruuwk va--  

sutvoc°xalaiaaaak bosses 135 000 k:ap-rv'1 181 000 km•re bővült.  

s hatalmas 	felfutás 1879-pea vette kesdet6t, amikar in  

as ~~ci~~ i nOvekebbt umgduplóaddott:319  3 s as  agrtiesaerii gyarn-  

podia.  kdpeste as amerikai fejlődd. kiindulópontját,  =:41y olsa o-  

atorbsa a vaauat, da as  ebb**  kapasolósfó rr3radkiviili erejii moso-  

gazdasági ezpaflss:ó viszonylatában nyilvánult aaeg. Tehdt al- 

zaondhat j  uk, hogy  az amerri kái gazdasági kilai vás tette ltb.e tdvd  

a aáaet gAndaság magára találását. Az iT3Am.baa  siadea adiitgi••  

adi wagyobo kereslet  boatakosott ki a vas-, de as son  vonat•  
kosásában, a  est bassi forrásból egyelőre arrm tudták kieldgi.  

teal.  Emellet t a testilpiaooa is  igea já kora3uraktusa cnatatko-  
u  

sott• A legsagyobb amerikai megr.nQelé.ek.t Anglia  ds léaet-  

ország  szerezte  aaaeg.3~ *As 2gi►ssaült Állasokba isdayuló náaet  

-expwrt  drtdke as 1879-as 31,8 millió dollárról  1800-ra 53,5  
millió dollárra e®elkedstt03Z1  

As ealitett tdoyessők hatására IIóhetországben u,jss ► sregaö-  

rekettett aasks* As a vmasrs sastatkosó spekulativ ka realet,  

Moak  kbtretkaattAbem íamdt jelentós pdasaeaakósbket tókdsitet-  

tek, vegyis a beruha ►̀sások volumenit szaiamott.7r#Sen g) ►arapitot-  

ták., a zsodemísdláisotr mellett +suttaal 13 központi  szerepet  

kapott as rstusiv terjesskedie, uj vállalatokat a2,awpitottak,  

s a régieket bövit.ttdk.. Serra szerveztek aa►ds=s[v6aytirsasigokat  

is. s folyamatot teleróaritette az ekkor vógbemeas6 vasut- 
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államosd.táes;. malynek kovatkestében aleposan őos.:.ea ~-3radott  

a vásárlóképes részvények száma, a i67 a pénspiwten, a tása-  

Oéa rendkival  megnőtt  as érdeklődés as uj értákpa ;pirok trant.  

Ennek ensnare  3012 as arlapitieok saama, tea pedig  mértéke  

kössit ta tte nag a Grtinder j abace  szintjét. S tellendölés koránt-

sem aan;yira ssembct tlá, mint amnion as al vi. tiel  láz  volt.  

iiaanakkor aim  ssabad lebeeaíll,aGnk a nenésipar termelésnöveke-

dését. a a bsruhámáaok btvvüliaét gem. Az uj ipari létos3.tmérGrek  

főként  a habgspé~irtikabaa találták tog számi tdo~tkat. wA  bt jóépi tcr-  

iparban sbben as íáé ben  azon to t ta ki végérvénj Qsaa a vas a  

fat, a emit köszönhetően ijern falfu to t t a vas irun ti. kore a-  

le t.•322  As n3 befektetések as acélgyár tL,Jaan is zyüimr3lz z5-  

nsk  M. $onyaltak, kölönössn as 1878-ban kidolgozott  Thou-elj  ti-  

ráa ]assr3aositáeáwal. ; gfdstási tsobnolágiit Európában 1e:us-  

gyobb mértékben H4metorsságban alkaiflastik. Eat sgéssi te tta ki  

még  a  3texsana-darti.a ksmenoe el tsrjodisa. a  módszerrel do3,gas-  
ta !el a hasai-, és mindenstitelót t a 10 t"n$rtsgiad. magts toss-  
for terrtalmu bsrnen ►asésoet. *1882 slejér► a lawn Birodalomban  

25 ltaavsrter /áta2aátitói mükö3t3tt, s cask összesen 152 500 ton-

ne  vasat  állt t+ottak 018, ekbsbea Murópa Mel részén e,gytittesea  

16 koxevart4rt t 1atanit, melyek tissstsljeeitméWe 126 900  tanai-  

ra rugett.*323  

A taravlés növekedést ttérotineit tekintvc as acélipar  á11t 

as élan. *3880-tól1•~i,;. e►saa három ég alatt, megduaásta  

tsrmelisdt o  a át2épte us egymillió tonai:J hstirt.° 24  

iA vaegydrtás is több mint 50 %-ka.l juvito tta teríjesi tmén,ydt,  

2 215 800 tonnárul 3 364 000 tennára e :lel te as alSill ito tt vas  

monn,yieégét."325  A testSli,parban, s főként a pamutteldolg7só-  

iparban is szésettevú gyarapodéanak örvendbettclt.326  
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testiliparbea, a tőkint a primutteldolgosó iparban is ssáaot-  

tevő gyarepodáaa,ak árvendFietteki Jón43aany dgasatbm ezosaben,  

pl. as épito.-, is as ipitóa,gteg iparbat e► depresszió gilósnsa  

1332-1g Marto  Ot, a a tárgyalt periódusban mat;  semmiPóle  a~3ve-  

kedisre utaló adatról aria ssesmoláatoak boo  

As 1879.42 Is3sötti ídőssakot bá.r sok tekintetben erőtel-

jest  asg414aictilia jellemeste, sigma  állithatjuk, hogy d►1ta16-  

mos,  ®indsdt  átfogó fellesdűlisról beasilhstaéak. , .mwnkaerá-  

poteaoiíi-, is a munka lassslíiceaysAgénsie advaiteáise mögött  

moms*  elmaradt a termelés bóviiliss.  Tovább emelbdett a rsum-  

kenélküliek salsa, s  egyre tdbb dolgosót foglalkostattek rPSvi-  

diteA muslcaiQóben. Bat a rasg+ativ tendenciát vasmelyest amok  

a 80-as évelt kesdstém meginduló megy kivándorlást bullám mir-  

sikelteo  

A  daeprssiesiv esflmentumok tovább414se, a meglehetősen el-

lentmondásos te j lődis aaá►r kdrvoQel asta, hogy a gsadaságt holy.  

net  1883-bam  mom less esokYs1M icedvesó°bb. LMilet  t a aohis-  

iparban miir ekkor qy ►ilvá.crrs,láva Tilt,  hogy a  köve tkos3 sas  

ta►dőben tultermslAsi je1asiigekre lehat sséopiteai. a ayera-  

vas f elhassaálés is, may mint tudjuk a tsrmslisi  eszközök

gyártásinak fonts* untatója, csökkenő tm+sodst jelsett.327  

*gyre inkább oegirstt a  tordulat, may a történelembe *as  

1883-as vilsaagkiat• voswlt  lim. 

á/ 1 _mad :,1.1 -7 >?oAlkódósae 1£333 áq 102, között  

As  1e63-es tultercmelisi jelenségeket megvis*gálva kide-

rül, hogy easel  az esztendővel kapcsolatban née  asebssebb egy-  

irbelett válságról bessilai, mint as est megelőző időszakot  

telleeadfliéemek arevesai. 1879-03 éB 1083-+36 között sokkal  ia- 
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kibb el . tiíiiic a határ mint a Gtuad•rjahre is as eat kftetá  

73-79-es dspr+ws:Ac, kósőtt. 1883-bea  hiányzott  as a tUróel,  

mely a kri:ie kitisrisáre 'Oat  volna, own is mólva atrról,  
hogy •  gazdasági  pangáat  hozó  periódus CeasiehesonlithQtatlar  
•ul rt3vi.debb ideig tartott, mint as alapi tfiai válsá,g. A no-  

hd►siprxr tesmeléaében sea mutatkozik látványos visssassis.  

A nyersvas telbessnálás, mely a 73-as vilig,gssdaaki válság  

alatt  kösel Pal ór• osökkent, meet  alig változott,  mist eat  

3 25...121.  táblázatos  le ttákrasi.31'  

25.es. tiblcisat: A rsimet worevas i'sihassa.iláa alakm-  
1iisa 1882  és 1886 idSst3tt.  

ieek 	1€382 1883 1884 1885 1E386  

sgll~iö~ 2,328 
tomnAbas  

2,316 2,556 2,605 2,230  

lint aegtigtelhetj#ik 1834,/85-ben  mi6g bizogyas növekedés is  

bs1O►etkssatt.
0
1303 ós 1885  között  a vssgi►drfivabas is emel-

kedett a tertaelés volmmene, b ir ®s 1879-82  közötti  50  111..oa  

tsrortlrie ltliu#iebos vissostyi tva as salt te tt gyarapodás  kit- 
4  329  ságtelsntil  csak  stagnAlAamak tekinthető, 	Basel ss•ssb•a jam  

1eatosea *sett a  iLlipar torgalme.  41886i•4en as ássubaeáa kOwet-  

kestib•a 27 %-kal irt4ítadt•ttak k•vesebb vasat,  mist  1882..  

bsa ,~330  eA r.t,yarsla+s tonndnkd►nti ára as 1852. évi 65 adrkAr61  

3856-rn 41  márkára  atillyrtdt.°31  A ttóssiat•1honatal UM is  

1886  között  11 Il-ksl eswrlk•d+Ett,e332  s es kb, mag le felelt  

a tosgaloa sveyekadisénels. A kohóipar es•tébta sem ssimolhatuak  

be t•rs•3,isssókklsaéaről , noha a sages  kohók  koráatraat tel  jaa  

kipaaitd►ssal silktidtek, ligyaráAt irvérayes  as Iéaetorsságra, . 
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Agliára, is as USA-1rs voaatbosósd ia. S három orssBgbssr a 
sagas keaasgaékaek (leak  kb. a felit ttsemslísttálr.jj3K Yagy  ene-
ma* játszott ebben a vastermikek iriatl kereslet megeNppar 

sales as aarrikaí pieooa:333 4ls !gyestiit illseokba irégyul6 

vasexport 1881-bea még 15 m111i6 deoítonaita, 1884-ben már 

esaic 6,6 o11116 desitosuaíara swgott.•334  

1 tőkás ipar egyáb igssataibaa is a bessúkUl8 forgalo®, 

is a stillyedó nagy koreludelmi tirek  jel tersesté k a helysetet 335 

Nig a tesaelás seanyiségát tekiatva hellyel-közzel asi8 81 ► atapo- 
dis is aw;állapithartó, 336  addig as Arsatsvoaal kttlönt3see► 1888- 
tál er+6te1 jsaaa osökkeat. 

1884 is 1866 között ugyan valamelyest  nőtt as  'part mun-

kások létssásaa, As a foglalkoztatottság stabilise  mégis ne  

tiv teatdenoiát matatott, gavel a termslákeayság sRiwktdáse 
ssssse meghaladta a termslis ktilönben is igea  szer'gy ldvalá-
sít. 

lerdulstot ebbel  ős s4 sssapontból is as 2867-se esates- 
d6 fosott, sasikor is a gazdasági fellemdtllis  erői ismét felttl- . 
kerekedtek. 1 helyzet kisértetiesea hrasoslitott 1879-hes. 
1 asíatet  gazdaság  a döatö  lökést  most is kivdlról, satin-WI 
kapta. •4t 1885-iás aserikd magdiláakiilás 1881 tavasain irts 
el esa►sspsatjit.e338  UST-ben  *Selma  etiat 1875sebea macival 
felfutott a v as-, ős a vasuti  termékek iránti kereslet  as ame-
rikai piaeos. *Sbbaa as hben as $o►ealt Allsrsok vasutvoaalad- 
ask  hossza  15 OW km-rel atsvekidett.038  As  smariiaiatcc1  hog, a 
német vaauport dönpiasget vinssassoritaák, a váasrrddeles  femme.- 
ríbez gyultak. 1  t1sősorbaa a vasuti sinek vonatkozásában árvá- 
ayeaitették a hAtriayos meg#űilöabiiatatfsoret. 335  gnash ered■ié• 
ayekíppea valóban sikerUl t a ktilföldi ssportdömpiage t a határok 
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előtt tQltartcíztntni. As tmerikal intéskedc:seket valaaelysst  

ellensulyosta, hogy ebben as időben Uierizlt aor Dó2-4meriká-  

ban 13 c1 vasutbálásat kiépi  tésére.34°  A 80-as évek sssáeodik  

teléboss aso+abm a Wort Birodalmon belUl is  lóad2ány tduyesó  

egittittss hatására  a  gastdasági  fellendülés ujból realitássá►  

válhatott.  

slánör is meg kell eaalitesaűnk, hogy as 1873-as  sokk óta  

sár visssonyIag hoes=  1d.6 teli e1, • igy egyfajta regeaeraó-  

data kétsé;telesai3l bekövetkezett. As slaosoaay kaasutlábak is öss•  

tdnsóleg 3statottaic, hagy a "ptilagesa heverőa •  sara  igazán basaao-  

suló pésstselsap ipari  tőke formAjábato 	icertil.j  tta betette tő sre.  341  

Sssutosa tehát ujból megemelkadett a róssvágytóicaállomAay.  

1 80-as évek vége óta erőteljesen sssosyaa3,masott fegyverkezés  

is alapozass h,osssss43érult a iaosajuaktura kibosataiaesbiíhosa: 342  

Nagy  jelesata3s6gti e tekintetben továbbá  as is, bogy ekkorra sár  

ssaiglshetősen elórehaladt a ssabodversessysa kapitalizmusból a  

ssonopolksapitalissnmsba lörtfaó i ►tssasaet.  

As  l80i•es u3  ciklikus t3eiieaadtiligl, periódusssssak sues  té-  

sayesaSk eló tirbelaerdil.ise ads* j  elleg,satasen laellsad331aLg itaresk•  

tart ktilcaöass5it. 2879•its tiss+oeyitva. a Ic#i1.i3sabeaíg ebbaa  it 

asgrautatkosott, hogy  a tassrmeldegyarepodás *ma  esoritkosott  

esupdin a aehár.iparra,  hanem  r'lter7asoaaa irvónjesLflt,  s lio2yai  

2abiliw e:46...aatokrasir is kiterjedte  slat a ttssttil-. ipitó--, és  
1130  

ipi tdsany agipeur. A sssIIisipar saseaanyiségi satirskodáae  s~~ valesi- 

vtl ssardaysbtr is volt a várhatámatl. a1887 de 1889  között 28  

~-ical állitottak old  több nyersvasat. sssiínt 1886ban,*344  

a ssyersnstelhassanáláa pedig es idő alatt 61  %-kal eaalkedett.345  

tigysassakk,or ateadkivt3l filsasökt►ok a aehSssipari árak.  *A vaA Ara  

1389-ig  451-kal e  1390-re víssoat már 66 i•kal. a Mazda  ára  
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agyewse:a idő alatt 27 0401, illetve 56 ii-iaa.l sent ts1i.  

jebb.•346  As gradc felteld ivelő  mozgásátérrtelaglsn a mo-•  

nopélicssDic előretörésével meygyaráshat,juk. A aehésiparan ki-  

eső ssférátbaa sea  találunk  *him hasonló aeártétstl dságo--  

l4,0.347  ~,„6~3L.b.1;1gQ,,.,i~1/t an  ipari termelds valuiens  

87orsabbaa nőtt, mint a munka termelékenysége, Mete* mint  

a fog1a.7.kostatési potenciál, *mart 	*.'t.t3~., t li  e  az  

népesség* mind a aankasnélkűlisé3." 343 sf  "A  dolgozók d►lbé-  

rel is  számottevően ng3vekedt+ek•B349  Made* Whit  arra utal,  

hogry valóban gasdaségi megélénkUlis következett be.  

A te:molés erőteljes talfutésa és a renaiki.vtll raegen Arm.  

ssiatsnaei ktivetksotéaea a tul tesnslisi jelenadgeek is f'oka-  

so t  tasbbaa érvéept ea<Ul tek, mist 1882-.ben. 1890-ban mér  

valóvá vélt a belysst tartbatatlaez►saágas. Ji ciklikus tellendM-  

Idabel: *law (Ilea jáá Angl,i.fibaa is su2yoo visszaesés jelent-

Moon,  mivel as  angol kibonő aka$á st megaleeposó argentin vo-

snbápités es es8eatia gazdseóggal együtt gmedteneklet#" . 35°  

Esirt a brit nyersvasgyártás mér 1890-ben kevesebbet psbdu-  

kailt,  mint kotrábbaa.  

IIémetoraesdgbea err.etl ssembeu 13?? -ben  még  *oak  a terms.-  

lés stagail+ísa dssisíhetn1A válságjelenségeit  atlwái~isi- 

veq. ker!°i1t osak sor a tery,elds aeaa3tiságásek ssAmottevó vise- . 

ssatogisára.352  

Mize'  szemben  1894-4e.n még  mindig mgssaa mosogtak as  

árai , tent!  ebből a  szempontból  arse k~ ~ tke ne t t be taré n. ~j  

W j kérdéssel behatóbban Jiirg.a Kuczynski: Die Ossebiobte  
der Lego der ♦rbeitar muter den iapitaliaeaue O. milvémek  
3. katetdb n toglAlkosik.  
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1891-bea asoabaa sir aom lehetett toviibb lyaatartaai a horri-  

bilis árakat, s elkertllhe to tleani vat at b:resb, amely a kis-  

rstkesci hires dvDan is tovább toliytató4ott."i4éraet.orsságban  a  

lsd~; k,e sde tá t 1891-~re tehet  j ük :

354  Wasik; 	Ekkor mdr kevesebb  vasat  

gyiirtottak e  a say+rsvsstsibassailás355  is 3eloatásoa, miategy  

12 Ip-kal astiicicotf: 1 testiliparból 1892•1g mom ssimol?satisnit be  

kűláabsobb váltosisrdl. in *satin  aoaIl aer6tel3esebb a vissr.a-  

esis.356 As ipar desat.<raeliae ugsaa aig mutatott bdLe.ap,yos at3--  
vakeaíst, as asoabiwa sir Oval olmaradt a sipassig ssiamáoak  
gyarapodása is  a tesmei#keaysdg fejlődése skint.  Egdssdleoa  
vivo 1893-ban sőt sóg 1894-bea srm si.ker#1 b a válságot t ei jessa  
aergssUats tei, s est neesasak as inak aali te  t t iráayb ► törtdav  
aosgiaas basso a s;yez-staetiihsssaíl[a további whe=ybaojárbeuw  
is altítimasstja.357  u  A nebdsiparbaa a aoaopóliumok uralmit  3e1-  
ai, hogy a s.síaór+akat roíg 1891-őes, is magmas tudták teurta- 

Aih358   • 
As iltaláaos el,ógedo tlat+síg miatt gem pakrabbas ke-

rült or astrá3 kokru, smmkabee ►sün  te  tósekere. *1890/91-bsa ai-  

ae tarasáGbas 226 esetben tették 1a a sutkánok a ssaarssámaikat,  

s  vonultak 	utoára.'" ,sasbaa mamesale as osstdl,t ►allsatitNc  

dlesúdi.ea 	bases as iat►arialista sagybatalmak is ssalbe 1as-  

riiltec 	ftogkesdődtok as elbkdss8latik a ma3dsai vim.  

ső Usaseosspáaea. is 1890/91-es icri.sis esek sseriat ass te Aato.  

bető ptestfa gaseiasigi vál+ságaaic, bases aebbea as frtelamieoa  

politikai vilsigkáat is felfogható.  



154  

a/ 4 sags  deruresaasiő kórdésőhoz - 1973-1393/94 - , 

A tilaasi simetorasig történetében az 1393/94-es érek  

aértc3ldkó aserapit töltötték be, u gyanis erre as időpontra air  

t.ilhatjnk a g®selaarág nooa3alásinak ke ►adatit. A 8iatt Hirodalo®  

gasdeeigtörtán+etdalk fejlődésiben  hiraa, eggeiatől  jól aikölti-  

nithatő időszakot különböstathetUak neg.  A kortérs ős a mai  
ssakirodalom is as 1873 is 1893/94 Weft! a1  tel.  t kb. huss ass-  

tartdót tgy egységnek tekinti, s ist a periódust, as est =ava8-  

só 1859-1373 kösötti,  illetve as ezt követő 1394-1913/14  Wheat-

ti si kluaoktáíl, korszakaktdl n te L;y asgirültiabös4a tva 'essay  

daprssssióaee seveste ► el •3141  

As 1873-ws g,e ►sdesAdi vilagviils�g jelentősigét aláhuzza as  

a Way,  hogy  snook  sagativ keasakveaseiái t a  aiaet ;asd+ssi;g osak  

a 90-es évektbsepira heverte ki. Kétségtelen további, hogy as  

1873-at követő évek lagtöbbjét a daprassaió, a pandae jellamsr-  

tt. Srdtel jts ternelisaóvekedáoael  csak 1879.82! és  I8811-90-tmi  
taldtlkostuak, s as Arasekkeaia - as utóbbi rövid periódust sas  

ss~itva - tol,yamatosama, s iltali*os jallaggal írvónyesUlt.  

A aagTkarestoedaioí érek  számottevő esitaóvel párhuzamosan a t+ar -  

gales  is jaleQlé►s mártikbta bess8ldili.. Bon!k kttvatktstibeaa a  

layaresig, a gtab,rsart* is kegasabb lett, a es a hatalmas t6kt-  

evőt komeentr[ló aa,Bliparra is resdkivül ,tyoaaastólag hatott.  

Ism *obis  abból 	hogy akkor  it  jaiesthatett ea a  

kisipar„ a télproletir Arutarselők saga.  A kisárutermelők  

pusstuléisa  Óriási  irseabet haladt  alóre,  s awe  proletarizálós.  

áisuk e2kertilhstetlenni vált. Ugyanakkor oagtigyalhstjflk •  hs8y  

a tirgyal t időszakban  Omegas vetakmilkiiliae's ggel mód nem  talál.  

ítesuak.  Busk  ssiprarisata valószintileg abban rejlik, hogyhe►  ugyan  
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*Laos is ssámecttevá termelésfelfutás, de a termelis a►isssa- 

*ads* sera k2Sve tze se t t be, legalá.b:n. s ae a olyara .r té kben, 

Ant ami kihathatott  volna a a►uabderShslyr.etre /1873-79 kö- 

zött sindöasse 5 %-kal produkált kevesebbet a aásst gasdaság/. 

Emellett aembag ►hatjuk figyelraen kivUl as ebben az idübaaa egy- 

re gegyrob b mire teke t öl tő kivi náorltd hullámot  sem. A kill/. 

tistala: helyzetbe került emberek t►ajors ssasi2ltak, s Ameriká-

ban próbáltak laserenosó t, kőnra.yitve easel as  otthon maradot- 

tak ssrsta. Mindamellett a német aunkaisok helyzete koréntaea 

volt írigyláere 	fenyegette őket a potelseidlis asuAka- 

nílkUlisaig, s iletkórUlaiayeik in - a vAlságok idején - ross- 

sssbbra fordultak. 5k fokosettan ireshették a tókds tejlődis 

kiaastmíthatatlan assasilyeit. Mat as sea ellensulyosta, hogy 

Ícritils:um periddusakbcau a tormany b ►ivataloaea felemelt* a te1- 

jes3 awnScsidbbess foglalkoztatott  dolgozók h+sti bír+fuulk .vaSsárló- 

* ere j é t ;

36l 

A nazy depresszió pulpit méginkább érzékelhe t jfik, ha 

e;y pillautist vetünk  a ze$ogasdas4„ fejlődésében ezen idcyazak 

alatt lezajlott váltssitaokra. A gazdaság e szférájának tag.la- 

lisá t, te kirt te t t el arra, hogy szervesen kapesol6dik e korszak 

probleeratikájáhoat, e helyen ssiiksiges tel+alevenitaaea. 

1875-boat erőteljes irsnhanAs  vette  kezdetit  a srs8,g,asóa►- 

sigi termékek kórében, sa • folyamatot egE3sseo 1887-tg awn sit-

basalt ssbdlíitr3ni .Kivi tel t Was as 1879í81-es gesi.ddtass  

aped.kosis saámottev8 isemelkedáacdl ssámolhatuaalc be. 'Az 1913-as 

6v ársaintjét 140%-osnak tekintve, 1874-ben 97 f-ea, a 1887-bea 

70 %-ra siillyedt a ®ezögw►sdasáigi truoiltkek tsssinvonela.° 62  

ltsat+ias asonbaa 1891-ig aj,re► 'gars  sa'easikadéatek tehetüak taaui. 
f1 
A asgleúet6sei, folyamatos trosbkkea6s k8vetktst4bes joggal bem 
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ssélhe iattrak egyfajta agrarvblngr31, bár  mint a dolg3zat sled  

rénséba:a ma~,-állapitot tak p1. a busa t.r :Telői Ira éppen  

1870-79  kötött  volt a le;::zagaaabb, a erről a kétsőgtel®n01  

igen  magas árnsiatrél o®akia .ne ;;ati v íranyu ármoagáo tndaal-  

hA tot t  ki, a ezen hoes-au távon mág a csér  többször emli  t0t t,  

1379-boa betteaetet4 TádyYám som vőltoztathatott. 	A nagy  

depresszió alatt tehát nee09ak as ipari-, hasw m as agrárérak  

is ealaanors3rabbsk lettet ;  legalibbia teL 	A v®leaaé-  

s,ek asonban 180°-:zal térnek el eg,ym6etól  abban  a kérdésboa,  

hoglr a vizsgált iciéass►kbaa ipari-, vagy ggrdrolló ke letke-  

se tt,  sass hag, a gtssdaaalei ó1•t me Iy i k asek tore ► ai nyle t te  

meg jabbsa g krisist. A Hans liottek, Walter Booker, ős .Al.fs+ed  

scshrö ter aevaíval témj eise t t  tiD3-ds twtatóoaoport  Wirtaahatts-  

gesola,iahte Deutaehlaezds s. s ►jirfSk harmadik kötetdban egyértel-

műest agrisrolla3  mellett  foglalnak allist. Ast aáliitjijc, ho gy  

"a mssógasdaaógi termékek ára  erőteljesebben seahsrit, mi.at a  

aseságasdasáagi termelés asiiirav3ira lét.fontoeaágu ipareikioefc  

Ara."364 Bsasel ssembeza Helga iAumsbataat ős Motor  Budis  /axis-

tin 010-beli tífstés$ascek/ Birteshaft Oiraat la poutsohlatad  

Bade doe  19. Jairhuaaderts big 191:8/19 0. suakdjuk 0106 köt*- ,  

tibea amellett tsssik le a voknot, hogy ennek  pontosan as er1m-  

la.aalces6je ig,as, a as árolló egiasea 2914-ig a sa+esSgsasdamig  

javára nyitott, vagyis ipari ollb volt.  4k swat érvelnek,  

hegy •1873 is 1879 kösött as iparaeíkkek Ara 55 1 -kel:, amc  

pert gabom Ara  1? frkal, a roan termelői dra 25 Irv-kal, a a  

buadd 23 10-kal eadckemt.065  /gsaa adatokat 	irtekoz4s  sta►R 

zfidasd,eaedggR1 teglaalkos$ réasőbea air ismertettem./  

Ilunsbawaeík további 1879-et követőes, ha Seale rövid időre is,  

de egyfirtels0aa a gabona árának eseel kedáséról szimolnak be.  
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Est a tényt egyébkéat a másik t;rté:zisaosoport eon  vonja  

kétségbe.  

tangy  vólen, bogy a nag: depresszió elsősorban as ipart  

su,jtotta, bir termds>setesea a  mrsóg;ezdasdg sea bats kivoaai  

magi! a válei; hatása alól,  s helytállósak kell tvkimlimatiattt  

as sgrArkriaia asgjelUlóst - mdg ha astgaa:ori tásotrlCal is -.  

As  ipar readkivtil kedxesótlen helyadetirs utal a mesügazdasiO,  

nyersanyagok de  alapaegi►agok iráat lauuaitott megosappaa►t  ke- 

resistt. Ebhags j4rult rs44 hogy as ipar a assógazdasigi tulaipesf-  

sdget som tudta most olyan  ndrtikbea telssivai, mint a vdiség  

előtt. A nőaiet ssaága ►sdasig igen  szenvedett ass amerikai de as  

*roes  gabouadgmpiragtől is, mely a 80-as őv+e::bea jeleaLdissa  tf1- 
futott,  s  os.k a mils  lrordbbi akbaa Bali  tett s:3.gvru  v~pvlil~i-  2  
kai intézksdósekkel lehe te tt e puaztitó komkorresciáaak 'Oat  

vetni. Ráadisul a aaco s3epreasxiö ideOa jelcaaRtőse.s nl3veksdett  

a sdmet mesógaacdaatii°i **melds  volumene,  366 a igy as dreads  
•1kerAlhetstlsaaó vat. Mlndest sulyoabi  to  tta, h;say Sénstow-  
asigbaaQ a menőgazdasigi termelés ttöltatdgei  Oval  nszhnladtdic  

as amerikai stb. saorditaso fcat.  

Stytn#ació az iparban, tulterzlelds a  asssőgaasdasdgbaa.  
♦ nagy alepresrssió leg3i,gysgesobb kftatiossmóatye •  hogy  +Btries-  

ró2 t'elereisilatte a acoss►polisdoió teadsnsiéjait., misrószről +ó-  

tel jesen Ovate  as. alma  gazdasági ilstbesi  j  sístsesott sserepdt.  

Egyre inkább megvalósult a azabadvrrsemyes kapitalizmusból a  

moaopolkspi  tali  seusba tört fizaá átrasa•t, a es ssytit  t jirt as  

áallasmaoopoüsz#iitua+ vonósok aegerósöd+bsével• A  fákóat as ipart  

su  j  té  alaapi tdsi vá►2.aőg ős a  70-es évek agr$rkrizise közelebb  

hozta egy::41shoaG  as  eddig ktSlcsö,absea aesarkodó juakerekst és  

sa,a,yburzaodiziá►t•  1 szövetség elmólyi tósát sssolgAl ts< a  már  
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tett Saamlnaagspoli  tik  is. As  uralkodó os$tafly kösóas 1b11Cpé-  

sét as  I879.bea elfog: ui ~ tt védővámok 6lotbe lépése koronáz-

ta meg.367  :s állami gazdaságpolitika is nagy  mór  tdkbeaa hoe-  
zi;járalt • arat3veZaa% asegssilrsrdítAoého$. A vámédolai iatéss.  

keddnek jeleata3ssa e1Ssejitetták, hogy a nehézipari tüabrlild•• ►  

sek az idáköabea ktlTfüld6n rendkivia megnehezedett és bizogy.  

ta7.a3aa4 vált értaeai téai leltet6saágekeet a hazai piacon kompea•-  

zf 11~.k. 

A píeaookairt folytatott elkomorodott  harc  msgagilvafrault  

a leplezetlen terUletí eup aaziót hirdető  kovatelésekben  is.  

A 70-es évek vége óta feleraSasöddt  t a gyarmatosi táiet szorgal-

mazó, uassitö propagis:da. Sorra alakultak as ua. "Zolonial-  
verei ae", asaas aresa t os i t ó egyesUlete k. A leg j elemtó oibbnek  

küs3ilük as  laamsae datallaáau "i)eutaseöer Koloaialvertiaead',  

vaaQyi:, a "lime: Gyarmato A t öEg,yesiil.et" bizonyult. Li smarok  
asonbest ktsvetkeseteoen kitartott a reins er3viasonyokkal ssár-  
a1o2aS aktiv - európai politika folytatása melleLt•  As id3 előre-

haladtával migia:  a Bismaro3c ellenes erők,  a easáltal a fegyve-

res tertiiletssersés hived. kerekedtek telíil. Vilmos osássór is  

hatalma, tekiatólye mtlTét asz  d oldalukoas v•te t te latba.  

"[itaellted6' érdeme4et ssersett a "lieltpolitik*, a terfiletrast►lő  
politika elfogadtatieábaa - a monopolisáoiá ks,posét aár em13--  

te t t-. Adolph von IIaansemana, a Diasooatogesel3asotiaft réastulal-  
aaonoea 'a ir44yitó3a. A 8C}-3a évek depresaasia3t, gasdaaégi  ade- 
tuáaase6geket mutató jelenségei is katalizátorként hatottak as  

assgreasssiv iráyfsatok amegerósöa3éae sseRpoat jéból. 1£334-g5-bea  

okkupálta a Császári Bómetoreség //twaa®t/- Dé2ayagat r-Afrikét*  

Togót, gamasruat, /]tiSmet/-Kele  t-íttríkfit és U jgdheait :6B  
As 	vaálség aagy aértikbaa e13aosi.to tta a aómMt  
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to:rsadalmt aesaltaíiasoastay aittivi s t,  as  >aaattaYharo  ittíla~- 
05d4S>aa3t.  al blaeanroiti *Sosialiataaissats•-s1 a tosvstay►sat pos. . 
town as  allaba~,~it  Lets  a1. ~t  anti skart. A arAlt  
iildOsai>a weals *ask  uég ar3aabbs$r Sotto a  fiatal aaoazióldo-  

saoicra►ta orosgai+sat• 8ataLaya aertiitbaa 13sgs6tt a ssiaipetiasáis-  
sok asd'ioaa, altit idáRal - slat sat a ké®vbbi eaaastaisi staef-  
tisstitaik is tS;ltrösitc - esasvasataaikka1 a saead.aildasotraioia  
taaiseaftt asrdai tettók. As  >állacarae9Ed konseasolidllaiafit,  s~;a ~si.laás+- 

alit~t ssoleáló iatikskailiaaicital ass  atiasril2.t a aakalsaasalrta[ly  

•i tasae~aljatbil *l.ta>lgaetl a mist*  admit  a  *socials  tarraiayhasia-  

s+s, a •SosialvaratadNnua*, alias a asocial*  iisto>a.itáia basNr-  

aa!lfoéra stb. is asr:ltbcíl lcar ilt  oar. A  dolgaa4k ba3ssatit tos.  

tábár• la  a 14tbisoartalwastits, a ialtahaly alvaasstais#alrsk  la- 

h148068s határasta sag,  a es rsndltivül 14o111aest41>a4  hate St.  
Sir  títsigta2sa•  bogy s*i dolooalatot t, a iniadigstl belies  asas-  

itai dwJbas toglaltoaatattiik, as a habi biriíast tebbrst saisaisoo.Ibar-  

tots.  >a:iut koac>ibDrea - lal.adavQeiarsitt as alassoorabb littaaaatar• ►  

blot  kSi tig:aak aiat t.  
A sear  daepeaealó hatalma parasstiteist vitt végt• • tís-  

aiatsaela3k, a kisiparosok aoeaiba. S tdaeusgok asosbar,  ~- 

pl  soak  tsrarlósi sssk.ssaeibat, tiköjűkat, arass podia  ta►1ajtlo-  

s+e4af► asaalli3.stiltat vaaai tasttik a$, sokkal iariulbb as laaapaaria ►lista  

aassadiala aas‘1,0baa &arttltaelt,  slate= a loNaiy3at smakía>a ►ss.  

 tai17 aslssataígoaseivi :itetit•  

Bum 166asalc alast  t - strut 	llapi ta ttaalt - a leraaelá sbaa  

aassassk t►iacsesais >is stegatoió jalaatkeostt, de p1. 1 1873 tes  

1893 1<i3sátt3i
0

aatrorms  a16a1it8s seas:J11up1>isaódltt ~ ú>ir iam,  
. 

hop ~ á 	 as ~óat ; a sp.kai arl loróatl,. 372  ,  
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As ipar Ssastermelése  ndate -7  64,5 %-kal gyarapodott. E ssá- 

:alíkos eras', ha éppen  mom is 3elrtttiktelen. mind as  est 

Qe501686, Mind as est követő p®si ódwhoa via soggi tva igsa 

useróynek tekiathetó. 1853 ós 1873 lct3aött 165 lo-oa, 1893 

63 1913 Weft! 132 *-os n8vekadfia mrttatbató ki. Mindkét 

eaetbsn  tit  több mint kítsseraatyit produkált a adopt  gas- 

abaft. mist a seta depresszió idejia.372  *msllett raiG 1873 

is 1806 icásiitt egyéstelaiíisa aegativ iránya ársoagás érv6ye- 

nilt, 1881-441 air ayes  tiyesót jeleatek nag  - goodoljatat 

itt a  tőkés  iparoaitds felgyolsult titwírs - melyek *tekin-

tetben is alapvető fordalat kozeledtit hirdattik. 

f/ 46  94-lee  évek ii1 erőteiles laí3sadtiláse is  

szA$adforduló vAla4Ra 

A 90-as *yak  közepére  as ítperialistsasba tIrtinó átmenet 

dönt' stádiuméba lépett.  Ekkora air  nemseticösi mérsíTel mérve 

is kifejlődtek a kapi tesiswss utolsó ssedcassinak lenini 

s aegfcsed6átelt as. imperialista háboruk. Airts tersságbea a 

monopóliumok hamarebb tettek smart vesetó sserepr+e, mint a 10-

. töob tékás orasdgbaa. BsQlial a burssoisia tstghatáro4sá része 

sopopoltőkéasá vat, s *gyre inkább talatlrba kerUlt a junke-

rekkel sss::ben. Misórs2l/tt a junker földbirtokosok továbbra 

is a hatalom  részesei maradtak, harem 13 olyan kisárlyos ar- 

tíhDsn mint  asal8tt. 3I.  Moos  Német  Birodalma juaicer`óurasod 

Allan képét öltötte megára. 

A 90-es Avek közepétől a oiklikua fejlődés uj vonásai  ge- 
sliitak előtétbe. s aat q-;vli=kil1.6s Himstorss+tgbaa 1893l94-et 1d3- 

vet8en bontsk+osott kí. tetasetkösi takiatetbea e fallendt3lis 

elirit ►aelata a gyaegín renal, tőkés országokat ragadta =lairala 
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igy pl. Japánt is a stri Oroasorsságot. Olaszországot is a  

Habsburg 3[oc►arahia magyar tes~ila tai t. Haskbea az 41  i . amokbsa is  

a beruhás6mk ilia a vesut ál11.373  Csakhogy  a vasutbilósat hi.-  

ipitésa, - tieetorssiiggal ellent6tbve - a kUlft3ldi tókabehato-  
1ás gasdssigi ős politikai aszkgsóvi vált, • kiiaclulópoatj  át  

West* as imperialista aegyhat~soak gyertsaaaagokárt, is talrf- 

v8 ptssokirt talytatott harcának. ti.dlesddt3tt a k8sdalaa as s-

ues területek 4oletti hegemómia biztositisiért. As isaosodó  

ain't i.®perialíammaaak a vasutipitkezessk  által  Oval spagyobb  

piasot •ikerElit aileadrsisa  alá voasi,  slat lest skim tgkaes~-  

portja, akár gyarmatai laha tóvá ta tté k volsa.  

LLt18a8sen az 1895 utfin kibontakozó tsllendülésbaa pits : ott  

nagy szerepet as export gyors - 13 %.-os -  at3vekedisa. 375  

sbbad a  periódusban sokkal inkább hatottak a nicest kspi-  

talisrmcts belsó tányesdi, adnt a kivaról jrivó impa3susok.  

As  óttOcist aldidiső dantd Mist esu<ttal  tehát  a aámtst gszdz~-  

gig Omega vál tot ta kt. 3743M1s mj reedkivtil erő teljes ;e~.;i1án•  
kUlia 	siadaaekelbtt as  alektroncs ipar tellutrisáböl,  

mottevő bSetilisóból táplálkozott:  376  t[agiratt as idő a si®st  

viliaosas hilóaat kiipitiaére, a villsaosi tiieí progrsmok megTa.  

lásitásáse, as uj ar3srEtvek tissnble helyesi•ire. 1 villzbositás  

kayasía jeleotkesl sagas, ás bistosaak ig,isicesd profitkilátások  

egyre nagyobb arinyu tdkebefoktetisakv+e  8szt8mlSzt-ek.  4á apakula-  

tiv várakozások betel jaaNisit most as a relativ bixto,d ták is  

alitimesztotta, hogy a folyamatban as államkapitalista esek tor  

is tavikanyea részt ve tt  -  vdrosi- 6s kt3ssigi koummnálc kápvisf-

letáDai~3??
d$ elektromos ipar mellett a va.;yiparbaa is nsgmsabisn  

beruházásokra karat Aar. Siadki t  ágazatban  a moréibA idő szekoicbaat  

ozabsdalmastrtott is bavese tett ojitások ekkor bizonyultak  Igazán  
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hassuot.hosósak, gyt3mtSlost3s8aatek. Az uj teohaoiógídk, gyr,►rtdsi  

el jirások el t•rj edbs• nagy már t6 kbea h+osráj úcul t a tell •Adü-  

l's elmélyi WéJéhes, idótartaAaéaaic negho3ssabbi táa:áhos.  

~ villaoositás sort éppea ugy elburjánsott a apekul[oió,  

slat  est air a korábbi negáléakdilásek alkaladval is angfi-  

gyelhettific - pl. a v®suti paasiaisisok vosatkosisábea. 378  

Ugyanakkor a stir hoassu idó óta jeleatós éa folyamatos osSk■  

ketist autatd rasati beruházások wet iscaát előtérbe  ksrül- 

t•k. asadiltal valósulhatott nag, hogy a sir aegliv6, koráb■  

ban 3.etektatett vasuti  hálózatot  most kisvaautakkal egissir-  

tolták ki. ~S vasuli  vállalkozásokat nagdatérsesaígok fiaat-  

ssirostaík, ás ók is elleraóriaték:379  Eindamellett aig as ipari  

b•t•ktetisek sisvekedós• 1893 ás 1900  között - 1913-as árakban  

számokra - 58 %-ot tett ki, addig a ma;.;,iavasutsic t6keiillosltaaya  

soak  38 9~ 	 ~ ka1 gfaradott~  legaeagyotib ipari beruhisásokra  
•sut tal is as aaálgydrtdabas ás ahaj óépi tésbeo keriilt sor.  

Továbbra is *ask as ágasatok  bizonyul tak a  gazdasági  aa~drlds- 

kfíl és megha.tárosói aak .  

As álla<u:úda emelkedő költségek •lóterentását a relativ  

stabil scanopolsstivet+wágelc a mögöttftk illó tcilcás•soportok péno-  

eslLköseiaai[ oiDtralisdlitsdvil bistosi tották. $t azonban terra'-

saM temet •ankis rövid ti►voa velósulhatot t 	, steel as idó  

előrehaladtával a soaoopóliumvk mógiakibb •18s•,;it•ttók as ei-  

leatmondiook klólesődését.  Tiasoatrla;tg  szilárd •oaopolssöretsé-  

geket elsősorban a aehásiparbaa sít•:filt kiaiakitas,i,, aholis  

readkivQl 36 kíliidwk oyiltak a so,sopoiprotít realistilásatra.  
Es igen sertsattileg hatott as aigasatba irányuló ujabb ás ulabb  

tők•beür xnlánra. As •siránpu folyamatot mu kis mértékbes $ó-  

sosdl.tottu az ebb•a as ídóbea sár erótelj•sea esorgalnazott  
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lagyvertesás ás a rövidssan eltogldott flottaaápitatsi progsmt.  

A nagybankok esetében is laamo.t16 tendenciát fizyelh•tGaNc  

aasc. Jelentósan asnŐt  t a eserapiik, a veltik egyre jobban öaas- ►  

esafotsód6 ipari tőke kibavitbaaábaan. As Ipar számára a backbit..  

tel ailkUlösizetetlatnné vált. A magiatőkés pánsint6setek, hogy  

•la,g•t tudjanak tenni as ipar további növakedáaa as•mpont  j  ár  

bél központi toBtoaságu hitelkúvt•lóaakaek, látrehostaik a  

*ZusRtsliohes Eireditgeld•rt, 382  naafi as un. jári►lékoa hitel-  

pénzt. 	tehát 0ár nemasak a Reiababank bővithr tt• eLu ton  

a tolyósitható hitel voluraeaót. A Zuadtsliohea Zreaitgolő fags..  

lom annyit jelent, hagy most air maalnba:aakok  „5a®osak kísspóast,  

hanem asóralapónst, 	jaSváirdaokat, ektivaakat  /Gnthabam/ is bo- 

osátottak  as iparvállalatok számára. g pánsügyi annővrrk  tehát  

ettől  k•sdve na korlátoaddtak a  griohsbankra. 3 jfsulákoa hi-  

t•lpóns is valás  fizetési  asakilz,  may  a baankjagytorgalraon  

alapult. A tatkarákoa polgárok kósiapáaftlke  t a bankba  vitték, ahol  

sat bankszialá jukra rdveset ták, s  kamatot is ii  sst tek a bei'isa-  

t•tt i9ssazog után. La • Oust bármikor jogukban állt kivonni a  

Onsintáarrtból, ugyanakkor  azonban baekbet6tjUk aia,pjóaa . tás~le- 
gas loereel•t•t is  kit•j  thettek, L321 e te  tköthettek, eásásblhae-  

talc stb. A benk viszont pontosan e befisetáa•k•t hasaálta as  

ujabb ás ujebb hitelpénz kiboosátáa fede$artéűl. s aámispiassel  

elsősorban term•léai asknsök vásárlását tiaeasasirosták,  tehát  

as •a3rányu konjunkturaa Folfutását agítstták e145. Nig a baahtiQ••  

jegy kibeaa:aátaáara voraatkaazaS2ea ion  ssigoru eláisások határos-

talk  agg a t•dars•t It+érdósát, addig a számlaparns aaetében neat tr 

la.r~lunk ilyen erős 0agasoritáarokat. Iétesett ugyan egy nem hiva-

talos f•dssati hatbr, Am a.•at,Z o magaamoxaopolista nagybankok est  

e1 neat érték, szinte tz3 tszc;e szerintbö+rithetták hit8lvolumanit•-  
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kat. A  hi telfogalon advalásére további lehetóaigat jolentett,  

:logy a►ar.;y gsadasigi fallaadt:lisek alkalmával, tehát a:aikor a  

szán].a;.iuz forgaloa is arúteljasaa emelkedett, as uj ekéas-  

pínz• dapoai tamk6nt, asas egyfajta 1at6tkíat Imrtat a pQns-  

intösatbe, a ouzel jelantc)s mértitcbea gyaraypodott s bank fa-

ds-sate. Y tilleadülia egyik t6 saj itossága, abban nyilvánult  

msg• hogy  a kásipiIIs 	forgalom ativekedísa mesas*  te-  

ltilmulta a baflkjegykiboasátás volumanáuek b6vt31ésit.  ugimet..  

oraaágbaa 1892 6s 1900 kösött 604 aiillió márka irtiksagyság-  

beas került sor lrsakssámlaleirás alapján törtásó fizetési kö- 

telezettség kiagyenliiiss INI!2E folyamati eredményeképpen a tár-  

gyalt pariódusban ssámottevóan emellcedatt a- gasdasági aöva-  

kadós aaeapoa<tjdból központi foatosséga - 	s rii -  

ad4sul mindes *ask jelastdkteleat caértékáaa pérosult a benit ~-  

jagykibocerétés atoveksddsivel.  41892 is 1900 tcissts tt kevaseb%  

mint 300 millió afs»  irtildi baakjqgya4 hoztak forgalomba, s  

igy a  kibocsátott kisspias értéke dsssessen 1 613 millió aárkér►  

ra rugott4,383 2 táayaak araál is inkább sagy jelentciaágat kell  

tula,jdoaí tawnak, mert *son  as utoa - as araiyalapoas nyugvó  

piasügyi read/tsar toltátalei k23st3tt /1/ - griitat sikertilt vetai  

a bankjegy forgalom mért6kte2ta bcivitíeínsk, vagyis a papírpins  

inflálódásának. Ugyanakkor meet - a 80-as 4►ekkel ellen tó tbea  - 

jeleatásea előretört fisetóai enafcústciat as assaypóersirare.  

1890 As 1692  között  962 millió airkirál 1043 millióra,  majd d  

1893-sa 1108 millióra, s 1903-,ra arir mintegy 1714 millió emir-

Wire szökött as aranyból kissi te t t pinarirma torgalaa a gsmde ~-  

ság virkeriagoisébaa. Easel  eaidsplag n Reio,.~bank is arótel-  
jeeaa aöielts 	váltók falvá3árlásával. 384  

- 1895-ig  =ask elisaare gyarapodott a Reiahabaak rsraaytartaldka,  
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bogy - mint eeeli to ttUk - ssáns t tev3en taltu tott as aragpina  

kibocsátás, s 19004ig is asatc jaleatiktel•a osnkkania =tat- 

, bat' ki • tskciatetbea. E jelsasig aegyará-satAt  a  Iisst Dire-

dalomba áraaló areas  asnnyisóginnk eráteljss aevoksdisiboa ta-

láljuk* Men as idáboa u4yaais sled Dél-iltsitf►as, nisi pr  

dig Alasskábaa sj arani►loiőbolyekst tártak fel, s ehrias járult  

aide  Logy  as 146 elvrekaladtával OUP*  Mi3etsssáAsk  a 
srtalsirgias e1jirisok is, vagyis agys+taasyi araayrögből tbbb  

aremyat ,partok  slat karábban.. is asagyrboirslis a 90-es  is  

as est kbvató évek f+ailsadBlisi eikiusaisak idótartn®át  jeiosr 
tóse.a en,hesssaóbitotta•  

A beak .ókte mnattisis saskbsOk 	el#ssgitett ugrá►esse-  

rű smalkoelias, szorosan össsePenédva as  ipart tőkével, aogb ►atá-  

rosé sserepet jétasatt a tsr.::elás astssesit bóvitésáboa, gy#sak.  

Uaasak létrehozásában* hivsl aeq kis réssben s, j ri11aí kesasarkim  

rel volt ssó, esáart amok sastalelóes sd3vek•dai kellett as  

u jansaa alapitott sisarfnp ►  tir,sasdgok ssisiset is. *Mg 1887  

és 1890 között 948 DT-t 3sudt/stikr  addig 1896 és 1899  kösött ~~r 2a% 
~ rfi ~ou 4 

air 1 129Mt'0385  ?sastfla e ssásbeli gyarapodás is igoo !Y- -,--  

gtelemre méltó, As kea as estlitett Se-4 tókoilloságibas ósk.b-  

sstkesott ví[itQsist most* sagyitó alí, akkor  aft email is  

aseabebtl6k+b tsiíatásnake loketUak taaui. Y  A 80-as évlik viola a  

riasvértyrtirsasdgok ősestóiáje 995 eg.11íá srirkára rugott,  eszel  

sambas  a 90*-es deck vigil' sir eelatt4 Y 657 a1l116 sirkcit saack . ~ „  

hattak snagukésrak • ~3vetsigsk ~  3116 
 

As 6uriAasi odrtike8 tőkebetekctetileek k8vetkestirbea h+a►talesis  

gtookaen *viil t as ems* seeekstor, seas sobaalip tekbe4 relit a  

taroelási essk8aökc 446:11.11tdisa. A taraslisi javak ez~tiurtQistiaait  

teltut6stit elsősorban a syssavasterraelés, ás s Fiyararaatalhass!-  
Ana. ustatőiaak rriltosisia atsr%et jikk 1e•  
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"1895-ben a nyerstrsstelnesanAlás 3,741 =Mid  toanásei  

coalmen  elérte as előző fellendölési periódue 109)-es 3,921  

millió Wants  osuesát .~~  1899-ben 6,934  millió imam*  s  

1900-úa4 sir 7,555 atllió tonna vasat használtak tel.  MMgíi-  

lapitisatjuk tehát, hogy öt e n;;,teadá alatt omen ágasat Web  mint  

100 %-kal bóvitette kapaoitbsAt. << d ayersvs.gyártéa 1395 As 1899  

kösőtt 5,455 síilió tonnáiról a,134 millió tonnára emelkedett,  

s 1900-rs sir minima  S,521 zaillió toas#val as 1895-be *írrbeia  

tel jesi tstt asinte  t 56 % -kal smsl ta fe101:388  L sególiakti],ís  

1900  elején ért tetc5tokára. L gasdasAgi élet filleaadt3líse mega  

után vonta as AM  gyors növeicedisé t. As  ipar expanziója  sae.  

haladta a readelkesaósre Alló vásárlderri lehetőségeit.  

L.scérsssrQnoHólinm árfelhajtó  poll  tikdja is segte tte a maga hatai-  

sá,t.389  Zgy as ala,piaási láz óta legerősebb  saegélialdtlás tetci-  
pantj  án *gyre  inkább érett a vál.ig, . ravidseea, wig as Ay  

folyamán ki is tört.39°  

L válság kirobbersiásoít, slat hajdan a tós.áekraohot is,  

a teactil-, As a köasyiiipar egyéb rígascataibaa jelentkező  tul- 
termelési jelenségek elóstik seg. 391  L krisis ktisvetien ktivet-  

kessaésayei  t ságia lezi. aicí►bb a termelési esesköstSles  t elbdillitó  

ipar  éreste  outs.  41 egrersrr,rrlélhaacnbi‘a as 1904-as 7,555  mil- 

lió tanadről 1901-4►ea 59265 millió tosanéra, 1909bea pedig  

4,574 silli6  tonnárasuhsat: 392 ` il vasgyártásbaa a vi,fssa►esie  

weak as 1901r4 eszteuad :dre korlútosbdott, milker a 't+tfRalia  
S,521  milliótoaa{aról 7,880 millió toacs,áta ssökiotat. Basel  

sseabea 19ű2-ben  sár issi  t  3,530  mill id tonnása történő  gyms..  
podást lehetett e1kifnyvelni.. L kássár►felhozatal egyártelsssiiest  

negatív tendenciát mutatott, 1900-bet még  109,290  millió tonna  

sseaet,  1901-ben 108,539  millió tonrAt, s 1902-ben sir sank  
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107,474 millió toauáit bágyáista4393  

"A villamosipart la elérte a v,ilság, s es fők3at afor-

galom erőteljes bessflkűlést.ben jelentkezett.' 394  A gépgyár-

tásból is elbooaáj t400król, rJviditett munke►idóről, terme- 

léskorlátosáeról és süllyedő drakról kaphatunk  hireketi, mivel 

*son ágasat i.3 jeleatősea adveste kapacitását a w4léaldilés 

idássa3ca alatt.393  

A századforduló válsága a tóssdekreohtól 6a as egyib ed— 

digi kriai.sekt8l  azonban meglehetősen eltért abból a ssea.poat- 

ból, hogy e depreeasiv periódus időtartama leigfeljebb ha két 

évet ölelt tel, tehát gyorsan tovébbssállt. Ugyanakkor .az  is 

10011 dérséklcileg tiatotte  hogy as  US.M-baz  ekkor éppen tell ea- 

diiléa, erőteljes gazdasági felvirógsá►s bontakozott ki. 

Ebbe as irányba hatottak as 1898-ban íe 1900-ban elfogadott 

sémit flot:taópitási programok is, melyek tosretébea sia korosiqy- 

sat jelentós  ssámt hadihajó ó é pi tó sére ado t t megbisatás t, mow-  
readelist:396 ligs kortárs megfigysló szavai szerint *Die 

ilottsnvereshrusg gerade sur reohter3 Zeit gekooasn', azaz  a 

hadiflotta ki3ávitésére éppen a 1416 jobbkor tterfl3t ow."' 

A krisis most sea merult ki 'mastic a terAeléa osbtckear- 

tisibea. Ssivatalaat esetben boesdt:o t#d.tc al a dolgosók Usage.. 

it, s jóa4há:g► vállalkozás i3  csődbe gutott. A esásadtorduló 

válsága s3atdenelulőtt as eiektrc>motripsr-, ős a bankok ice ►soent- 

ráoiójít gt►arsitott:a fel. 

1 válsii ; . kapssás a auskásaosamlo® ►beYn is bisoayoe sttdikar 

lisálédást lYgyeihetUak msg. A dolgozók nem törndtek bele 

olyas ki3nayes helyzetük rosszabbra forduláséba. á lassaleiaus 

*államssocialissus' egyre ayiiveíavelóbba,s illusióaak bisoeyult, 

• a tő+seges aouticaoélkti3.íaég want* a auakAsok miaden rétsg6t 
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taqagptt•. 4 aortopóligaoltat, s ktil8nöoon a Kohle,uyaditat-ot,  

may a krisis alatt is magasean tudta a saín árét  tortoni,  sőt  

asl,: ,át as álltai gasdeságpoli tí kait /!/ •suttal a burs3oaiz.ia  

egyes kSrei  is home*  tá:>:adták. ~A alémet burssoásidn belől a  

kapitalizmus törtin•tafben eldsat3r lehetLirik tasui egy trős,  

hatairoaott aatimnao4olista éramlat kiboatakosásaiaeak.  

g/ ,  á háboru t .at::i lQzab seri ó 1 3 is az /moeritillosuq  

~ alaegíáaöbb  1903-ban már issit a  gazdasgi ilet magilSnkU-  

líswirvl adhatuak asimot.rn As  uj tellendtilia elinditásá.bsa  
központi helyet  foglalt el a városokban nj ja àrai1ed8 épitkesési  

kedv, gondoljunk itt alsőa3orben Bsrliare, ahol  ebbs* as idif-  

ssskéea ujra telvirágosott as épitbsí- is trelekspekulaioí6.4°°  

A  gmsdaság kiboaAtskosását aem kis aártikbea mwsdi totta 4116 a  

asset export v©luaa:adsek gyors savtkedáse.°14°1  Is mina  is  

inkább tigyaflsare miltó s  mart a világpiaooa reudlcivt3l mwgaehesttl-  

tek as it#►é#cenitási feltételek. j kivitel hatalmas  adroit  tol-.  

futását lehetővé tevő  daanpíagatrekat a ao,aaprslisaikiá ssá►motte-  

vó előretörésével, a monopóliumok álmsaeti konasolidáoiójával  

ammmumts4atjuit. Bamellett oar kerUlt a  vidővaáarsadssrer aaeguji-  

tástiza►.  4A mmuopo2isáoió további elórshkiadefle4t szolgálta a  

Bheisteoh-Besttlarlaesh41s tohlenaiyadi.kat vjjássesvesise, s to- 

sal egyidejii kibcíYitaáse, val.amiat a Stahleerksverbaaad litre3tosá-  

atnak elóicisaitise,4°2  1 biztos monopolprofitra való kiliítáa  

ezekbe as Qgasatok0a /ssia-, is as ago8liperbs,% rend  kir4`1 er8-  

te1 j•s tőkebeéremlást eredményesett. & hatalmas teileadúklis  

- 

 

*seamy mint a 90-es ivektbeaai -.aost  is  adtleaekelött as aaM-  

litttt teriiletekea irwtiatea#ilt, áa as elektraxaosipir, me17 a  
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legutolsó aegilíakttliaben esigtísa as elsők köséitt tk,lalt  

helyet, esuttal ha lehet rat; aec,yobb sssrepet kapott.  

A villaaoseuergía növekvő mértékü telhaascaailása fokUaGo ttas  

e1Qseka  te tts as elek tromo torok, dinamók és akkumulátorok  

iráat:i kereslet teltutiaatt. Uj iparágak .jelestek sag  Lgnt pl.  

a gépleoesi-, áe a kerékpéslgy$rtás. 443  

A 8eiohsbank as adott arsayvaluta rsada>aerr keratiben  

egyre keveirsbii tudott a rsindea eddigit teMassld .hlteligfieyekm  

ask elege►t teaai. As  állandóan  Dásül.ó berrthisaísoü lieasassiro.  

alias ezért egyre nagyobb +akadé ►lyo kba ít tkasDtt .Uval a am-  

ipar tejlesstése esáméra mosgónitott p4122- •  is hf.telteskhs ók  

aaeam  a korábbi, anoon is a jelenlegi akicrosuíáoióbbl száradstak -  

leg,teljebb jelenaták#eleea részben - *sért rovidesea hitelieafii-  

oitSra lehetett sstmitaai. Ssnel a vaszrállyel járt ajárulikoa  

hitelpíns, asáalepáas mértéktelen fa2y6aitáse4 flint már kQrdb-s  

ban ealite ttact as es u ton ey uj tet t h:t tsl fedatsetire vonatiassó ■  

lag men tulkiluak, olyan aa<f.gwru rend+elkeséeeket, ad.at pl. asw-  

lyek beuakjegykibooaétist ssnbályvstaiik. A hatala.s összegekre  

rugó hi talpins eláterestisib+. , a +ssr[;ale,g#ns nagyobb eaerepet  

já,tssot t, aint eddig bissikör. Misdnaellet t es sea tudta ae>g-  

akadá3~,j►osni a bai►kjsgytorgalsaat hatrúrtalan növakedái así t e  noha_  
n  
19t)5-ben jilas►t6ates Se3aelték glad a hitelfelvétel után físe-  

tendb kamatokat, miad pedig a diszkontó, azaz a lesn+etai tolés  

~rtáhí~A Reiohaebanknatc - más oresaégcak jegybcaakjeaihoz  hason-

lóas - asaaytartalékatnak n6velóaár+e kellett tdr+eicadai•, gioa  

as araaayvalutaalaa,p f+sitáteloi Watött e roppant nycaméanak  el— 
leat tud,joa ellni. Sst az arasyDisór,sék targaloabcil történő  

fokozatos kivoa~►aaval ssé►o,dáicosta elíam ~si. 1906-~►n~ ebből a  

eilb6l liDtettik életbe sat a ht:árosestot, melynek i'irtelmiDeia  
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ki®oic3letti 50  As  20 aárksia baakjagyeket kellett kiboosátaoi.  

Asoaban  miaeo araRptaicsrékoaságra, ereaytelhalmosisra, irá-  

ayruló intézkedés, valamint a Wasp's* aáltctili torgalos eláre-  

töcéara e..41itteses is hiábavalónak bisoayult a hiteiresdases+-  

ben kel•  tkesett teaastil tség telold+isára.  

A  reaákivtüi mértík© hitelkibeivitéa kóvetkestábea B6met-  

orsságbas igea ► ne~7 drágaság kössöatF3tt be. Tovább tokozta  

aft wit a vádóvámos politika  hatása, mely elsásarbaa az n,,mir-  

termékek ériaak magasan t:trtAaót asolgálta.  tAs áromelkealás é►t-  

meae til•g 1907-boa tetdsött. 4°7  Wades a miles tömegek vésir■  

lőerejóQek ssiaottev8 esökkeaddsáhes vezetett. /Mhos j:firult  

móg, hogy eszel egyidejiileg aemsetküsi Wren is kiélesődtitt  

as araa4yárt folytatott hare. As 1907-es esn teadá kiisarpóa sir  

léthatóvá wilt, hogy as ujabb válság kitörése elkeErtilhetetlea.  

A knits  kö$vetl•o alőldislf ját skis as USA-ben,  as asMri3cai  tel- 
laadUléa kiasrülisében, holtpontra jutás[bar loereatietrjtik. 4°8  

A  *Amid olkiikus mególáakülós  végét  1907 októberéra tar-  

tsetjtik.  1 válság elSssör  a nagyvárosokban folyó ipitkesís•ket  

érte el. Igas.  l` as ípi tdipar mar jó ideje a növekvő kamatter■  

Wok  ~yromnsa alatt roskard ~,ifl9'A va►ladágjeleanégik esutáa éit- 

esaptak a  vaegy+irtéisra, majd a Spgfártásr•, ós a textiliparra:  i4 /?D  

Zs utóbbit réiadéisul a móg rsiadig mesas gerseayag árak is suj-  

te  t ták, s 'ellett air hosssabb idő óta ártéksss. téei probl ó-  

mrí,kksl kissködtitt. MU 1907 utolsó negyedévében as  iparcikkek  

Ara, s kt;löasfilrses a fásból késsi'+►lt ter.aókek ársziavo®ala ► ilto-  

1Aaossa csökkent, addig  na ltheiaiseh-Wtatttiiisctse3 Rohleasyadiicat  

twé►bbra is feu tudta tartani a horribilis 3zc;il<.rakAt, sót még  

valamelyes Ara lelést  is kiharaolt.t k  4A  
A konj uaktuss visesaesásás•k mejteleli,eas alakult a helyset  

a meakaRrőpf arao$. 1907 oktöbere d ta  fokozatosan  aötrek•dett •  
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sairakamilktilisk  animas  s 1907/4:3 t.1 ds - 1901  után  • a l.m-  

gassbbsea esöic6tt .412  A kortára jsl.atessssc as 1908-as antes-

46t agytist.tties aulyos aspsa.ssióa évaek bilm.eatit<. A gas-

desist psagds eaulyáti kiss' mbrsdkolt., hogy  mom as sWttso-  

nee  iparba, sara  pedig a essső,gasdss#gba nos gyflrűsSt t be a kari.  

sis, 	tiiezágasdasig éppen okkor bávitetts 	aeírtik•  

b.et ddpparkjÁt :t4414  

-1909 kősep4a mix ismét saegélóakUlósről boeasdlhetttgk,  s 
bár o foli•aci6lds sok hasonló eesást mcatatott es s16s6o41,  

miesea tokinthetjíik as 1903-M gasdssigi prosperités quanti-. 
 

tstirs magasabb fokon tftrtéa6 aegiseesátl8dí.daok. 415  As USA-

ban  pl. tovább folytatódott a sálság, a 1914-4sa ttlabb t$ssás-  

knoll, oat k+Owtáen podig a nysrn►as-, is as sodisláál.lítés  

ssdmottsrd visssasiso kövotkesott be. ism Agasatok Mambos  

esseak 1912-ben  tudtak  kilábalni a sulyos deprsssnióbói.416  

3sacei Jzombaa 1910-bsa limitoarasiglan a nyaewaegyáiMtLs  

erőtel  jeson /17 ii-ital/ g7arepodott, tarmeldadt 12, 6  tailltó 

tonaárdl 14,6 millió tonnára  *molts. 8 felfold ir.16 tread a  

ktii►otkosó  évben  továb b folyteatóetott, ha jósat aet;.a+i,etyebb /5 Ig/  

sirtdidaa is, s igy  as eláetllitott aayoarsvas sowasisigo 1911  

boa air 15,6 millió toeaaára rugott*.t17  2 sftekodds W[,  

akkor  aasat *dgbo, atdkear  4as USA saagyie►tds+a 13 114.1, ems 3,/  

si1116 tosával osott 418  ha a símet rohisipeair is ig.a segy  sei- 
1ise~llisba 8tki~ltt, amikor rsgaitrskedott toYmikaaea,jisiddt a  

tossosott mosopolás+eaksa kiveiata árOdkositeai. 	atrial  
19031-berat ♦ 8oheisoa$ndimat t.losslott, mart orlfs reaaopolsst!-  
votság hiiiyábaa sea loho ts tt sow a tora.list hati tioayaa  assbl 
ly©sai, 

 

sea podig as árakat ssileí►sdert tartaai• 8aaek elloais+e  
1910 is 1911-boa a simet abádsiper a ldfikaareskedelai °asgesl+om  
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jeleatős bővítésivel Wig  ine9 baits *ideal irtikead ráai prabléb- 
mái t  1419 

1 tarx#i3,ipar  helyzete  swig iekibb vilsígossa fordult. 

1914-re air ,aemosak a pia* Dsuűkű2dsive2 kellett ssáwolní e  
de as *sea iparig m4ktfdsae ss•o<poatjéból msghatirosó .ala4Paaya r. 
gok pl. a pamut-1  is mis atSviayi r,gerssaysgok Arfaak j•leatór 
•melitedásável is. 1 1911.4*a a 49 textilipart érdek*itsigfl 
rissvémytáramságból 27 veastesé;*sssk bisaytlt0 42r1 "1914-bea 
a teamelis voluaene még as 1907-es ssiöttá2 is el.maradt,*' 421  

A testiígyirtia t*ivisolt  nehézséget aegybaa hossijárul- 
tak as 1910%3,1--es gasdasági fell•sdfili* visssatogésibos, gysa*• 

Otis/Shots.  A snnkmaaílkfiliaég ssimotter8 ost3kkeaís• sir  azért 
tea következhetett be; steel a ter©elis f•ltuttatisára a ter- 
mr2ifcenyság-, is a munlcaer8,potenoül aprídep +s Jelkaáóse  mel-
lett kerillt sor.422 Sir kitságtelea, hegy  amuakani:lkí€liaig. 

kii188ös•a ha as 1908-as ssiat3rsa vissovituak valemflysst v3sm- 
ssassoru].t. 	1912-biz, vagyis ss s  periódusban mutiatkosd 
legsaglrobb kosjunktura ide jéa, sem bessálhet43ak toile* togial- 
kostatottadzru1."423  after  nemesek  a nyersvas al6ji11ltis aö+re- 
kedett u-r- : anzerü*at, mintegy 2 sillió tc►aaiiul /13 Im1aa11 9  de 
a asfinfelhoza.caí. i.e 9lo-kal  több  volt, mist as •lmult évbaaa.424  

, gd'ipgyérrás aa"ed#siayei !•liilmuítik mz utóbbi kit esztendőben 

agytittes•,a alárt termelési awttatákat, s a textilipar kiiitisai 

is kedvezőbb** alatcultak.425  4 gasdarég,i segiliakUl+ést amattal 
is Area•lka ►dér kisírte, mist  est 26.ras. tBDlisatambaa is  aye.. 
QOU kft•thetjúk. As 19114-es érsaiiavona1, mór • tel :eadUiés tr- 
tópoaet j át j•1•ate.426  
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26.as. ta[blásat s As arasinroualbaa bskt3vetkesstt  
váltosások 1907 ós 1913 toöst:At  .  w26  

*wok 

Ásesisvouai  
14-baut  

gvk 

Arssl.wvoaral  
tf•mbaa  

'1907 1908 1909 1910  

119,43 112,87 111,05 113,65  

1911 1912 1913  

118,95 130.41 127,07  

E  jelentós gasdasági kiboatarkosás aameslrc a benuhásáso-  

kat taJcintve a aahéásipaur, as alektrcaAoaipaar ela a vegyipar  
foglalt htlyst.427  A balekta Weak aaigysá;ga asariat a!`•lao-  

salt dgasetokat a textilipar, a assógasdseak áa ra azá2litd-  

ipar kt3v t ta. Ogyaaakkor asámvt t•v8 lama'raádasól asámolhataaic  

bit a lakásápitds tssUlstía.  r$  arstdriibaa tovább +ssa•lsosdett as  

•3boosátofitait asiaa, mival Java Eanra,aabb last tat épitett•k,  

mist asalótt, a  ráadásul  as m3udata.toalőtt aaogyvároaak v0-  

aatkosdaríibao drvdagsatil t:428  

As 1913-se 1majuafttura tisssaosóu bea 3.e as épitőipar  

állt az  aló  %•lyaaa.429  A,  40 1•gaagyobb nőmet  városból  30-%an  

k•ve•bb la~iat adtak At a aaagrandsl8knek, mint 1912-boa.s 4:30  
raadkivtil aqeátal3as havatlást •ladsorbaa a sagas, a mist  

27.oa. tAblisatom is itikíKasi - 1909 óta  aura aftekvd kasat-  

lábakkal wgyer4shaAjtlk. 431  3 kamatterhek a lakiadpite3at sob-  

kal  Inkább  sw jtották, miat bimme2y =de digazatot.  
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27.as. tibifisats k kacrtldbaic ,/.Frivat-Diadont/ vato-  
séss 1947 áati 19'13 kőst3t  t.  ~I  

*vak 1907 1908 1909 1910  

Zamatláb %.tsa 5,12 3,52 2,87 3,54  

/wok  1912 1912 1913  

tsvatláb %-iwt 3.55 4,22 494  

A  t•ztilipaur  rövid  !elvirágzásának is gyorsas vág•t vow  

tatt•k a robrnrrms emelkedő aye1'aaayagárak, valamist as a  

May,  hegy as élelmiszerárak !Weld  iv16 aosg6sa artishatd--  
seaa k•dveadtleotil hatott a  rm:akáaok ás al.kalassotta'k • sslfra  

tnrsdkei ísiBt aataSott kre•sl.atair••432 1 nyerevse-, 	as  

asrilgJirt[sbas  is  taltarmeléai je1:sa%ek hssii'itek a  t~lasia-  
re*, *ask  asoabae egy:lBs+s aág asst a tsrmíl6rE aóinNediaiasíc  
lssauliadban ngrilvássu7.tsic aog. 433  Számottevő kapaeítisoatS-  
kenlással • terEil•tekasa 1•ahasarabb 1914-ben találkosvnk.  
A  vx,i7.., is villaasarstpart saatmmy mist krdbbss,p most is el-  

!welt* a viladg• A  krisSe •lail,2t11isit minders  bízoanysú mait  

a vil#,ghábora k3.ttirda• a ►kadayestta sag* 	vileksdaek ol,taa  

naves  tbrtáaaiaz•k is adat ItMoalrasfti434  4e iemdelao#t•  

l ~ dep!•sasiad időassaakáhoa vissogli ty • koarasit eiia-  

ükua fejlődősében a tellearáUlaárs, a Lleg,il6ukilléa eaakassat 36- 
 

val hosasabb idtíg  tar  to ttet, mist a psa ~is,  a gmt&a:1,1 dep-

resszió periódusai, eagle  ki`lda8s•a a  asháaeiparrban az 1914-et  

megelőző években oar  (*gym több a•hiaaég utalt a gazdasági  

vek•die aegtarpaadaáraf ♦ soaopolisfoiai rövidtivan hitsigf•1•-  

aal stabilizáld, kosjusktura t•l'aaj  td as•rap• lokosalosea vow  
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szított jeler►t6síiigéből, s as  Idő el6rehaladtával el8tirbe ko ■ 

ri3ltek e folyamat asgativ ts,oasaekvessoiái, a az ellentuoadisek 

áthidalósa lassan magoldhatatlanná vált. 
A 90-es évek kUsepétól a villsmos-, ás a eregtipar egyam 

ránt olyan tiayes8k, melyek erbteljeseua e16moss3i tották a saws  
áaségi 41et felleadttlésit, s a argil.énkEtlíst a siklikus fijlá• 
dsí® domiaiaa faktorivá battik. Siskéat alakult asonbaa a he?y- 
set a hí :elbővitis, a hitelinf3.%oid problematikája kapoadsa. 
A  hitel kisrséleaitise egyiee nagyobb seírtékbea ütkaaött as 
araag►val.uta rendszer korlátaiba. A burssaési>ts bola in kiéle- 
sW3tt a hare as inflációs politika bivei ás ellentelei 10- 

s4tt. It korabeli kösgssdaségi folyóirat a*pie liank„433  har- 
aaoemléletesesa tSikrősték a német burssodzia • kft f6 

vossulatki Rak meghasomulisit, kern vitáját. 

As  ímfláoiós éia as eatiinfliaió8 osoportok assseiftittssi- 

ae nee as egyetlesa hf.teliatltioió asMte jelemság. Figyelemre 

aoiltó ebbs' as batssetttsgiaRbeat a genia/04 arányok számottevő 
torssalása. As ipar tejleastéseiaek titemii mestersé®ssaen 
gyorsaitották  4 hi teiexpaueaió aegitoégével, mlg a :aez©gapadsaór 
got Mglehet8aesa hát térbe asori tották. A dsl,gosst sled  risai- 
boa is ttSbbssEr emlite s:tem, begy a aess8grssaasígi haladást o  
fejlődést wrkeastó  h.i.teltorrisoic igs>a sstikósesrek bisoss;yultek  
- non salmon folyósítottak kitelt as ágasat számára Itiniea 
eas]agsse2 az Zptist P'm.varisilték, s ail igy áitrstayon helysetbe  • 
kerUlt aees6gasdaség termelísit tekintve saglehet6aeat elmaradt 
as ipar magőtt. Ennek ky3vr rkeastibeat magnőtt a kereslet as ag.- 

rirtermékek  isaat, tehát as állati-, is a aövispri mode=  tem..  

solksrk  Ara aílvosaa t'e1sslikStt. Essen  árecselkedlst a vidőví.de 

politika osak mig inkább e18segitetfie. Emellett nemoaak a te- 
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gyarestási eskkek istiati konjuaktura ntiVekedett, de riadidvül  

mat;iliakfilt as érdekla3dia a rat3vén ►i gyaro-, és alapanyagok  

vonatkosáaébaa is, mivel - mint twijuk - esek elóállitásábaa  
igen  nagy 1*maucadés  mrtte ►tk3sr►ott. ymf.att a növaSg,yi eradetii  

aprer+ranyegokat feldolgoscS  iparágak csak 	juthattak  

esémakra léttontoeaégn taslékekhes. Errs  a legjobb példát  a  
pamutipar  sstoiglíltatja. *As egéss 	jelessttóaar4 aemelks■  

dett as oradk sséssa, a g,yagottessa:as<stés  azonban  alig bcivült  
valaoivel, e esirt a XX.  asásad slej aSa air általánosas goo.  
pothia~yra leketett sasa~sitaai ~ 4~  Terasréaseteseas emsek saglla—  

lelfea alakult e nk!vóny 4ra is a vili;piacoa<t.  

• veresayagára3c felfelé  ivelő trendje is arra öaast t3aös-  
to a nagyhatalmakat, hogy  lehetőleg ssiaél több idegen Mores'  

aoya:;forriat bimisosstitaatac a asactk ssámára.  Leains 'As isape-  

rialismus, miat a kapitaiiawsa legfelső !aka.' e. sssUvibem437  
la:assögssts, hogy as imperialists  a:egyhatalssnk est a legkőay0.  

seyebtiea as é ri a te t t tarület meg3uíd% trieival érték el. 1 lenini  

tésist timaestja alá, hogy a iY•as. elejére mér stiadkivüli  

sirtikbsa Idilestódtek as *eyes iapsriatists  országok  ki3sötti  

slleatdtsko  pl. as 1905/46-oe also marokkói vé ►lség atb. Bér •  

arévtt aehéstigar miau  ire* sag sssmetts volna taapalsia.taosi. a  
marokkói íarotel5helyeket. II. 1'ilsaoamak, illetve Bitloaraak  

esuttal a sárral történt aragegysstis slleadre visaaavoswlót  kel-  

látt fujatai. A  kttdare ugyan Holstein ís Behlieften iakásááos  

iszeLett, de még ebbea as évimen.  azaz  "19tió-bare nor Sa:ertilt a  

saaaodik flottaéjtissd tőavia4y elfoga ►dtatéaára►:439  

As  ipari-, és as aAgsitrtaarmal6a arráytaibaa jelea<tkas6 tor -  

swlá+sekhos haaenlbas, a  hitelinfláció folytán aragáa  as  ip  

tfelűl is seá:pte►laaságok jöttek látse. •1 piaatitatimsisk föict#nt  
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a aehősipart őis az elelctrazaoaipart taimogat taik ae o'  tia8114611 
kt3lcjart#atiY tolf6sitsesáiva1."439  Boma  agasatok miaderaekasőtt as- 
aek kt3asdahettNc ter0eláskapaoitdamk eriiteljes b8vi3lásét• 
A marsxaelY+edett áars6invoaal hiába vesetett a s>66lea aéprdte- 

gsk vaáaárlóe.rejiau le  catikltsaassóhes, as  coll  tett két iparág 
athratceáfait • Unread  - a mag' bankkeasseranek hi taláradata 
Matt  - 2dayegesea aim  befolygáaal2hattas latbss járult mafg, bogy  
mind  a ashfaaaípari-, aiad pedig 	elektromvsipari moa+opolsstSr 
vetaigak m•gleb•tőuaaaa asilárdaak biasoy7E1 tak,. 1ega2i►bbiar a 
tárgyalt idősaa3cbaa• 

itiaadeaauak aaliaaárs as  als6 villightiboaau ká.tár6ae elő►tt  sir  
igea su2gos probldnikk.al kellett megkL€sdeai a ae$ézipetrban• 
a  taa<.ltersaaláaí jeleaaa%elc  *sirs inkább a falozisre törtsts, a 
igy as órtétteaitís see kin akadályokba 3itktlaött• ashéssógsk 
asaabaaa ekkor 06t3 köeslvett.ea► 	 bassatk+oaLrs aril.lill is mar. 
oid,ódtak, aaaea u; .,>' . nitat a ki3isógyértásbaao Ytadase2l ett a tol - 
kapacitások ayoaaásec *gyre  e3.vi>a•llaetetiQaebbó vált. A aehéaa-k 
ipar ícá ttóle aódoa prábi3t • ssflri tásbóz, kilábalni, ogyréest 

klllksreskedel0i sxpaasiöba kesdett, vagyis raái#E#3.isera *Walt*  
exporttvrolmafaét„ máarásaf<t jelaaatiear áilaaaai sogssaőslAaekre  3Qar- 
kosett met Saud. A aehésipart termdkek, g3rdriaaaadaayloc  
3+aa► ssoaroaan  kapcsolódott  a  től:eesporthos, a s tegtnrbarsá,si 
hajasa fviosósa j6 alapot t•reeat+ett a ő+sta#stas rtolmaean 611ant, 
aesga>:eadeldsek bi ztoaaai tásáhes. 1 aeSésipart aonopőlivasaa►k 6rde- 

keltaiga a fogy  vaaRpiaooa hi taégtelealü a f egyvsskeaéari verse:a,y 
amegatónigójfvi vált•44Q  As állami kiadások leggyoraabb+e+a a 
hadiflotta btivltése kaaposáar arse3katltek• *11193 árs 1914 Mstitt 
a aimet hajóhad 0oderaísiilásáraa, 	 tó telr3re 2 706,1 
millió mArkát kBl t.t3 t tetc.*441 
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~ •oaopolisáoi6 előrékaladtavgl. 6a a drágulás fokosó-  

dfiaával kiélesód tek a kiss4kmányol6  oes tá1yon belUli ellen.  

Wok   is. Qondol ;vnúc osek: as iaflceióe politikát támogató tt3-  

kiaoeoportc►k és as ist2droi6 *Ilea fellépő burssoásis rsa.mbea-  

Allésára, a so*opolista is as aatiaoaepolista áramlatokra, a  

ayersaaiyagokat elSAllitó-, is a kiastesuók*k*t gyást6 aAgr ■  

iparosok érdetel.leatdteire, s tigtil, de ams ntols6 aortas a . 

junket* is a ttagyburaaoásia  labilis koaproazissauaflkon  a2epu~-  

ló essö3v•tségéri'i Idökdabes aproletariétus is ssilmottevőas  

gyarapodott, sser+resett erővé vált, s tudatos fellépésével  

gyakraa okozott goadot a t6kiemtaek. E  L6:7.41zók el7Utt*a.a as  

állaamoaopolista szabályozás erőst&üeé t,  a 	01-  

kapitalizmus rövid idős  belUl történő ki.ftjlődéaít vetitittét  

előre. Ugyaraickor soklo3l asgrobb politikai és gas8asigi pr+eas-  

ss3.óaak kell ekiauoz órvényesUlai, kwgy as uredkodá osztály as  

Allan  irdauri td ssarepéask Ilya* aegbatlrasá mért►ókU abveléee  

ess2le tt d int+söa. 1t#,*deaase tre es as időpont 1914 előtt  sé,g ne::  
érkesett .l. j  labors  tii;obbea4sa Oat  pt cHaattilyhme ki41,9-  

144Aadt  -- a(=aka és  a tőke s sembea6lláeét, a  eiaakdsok és  a  

völl$lkoa6it asatályharoéaaic as  előtérbe kertt.léaét  -  terF.iatitet-  

t ► .x-'• t'.. 
	 A terns-  

lés *ársadalaadtása és a kiss„játités egiróul  volta kftiitt fe-  

esUtd elleatmos!!Qs aea ► pssstáQ a lámetorssá$basc iGen mates  

ssiaáti elért monopolisá*iá tftettasstáb*a ksrUlt as 41ső holy-

re, hasten  .gyaseri3*n erscórt is. mivel a 90-*s évek vége óta  

bekEissdttött 	drágasáG, s a további draelkedések  

alatt a auakésoostály ere elégedetlenebb lett helyzetivel.  

Sat tttkrvzte z: aa,daadzi és ozocaiálle  have elssdatabbá vblása.  

Z ictisdelea kilzvetlea eredményeket is hosott, pl.. '1835  62 1914  
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kesatt  50 Smkal matt a mumkáaok heti. aeramilbáse t*442  A ream  

béreik természetesen kotáatsen emelkedtek ilyvn airté3tbeat.  

A gasda►aági hero  aíreteit a sztrájkok mama most sem fejesete  
ki, mivel (m 	aksbssstiate té are a  ss trájkkal való temmatsa  

arotcasorosa lutott. Sainte mindig a 1,±•n-. -7",b koeajunktura ide-  

jés kiataser4ilteic a tőkések  a dolgQShccaak a legjelentősebb tam  

VOAiaaTeket  toast ,  igy 1505-bea ás 1912mbem lea A ausdta, a  

termelés Mesita* ugyanis aoaogolprotitjuk realizálarát veaaé-  

lyeste►tte, a eat ass vállalllattar.., gttól as időtől kesdve a  

barele 'aagsssé►g#►t e1sőscearbsa aim a amakaardpiaai hsly ►sst  f har -  

ass  sokkal inkább as ortstAlyharo aserve aAe ttségéaek foka  batám ►  

rosta msg.,  tritikus idássakokbsa ssmskasok satrá„jkot, a tam  

kéaak  pedig aqatkából való kisamiat helyestek kilátásba. Naas  

osak a dolgozók tUmari#1 tek asaksserveaetekbe, a vállalkozók  

is litrehostAk a zagui iídekvédslad eme.aUletei.t Ina,teraehaar• ►  

verb8ade*/. A IIZ. ssásaa vag+ áte► as eűiramyu toltamat ides  
terlgyo9rault. 111894 éa 1913 ~tic a a$aksaervesoti twig  
313  000-ről 3024 000-re, assn tább  mint  kiles 	;maw  

'14.45  
,podott. A seosúndlbér+ek jeleaet8a emelése osak a asisaátcerdu.td-  

ig jelentette a hetibérek vásárlóerejének hasonló airvti tel-  

fittiStit. nEautáa • telfeló ivelő treed holtpontra jniott.`$44  

Stzea togla.lito dai égakbaa, i, ahol idildabeei is alaosomyak volm.  
• tak a  fizetések, aeég osdkkeatek is a roa 	amr j ~vedelk.h  1 a$t-,  

is a .kUtfUldi-meakserókiaálat,  a ter=.xc16kegyai8 jeleatóa tom  

Itosóddsa, a aépaség ss4:Ao tteA ►,6 aZvehedése  btstosi  to  tta, bog2  
a art#aderjahre, vagyis az :ale ;pi tdisi léig korszakával ellentét-  

bta, as u j telleadtiljal oi k].uaokbaa mom loos ausksesáhiday►.  
Si bizony komoly fegyver volt a barssoasia kssábe,a. imallett  

ast gem  ballgathatjuk el .  hogy  bár a aaenkiíaság elégedetlensége  
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lpitadgteleaíil tovéb0lia is vnl©3 teesit8 erákdnt hatott, aaaL-  

hogt a dolgosók  ekkor elsősorban nem 	 váltosisokért  

esé►lltar, ©íkra, beam gaads+adii é® asociQlis kt3aeteléneket  
ősngostat tnk. E tiSe GAL"  eQértelales a reviaioaisemi, is as  
opDortuuaismzto tir7qar6o6re utalt. *kaask segteleldea a saak•  

,Mer►esetek bar+elcdaseige im alaposan ssgoeapt ►ast••446  

A tattoo*, korseser,ara•k•  arQnopolasev+stadgek :Andaztoailtal  
swig sem nőahet tek "teljes squgaloav+al* a jövő fe lő. i esooiil-  

demokrata 'Art  a deíenatsg egyik le$es6sebb pArtja méteé4Le--  

les~ bateáair 	 renáelkeset t, s politikei  d:Jgtá- 

oak #yosataliail írvdnyesiteai tudta befolyásét • teradesete-  

sea a parlmwti eráviosooyok ttiggvésydbea• A munkások a ssakr-  

esers►esetek  tévés  bisasyos v6detts6 zre tettek ssert, l gytirts-  
lajáonosok ettél  *wive kSS+futtaem twitlik akeatatukst mindes to  

vábbi aílktil ézviagrsitsml, adott eeetbon egyesfe+odaidk hell e  ~ t 

a naskaserveaaeti vesetőkkel stb. gisdeaaek tobnttkestdbea a v_1-  

140.loos6t cagy litték, bogy as idő eldrehaladtával  a,j ididsaarei:-  

bas kill tol,yaaodaiuk, uj  kurzust  kell hialakitamLsk, 	y: o-  

i"ltaitté►jukat tovt:tobra lo team kivtajéiit tar#sai• ss%rt ha ltw-  

ssa is, mégis éreshetőea klbMledtek as állaaahos, as á11rd be-  
toljís !o#cosatoo 4,',;vol6a4íbes• A óelsá de a ldtlsó aetzdasdgek  

fc8siitti őeesetlAggde more atyilvdranral6bbi vált. s tieyesőket  

is tiayelerdbe foell veaatiak a eziaet kQlpolitika ooagatdrucái-  

ask tel tár6eaiwr. ♦ aiset expeaai.ds t0:airviaeke t- WW1tita  
togsltaasva • misdenekelőtt as 3ellessste, árow,z a gaedask,i be•  

batolist, lehít6s6g sseriat tertileti tsrjesskeddo®el  kell 
i3sssekspc3vlai, ki nbasitssi. ♦ »candaski behattids* első•  
sambas a tőkekivitel  erőteljes  teltuttatisdibea sglilviaul t um,  
lint ads ma7.i tat ter a gyarmati kődi táeok a 80•an évekre estek,  
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s a kiaai  áiauasou 1837/98-as okkupálgsóral  átmenetileg le  

is súrul tak. i tertWet msgssaursdsébsn a Dioaontoae€aalleohatt  

h a Krupp Work.  ssess. t  t ekimagasló érdezeket•. A német  gyar-  

aatositás a ssisadtorduló tájén as4rt torpant 4e;;, mivel  ek- 
korra avir elfogytak a míg teloesta tlaa tsrtlle tiek, o bdruely  

iróiayu n, expanzió valamely impsrialista aegybstarlomal azon-

nali kortirostá►ciót vont volua mega  után.448  A Német Birod>>1om  

amebas ekkor  még na vállalhatta a háiborett, a ayilt tfaasei3t+-  

kásést, isírailya eras  is  volt*  A Holstein-+i erőpolitika esőé-  

jét jeleste -a már tárgyalt easbkkéó, ivadaro. As 1907-.s angol-  

oroes agtesaéaatyel bezárult a gytirt'3 piasetosrsság körttl *  bár as  

Estea.te-a bd3tili érdekellentétek wig  jó l.het8sigeket my j-  

tottak volna a németeknek as alsnigetsltsé;bdl történő kítöréo-  

re. As ujabb  1911-es egadiri meghá,trEíí.áe,  tehát iarokkó  ~ 

ges elwastia, azonban  sir  egy+k4rrtelmttec► arra utarlt, hogy a  

aámet kiilpoli tikr képtelennek bizonyult as isoláoiót telasar•  

*LA  te Ri. A rivet aaj tó • propaganda  hol  ',Man, taw . hol burkol-•  

tan szóli tsott tel a hero*  a  háDoarn .*állaláséra* ikazdewég# U-

rea  ms,galap©ata est,  hogy  áéisetoseság as 1914-es á►akrs lnrá-  

páőaa  as Ilse,  helyre  kaarat, s termsldsét 1870/71 és 1914 kö-  

agtt rAnto  .y  ~e,_a~~sutirrssta.  

• Német Sirodalos  gazdasági aalyr6iaark megfelelő aiírtékbea  

kirásita abrelsi gyarmati hóditáisai  t;. sat békés eszkt3sdkkel  

nos  lehetett nogvaiósitaai. A poross atili tsrisatss ás a Sam-  

kerség a kitlanbesi is igen egsessaiv német  imp.rializamamak  - 
ittllöaásea reakelée vonásokat kólosbnsőtt* is expaaaiós  politi- 

ka eltog,ndtatásábas jelentés szerepet játszott  as 1498-e8 alap-  

pitásu °Deyttasbsr 8lotteate ►ers3.d*, may  •1908-ban a ir több A.nt  

1 millió tagot igsdailt ,.a449  és  as  1391-bea literitett  
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•Aildwtaoder Yalkaed•,  way ssiatin tc3m*gaserNSetti válL.45°  
♦ háboru,s, aovia►isnt•. 4smegdg  propaganda  aikeréask kbayva1- 

Aa ttti al, hoc/  a Casissiiri Nia<rtorasig 1914-4e aamosah h•ial. 

rass gtsdeaátsi ova  telvoeal t•tva isdi tiui tta ► 	otteasiváját, 

haulm  ssadkietil jslaatóa politilaa! 4. i4eolcigiai básis, is 
saga sűgött tutLhatott• 1P1. Thomas llama  is iidv+dstilte a áátto ..  
rut, 804 

í caonopóliunot. • bar•aaoásia, a lnaksrsk, a ktaiproátegelc., a 
p•lesstai4, sőt a asociáldasaakstata 	ia, weals a aáart 
t4s•daloa, An a politikai ilst asiate aíadea riraf$lata !'Ml-- 

aorakoaott • vörti+u-teh6r-teics be  sáaslók alái. 
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