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9A természeti környezet

1.1.  
A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK 
HEGYRAJZI ÉS VIZRAJZI TÉRKÉPE
Terv. és rajz.: Kogutowicz Manó.  

Budapest, 1909, Magyar Földrajzi Intézet.  

89 x 64 cm. M. 1 : 600 000
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12 A számontartott nemzet

1.3.
A DUNAVÖLGY VIZSZABÁLYOZÁSI ÁTNÉZETI TÉRKÉPE
Összeáll.: Vályi Béla. Bécs, 1903, Császári és Királyi Katonai Geographiai Intézet. 70 x 87 cm. M. 1 : 400 000
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32 A számontartott nemzet

2.3.  
fiuMe[,] a MagyaR Szent koRona oRSzágainak önálló kikötő váRoSa. 
fiuMe váRoS éS teRülete téRképe
[Budapest], [1920], Magyar Földrajzi Intézet. 32 x 24 cm. M. 1 : 19 000, M. 1 : 75 000
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52 A számontartott nemzet

2.14.  
MagyaRoRSzág közigazgatáSi beoSztáSa 1876 óta
In Edelényi-Szabó Dénes: Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai. 

Magyar Statisztikai Szemle, 1928. 6. sz. 663.
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60 A számontartott nemzet

budapest igazgatása a dualizmus idején

és a horthy-korszakban

Az 1872. évi XXXVI. törvénycikk hozta létre Buda és Pest szabad 
királyi városból, Óbuda mezővárosból, illetve a Pest vármegyéről 
leválasztott Margitszigetből Budapest főváros törvényhatóságát 
(2.20.). A fővárosi törvényhatósági bizottság négyszáz főből állt, 
akiket felerészben az ezerkétszáz legtöbb állami egyenes adót be�-
zető polgár közül, felerészben az összes választható polgár közül 
választottak meg. A bizottsági tagok mindkét felére kerületenként, 
két külön szavazólapon, de egyszerre lehetett voksolni. A bizott-
ság elnöke és a törvényhatóság vezetője a főpolgármester volt, akit  
a király által a belügyminiszter ellenjegyzése mellett kijelölt sze- 
mélyek közül, hat esztendőre választott meg a közgyűlés. A főpol-
gármester a végrehajtó hatalom képviselőjeként jelent meg, aki 
ellenőrizte a fővárosi önkormányzatot, és felügyelte a törvényha-
tóság által közvetített állami érdekek érvényesülését. A fővárosi 
tanács a törvényhatóság végrehajtó közege. A polgármestert,  
az alpolgármestereket, a tanácsosokat, a főjegyzőket és a jegyző-
ket, a főügyészt és az ügyészeket, a főmérnököt, a főorvost és  
a kerületi orvosokat, valamint a főszámvevőt hat évre, míg  
a főlevéltárost és a fővárosi statisztikai hivatal vezetőjét élethosszig 
választotta a bizottság.

Budapest közigazgatását az 1930. évi XVIII. törvénycikkel 
szabályozták újra. A törvény a fővároshoz csatolta Csepel község 
határából az állami kikötő területét és Budakeszi község határából 
a székesfőváros tulajdonában lévő erdőrészt. A főváros tíz köz-
igazgatási kerületének számát tizennégyre emelte a törvénycikk. 
A törvényhatósági bizottság tagságát a korábbiakhoz képest jelen-
tősen átalakították. Az összes választó közül százötven fő, az ér-
dekképviseleti csoportok közül tizennyolc választott tag és a vitézi 
törzsszék törzskapitányának egy küldöttje, harminckét örökös tag, 
végül hivatali állása alapján húsz, a szakszerűség képviselete jogcí-
men pedig tíz személy került be. Virilizmus útján már senki sem 
lehetett tagja a törvényhatósági bizottságnak.

2.20.  
budapeSt SzékeS-főváRoS éS  
köRnyékének téRképe
Rajz.: Homolka József. Budapest, 1902, Eggenberger, 

(Magyar Földrajzi Intézet). 65 x 81 cm. M. 1 : 20 000
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71Az országgyűlési választások

3.2.  
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE 1881. 
Rajz.: Hátsek Ign[ác]. Budapest, [1881], Heisler.  

63 x 47 cm. M. 1 : 2 016 000
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89Hadügy, rendvédelem

4.1.  
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK KÖZIGAZGATÁSI,  
HADKIEGÉSZITÉSI ÉS HONVÉDSÉGI BEOSZTÁSA
Budapest, [1878], Légrády. 98 x 72 cm. M. 1 : 1 000 000
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144 A számontartott nemzet

5.23.
a nemek aránya és a főbb korosztályok 
A NÉPESSÉGBEN
[S. l.], [1921], [s. n.]. 38 x 27 cm

Tartalma: 1. A nemek aránya; 2. A serdületlen (15 éven aluli) 

korban lévők aránya; 3. A munkabiró (15–59 éves) korban lévők 

aránya; 4. Az öreg (60 éven felüli) korban lévők aránya

1920-ban elsősorban azokban a törvényhatóságokban (például Szabolcsban, Hajdú vármegyében, Borsodban) volt 

magasabb a 15 év alattiak aránya, ahol hagyományosan magasabb volt a születési arányszám, míg ott alacsony 

(például Baranyában), ahol már viszonylag hamar megjelent a születéskorlátozás, az „egykézés”. A 15–59 évesek 

aránya a trianoni Magyarországon is elsősorban a városokban volt magas, a beköltözéseknek köszönhetően. 60 év 

felettiek főként ott (például a Dél-Dunántúlon) éltek nagyobb arányban, ahol az alacsonyabb születési és halálozási 

arányszámoknak (illetve a kedvezőbb életkörülményeknek) köszönhetően megindult a lakosság elöregedése.  

A térkép érdekessége, hogy a Trianon előtt is használt közigazgatási alaptérképre szerkesztették.
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163Az anyanyelv és a nemzetiség

Az 1900–1901. évek átlagában a természetes szaporodás mér-
téke (a születési és a halálozási arányszám különbözete) 13,5‰ 
volt a magyar anyanyelvűek esetében, amelyet kis mértékben 
meghaladt a szlovákoké (14,2‰) és a ruszinoké (14,4‰), viszont 
a németeké enyhén, a románoké (8,6‰) és a szerbeké (8,9‰) 
jelentősen elmaradt attól.

Szintén a polgári anyakönyvezés bevezetésének köszönhetően 
a XX. század elejétől már kezdetleges termékenységi adatokat is kö-
zöltek, amelyek a természetes szaporodás mértékéhez hasonló képet 
mutattak. Az 1909–1912. évek átlagában a nő halálával megszűnt 
házasságokból született gyermekek átlagos száma országos szinten 
4,08 volt, ezt meghaladta a ruszinok 4,44-es, a németek 4,29-es, 
a szlovákok 4,25-ös és a magyarok 4,13-as átlagos gyermekszáma. 
Az országos átlagtól és a magyar adatoktól is elmaradt a szerbek 
3,86-os és a románok 3,72-es átlagos termékenysége. A magyar 
és a román anyanyelvűek termékenysége különösen a Bánságban 
vált el egymástól: az előbbieknél 4,3-as, az utóbbiak esetében pedig 
3,51-es átlagos értékeket mutattak ki.  

6.6.
AZ ANYANYELV SZÁMARÁNYA SZÁZALÉKOKBAN. 

HORVÁT–SZERB  
Terv.: Keleti Károly, rajz.: Hátsek Ignácz. Budapest, [1882],  

Posner. 90 x 63 cm. M. 1 : 1 152 000

6.5.
AZ ANYANYELV SZÁMARÁNYA SZÁZALÉKOKBAN. 

NÉMET 
Terv.: Keleti Károly, rajz.: Hátsek Ignácz. Budapest, [1882],  

Posner. 90 x 63 cm. M. 1 : 1 152 000
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166 A számontartott nemzet

6.9.
MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI TÉRKÉPE 
Terv.: Cholnoky Jenő. [Budapest], [1910],  

Magyar Földrajzi Intézet. 46 x 32,5 cm
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189A vallási-felekezeti összetétel 

7.3.
Magyarország népessége hitfelekezetek szerint 1910-ben,  
JÁRÁSONKINT
[Budapest], [1911], Magyar földrajzi intézet. 54 x 36 cm

Trianoni_emlekkotet_07_fejezet.indd   189 2020.05.19.   15:07:22



213A foglalkozásszerkezet

8.6.
A FŐBB FOGLALKOZÁSI  
CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ 
NÉPESSÉG ARÁNYA
Budapest, [1910],  

Pesti Könyvnyomda. 55,5 x 27 cm

Tartalma:  

1. Őstermelés;  

2. Bányászat és kohászat;  

3. Ipar;  

4. Kereskedelem;  

5. Közlekedés;  

6.  Közszolgálat és szabadfoglalkozások

1930

A trianoni területen végrehajtott második népszámlálás során 1930-ban 8,7 millió főt írtak össze, 
9%-kal többet, mint tíz évvel korábban. A foglalkozási csoportosításoknál ezúttal is együtt vették 
�gyelembe a keresőket eltartottjaikkal.

A foglalkozási ágak között közel 4,5 millió fővel hagyományosan az őstermelés volt a legnépesebb 
(sőt, abszolút számban növekedést is mutatott), de az összeírt népességhez viszonyított létszámaránya 
a tíz évvel korábbihoz képest – a trianoni területet �gyelembe véve – 55,8%-ról 51,8%-ra mérséklődött, 
egyébként folytatva az 1890 óta tartó trendet. A természet- és a gazdaságföldrajzi adottságokból követ-
kezően továbbra is fennmaradó agrárjelleg meghatározta a többi gazdasági ág és a foglalkozási struktúra 
alakulását, miközben az ipar-forgalom területének térnyerése és a gazdasági egyoldalúság csökkenése 
révén az agráriumban foglalkoztatottak száma az addigi abszolútból relatív többségűvé vált.
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231A mezőgazdaság

9.8.  
A LOVAK VISZONYLAGOS SÜRŰSÉGE NÉGYSZÖG MÉRTFÖLDENKINT  
AZ ÁLLAMI MÉNESEK, MÉNTELEPEK ÉS HÁGÓ ÁLLOMÁSOK KIJELÖLÉSÉVEL
Terv.: Keleti Kár[oly], rajz.: Hátsek Ign[ác]. [Wien], 1873, [Köke]. 105 x 77 cm
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258 A számontartott nemzet

9.29.  
I. A CSÉPLŐGÉPEK ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON AZ 1925. ÉVBEN.  
II. A CSÉPLŐGÉPEK ELTERJEDÉSE A DUNÁNTÚL[ON] AZ 1925. ÉVBEN
Rajz.: Lantos Iván. In Konkoly Thege Gyula: A cséplőgépek elterjedése 

Magyarországon. Magyar Statisztikai Szemle, 1926. 6. sz. 354.

Az ország területének megváltozásával aránytalanságok jelentkeztek 
az ipar és a mezőgazdaság terén is. Az új határokon kívül rekedtek a nyers-
anyagkészletek és a jelentős gabonatermő területek  – köztük a legtermé-
kenyebb Bácska, Bánát és Csallóköz –, míg a Budapestre és környékére 
koncentrálódó feldolgozóipar kapacitása kihasználatlan lett a peremterüle-
tek elvesztésével. Az elcsatolások következtében megváltozott a mezőgaz-
daság termelési szerkezete. Módosult a földterület művelési ágak szerinti 
megoszlása: míg a szántó területe megnőtt, a rét és a legelő aránya csökkent, 
ami az állattenyésztés fejlesztése elé gördített akadályokat. A szőlőterület 
kétharmada a mai országterületen maradt, de ennek jelentős részén ke-
vésbé exportképes, homoki bort termeltek. Az egyik legnagyobb veszteség 
az erdőterületek kapcsán érte az országot: az új terület mindössze 14,5%-át 
borította erdő . Leginkább a tűlevelű erdők által borított terület zsugoro-
dott össze, amelyből csak 2,8% maradt a trianoni határok között. A helyzet 
a tölgyesek kapcsán volt a legkedvezőbb, de azok is csak kevesebb mint 
harmadát tették ki a régi állománynak. Míg a világháború előtt jelentős 
mennyiségű fát exportált az ország, addig 1920 után behozatalra szorult, 
ami különösen drága volt a háborút követő években. 1921-ben például 2,9 
milliárd koronát költöttek erre a célra.

A mezőgazdaság legfőbb terménye a két világháború között is a búza 
volt. A gabonatermelés dominanciája a földművelésben megmaradt, sőt 
megerősödött az 1920-as években, miközben különböző nehézségekbe 
ütközött a búza értékesítése a nemzetközi piacokon. A búzán kívül termesz-
tettek még rozst, árpát, kukoricát, valamint különböző takarmány- és ipari 
növényeket. Az 1920-as években nem nőtt jelentősen sem a kapás- és 
a takarmánynövények, sem a kert- és a szőlőgazdálkodás területe. A talajerő 
pótlását tekintve sem történt nagy előrelépés a dualizmus korához képest 
(9.28.). Különösen a kisgazdaságok voltak elmaradottak a műtrágyázás terén. 
A gépesítés folytatódott, a traktorok száma meghatszorozódott az 1920-as 
évek második felében, de a fejlődés továbbra is a cséplés folyamatában volt 
a legerőteljesebb, más munkafolyamatot kevéssé érintett (9.29–31.). Az ipari 
növények közül a cukorrépát termelték a legnagyobb mennyiségben, ugyan-
akkor ennek a vetésterülete is felére csökkent az elcsatolások következmé-
nyeként. A dohányültetvények java része megmaradt a határokon belül,  
míg a kendertermelés nagy hányada az utódállamok területére esett. 
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288 A számontartott nemzet

10.23.
a Magyar korona országai területén MiVelésben és feltárófélben leVő 
neMesféM, érCz, Vaskő, ásVányszén, kősó és egyéb értékesithető ásVányok 
előfordulási helyei
Összeáll.: Böckh János – Gesell Sándor. Budapest, 1898, Magyar Királyi Földtani Intézet, (Kogutowicz és Társa 

Magyar Földrajzi Intézet). 121 x 94 cm. M. 1 : 900 000
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291Az ipar és a bányászat

A feketeszéntermelés közel háromnegyed része az országhatárokon belül, 
méghozzá a pécsi szénvidéken maradt (10.27.).  A barnaszén előállítása zavartala-
nul folyt. 1913-ban a barnaszén adta a bányászati ágazat összértékének 67%-át,  
s mivel telepeinek nagy többsége a szűken vett országterületen belülre esett, 
jelentősége Trianon után sem csökkent: 1921-ben 77, 1938-ban 61, 1943-ban 
50%-kal részesedett a termelés összesített értékéből. Megjegyzendő, hogy ennek 
ellenére a hazai termelés és a háborút követő években meginduló import sem 
fedezte az ország ipari, vasúti és fűtőszénszükségletét (10.28.). A bauxit termelése 
folyamatosan nőtt a háborút megelőzően, olyannyira, hogy még Németországba 
is nagyobb mennyiséget vittek ki. Ez a bauxitlelőhely azonban Bihar megye te-

rületére esett, s a határváltozásokkal elveszett. Az 1920-as évek második felében 
kezdődött meg a Veszprém környéki bauxitkincs feltárása. Az 1921-ben még 
egészen elhanyagolható, ezer métermázsás országos kitermelés 1938-ban már 5,4, 
1943-ban pedig 9,9 millióra rúgott. Ezzel a magyar bauxitbányászat a világ legje-
lentősebbjeinek egyikévé vált (10.29.). A vasérc kitermelésének egy része megma-
radt a határokon belül (a Borsod megyei bányákra koncentrálódott), de jelentős 
lelőhelyek kerültek az utódállamokhoz. Míg a háború előtt a magyarországi vas- 
ércet külföldre szállították, és a hazai vasszükségletet boszniai vasérc feldolgozá-
sából fedezték, addig a háborút követően a vasércre való igény megmaradt, vagyis 
importra továbbra is szükség volt.

10.26.  
ásVányi fűtőanyag-
KÉSZLET
In Magyarország gazdasági térképek-

ben. Szerk.: Edvi Illés Aladár – Halász 

Albert. Budapest, 1921, Pallas. 17.

A szénvagyon esetében – szemben 

például az erdőállományéval –  

a trianoni határmegállapítás 

viszonylag kisebb kárt okozott:  

a borsodi (Sajóvölgye), a nógrádi 

(Salgótarján és Nagybátony), a 

dorogi (Esztergom-vidéki medence) 

és a tatabányai barnaszénvagyon 

is Magyarországon maradt, 

hasonlóan a pécsi feketekőszénhez. 

Ezzel szemben az akkor még 

jelentős tartalékokkal bíró erdélyi 

földgázmező Romániához került.
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317A közlekedési, a postai és a távközlési infrastruktúra

12.2.
KÖzutaK 

a magyarbirodalom közuti hálózata 1913-ban

In Magyarország a háború előtt és után gazdaságstatisztikai 

térképekben. Szerk.: Edvi Illés Aladár – Halász Albert. Budapest, 

[1926], Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 26.

12.3.
autOmOBilutaK

In Magyarország a háború előtt és után gazdaságstatisztikai 

térképekben. Szerk.: Edvi Illés Aladár – Halász Albert. Budapest, 

[1926], Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 25.

Az Alföldön a legtöbb vasútvonal Budapest felé futott.  
Ezért a közúthálózatot úgy fejlesztették, hogy a legtöbb telepü-
lésről minél gyorsabban elérhetővé váljon a vasúti csatlakozás. 
1901-ben megépült a Duna–Tisza–Körösközi, első osztályú,  
301 kilométer hosszú országos út, amely Baját, Kiskunhalast, 
Kiskunfélegyházát, Csongrádot, Szarvast, Kunszentmártont, 
Békéscsabát és Gyulát érintette. 1907-ben egy újabb hosszú és 
jó minőségű utat adtak át, amely a Dunaföldvár–Kecskemét–
Cegléd–Szolnok–Karcag–Debrecen–Érmihályfalva–Nagykároly– 
Szatmárnémeti–Máramarossziget vonalon, mintegy 439 kilo-
méteren húzódott. Az 1908 és 1914 között épített Berettyóújfalu– 
Békéscsaba–Orosháza útszakasz 139 kilométer volt. A vicinális 
utakat is fejlesztették, 1904 és 1909 között huszonöt megyében 
összesen 3456 kilométernyi utat építettek a költségvetésből.  
A legtöbb településen egész évben elérhetővé vált a közlekedés. 
1914-ben az összesen 75 644 kilométer hosszú közút 70%-a volt 
kiépítve (12.2.).
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338 A számontartott nemzet

12.19.
az euROpai légi fORgalOm útJai 1924-Ben
In Várszeghy János: Magyarország légiforgalma  

az 1924. évben. Magyar Statisztikai Szemle, 1925. 1–4. sz. 75.

a repülés

A repülés mint új közlekedési ágazat az I. világháború után tűnt fel 
(12.19.). Előtte a repülő és a hőlégballon inkább látványosságként 
szerepelt – igen ritkán – a városi lakosság életében.

1920-ban megalakult a Magyar Aeroforgalmi Rt., amely kez- 
detben csak postát szállított. 1922 tavaszán a Franco-Roumaine 
(FRNCA) társaság Rákosmezőről Párizs és Bukarest felé napi  
járatot indított. Ezen év őszén a Magyar Légiforgalmi Rt.  
(MALÉRT) a Bécs–Budapest–Belgrád vonalon indított járatokat. 
1928 nyarán a Weiss Manfréd Rt. bevonásával tőkeerős céggé vált, 
és napi járatokat indított belföldön a Budapest–Pécs–Kaposvár, 
a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza és a Budapest–Miskolc vonalon. 
1922 decemberében az Aeroexpress Rt. Prága, Zágráb és Bukarest 
irányába kezdte meg működését, valamint balatoni sétarepülése-
ket tett. 1926-ban a Budapest–Bécs vonalra beszállt egy német cég, 
amely Klagenfurt–Velence járatot is üzemeltetett. Félszáz gép évente 
háromezer személyt szállított. A repülés ekkor még inkább veszte-
séges, szerencsés esetben nullszaldós tevékenység volt. Csak állami 
vagy magántársaságok adományaiból tudták üzemeltetni a magas 
utazási költségek és az alacsony érdeklődés miatt.

1937-ben a budaörsi volt a fő repülőtér. 1938-ban született meg 
a döntés az új reptérről, amely területet egy korábbi gazdájáról 
Ferihegynek nevezték el. Itt 1940-től katonai gépek, 1942-től polgári 
használatú gépek is leszállhattak. 1943-ban gyorsforgalmi utat épí-
tettek a reptér és a város között.

A II. világháború ellenére a korábbi vonalak nem álltak le.  
Naponta három olasz, két német és lengyel, egy svájci városba, 
illetve kétnaponként Belgrád, Arad és Bukarest irányába indultak 
gépek. A bécsi döntések után Kassára, Ungvárra, Nagyváradra, 
Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Székelyudvarhelyre, Sepsiszent-
györgyre, Kézdivásárhelyre és Csíkszeredára is indított járatokat 
a Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság.
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351A közlekedési, a postai és a távközlési infrastruktúra

12.30.
a magyaR KOROna ORSzÁgai  

tÁVBeSzélŐ hÁlózatÁnaK
RéSzleteS téRKépe  

1. lap: Budapesti igazgatóság

Budapest, 1912, 

Magyar Királyi Posta- 

és Távirda Vezérigazgatóság,  

(Magyar Földrajzi Intézet). 

91 x 115 cm. M. 1 : 360 000
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