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Vezércikk 
 

Az első magyar bank 
 

 
Ürményi Ferencz, Fiume nemrég leköszönt kormányzója mondott a minap a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank tekintélyes választmánya előtt beszédet. Az elnök elégedetten nyugtázta 

a Bank elmúlt évi tevékeénységét.  

“Képesnek érzem magam, tisztelt Uraim Önök előtt azon örvendetes nyilatkozást tehetni, 

miszerint a bank hivatalos működései által a pénzforgás elmozdítására, s a kereskedés és ipar 

élénkítésére eddig is már tetemes befolyással volt, hogy a közösködés mindinkább 

nagyobbodott; és hogy ezen intézet, szigorú rend, pontosság, s az előforduló ügyeknek gyors 

előmozdítása által máris napról-napra növekvő dicsőséges közbizalomban részesül.”  

Mint ismeretes, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank viselheti a Magyarország első bankja 

címet, magától értetődően nem az első pénzügyekkel foglalkozó intézmény honunkban. Az 

első önálló magyar pénzintézet kitüntető címét a Pesti Hazai Első Takarékpénztár mondhatja 

magáénak. Eme egyesületet, a’mely az első magyar tulajdonú jelentős hitelintézet, Fáy 

András úr alapította földbirtokosok, valamint pénzemberek támogatásával. A takarékpénztár 

három esztendeje, az Úr 1840. esztendejében január 11. napján kezdte meg tevékenységét 

432 alapító taggal. Fáy úr, az egyesület segédigazgatója az 1839.-ik évben megfogalmazta a 

“Terve a Pest-megyei Köznép számára felállított Takarék-pénztárnak” című munkájában, 

melyből részleteket a korábbiakban újságunk is közölt. Fáy András ekkor így fogalmazott: 

“Magyar ország, egyik legtermékenyebb legáldottabb tartományai közzül Europának. És 

mégis köznépe, [...] igen kevés kivétellel általában szegény, pénzetlen és szűk termés, 

balesetek, vagy csak öregség és hosszabb betegség eseteire is, nem biztosított állapotú.”  

A segédigazgató úrral való legutóbbi beszélgetésünk során betekintést nyújtottaz egyesület 

jövőbeli terveibe, melyek szerint az egyesületet a közeljövőben részvénytársasággá 

alakítanák. Akármit is hoz a jövő, egyértelmű, hogy Ürményi úr szavaival élve, a Pesti Hazai 

Első Takarékpénztár egyesület is “dicsőséges közbizalomban részesül”. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alapításának engedélyezését tizennégy esztendeje, 

1830-ban tekintélyes kereskedő urak szerezték meg, Ullmann Móricz úr vezetésével a 

Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum, magyarán az Magyar Királyi 
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Helytartótanácshoz való folyamodásukkal. A Bank felállítását a “Pesti Kereskedői Pitvar” 

szorgalmazta. Az ellenvetések, melyek szerint a tervezett intézet felállítása az 1816. 

esztendőben megalapított Oesterreichische Nationalbank jogait karcsúsítaná, cáfolatra 

kerültek. Ezzel ellenben, akik figyelemmel követték újságunk lapjain az események 

alakulását, jól emlékezhetnek, a’hogyan esztendőknek kellett eltelnie, a’mire az alapító Urak 

keze ügyébe került a kérvényezett szabadalom-levél. Az 1838-ban kézhez kapott licentia 

dacára, emlékezzenek csak vissza, az 1840. esztendő októberének tizennegyedik napján volt 

csak képes a Bank megalapíttathatni. Székháza a Spazierenplatz, magyarán Séta téren áll 

(amely a korábbiakban, az 1833-as évtől számítódóan Játékszín térnek neveztetett, azonban 

az négy esztendeje átneveztetett). Ünnepnapnak számított ez a nap a kereskedők szívében, 

boldogan emlékezhetünk vissza, ahogyan Ferdinánd király Őfelsége aláírni méltóztaték az 

alapítólevelet, majd a színaranyból készült, negyedkilogramm súlyú tokban található 

pecséttel végleg befejezést nyert a többévig elhúzódott alapítás. A piros bársonyban levő, 

fehér és zöld színű átkötővel ellátott privilégium-levél jelentette a hazai pénzforrás 

megnyílását a magyar ipar és kereskedelem előtt. A Bank 4000 darab, egyenkint 500 

konvenciós ezüst forint névértékű részvény kibocsátásával, evégett pediglen kettő millió 

forint alaptőkével alapíttaték meg. Az első részvényjegyzőnek a legmagyarabb magyar József 

Antal őkirályi fenségét, Magyarország nádorát tekinthetjük. A bankalapító mozgalmat nagy 

buzgalommal támogató királyi herczeg őfensége elsőként, négy darabnyi részvényt tudhatott 

magáénak. A bank tulajdonképpeni működtetése az 1842. esztendő augusztusi hónap elsején 

vette kezdetét. Teljes nyugodalommtal kijelenthetem, hogy Olvasóink nagy hányada 

örömmel konstatálta, mikor egy esztendeje, nyáron megkezdte a Bank a kölcsönök 

folyósítását pesti, valamint budai házingatlanokra. Ezeken kívül egy esztendeje indult meg a 

betétüzlet is. Az első betéttulajdonossal, báró Mann őméltóságával Újságunk interjút készített 

az 1843. évi XXIX. számában. Jól emlékezhetnek, kedves Olvasóink, hogy a báró úr 

őméltósága nem kevesebb, mint tizennégyezer forintot helyezett el, 4 százaléknyi 

kamatozással, félévi felmondás kikötésével. Ugyanezen esztendőben történik a Bank 

alapszabályszerű, végleges megalakulása. Eddig mindent az ideiglenes igazgatóság intézett, 

majd a Bank elnöke Ürményi Ferenc, aranykulcsos, titkos kamarás és koronaőre lett. A Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank első igazgatójával, Ullmann Móricz-cal az ezévben megjelent 

Újságunk V. számában adtunk közre egy beszélgetés részletét, amelyben a Bank jövőjéről 

beszélt az alapító. Meglátása szerint Bankja nélkülözhetetlen szerepet tölt be a magyar 

gazdasági élet terén. Ullmann a vasútépítés écájának lelkes támogatója, a beszélgetés során 
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arra is kitért, hogy reményei szerint a Budapest-Szob vasútútvonal megépíttetését is 

patronálhatja a Bank. Ezen felül tervei között szerepel számos más czég támogatása is. 

Ez tehát Magyarország első bankjának, a’ Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak rövid 

történetje. Reménykedjünk, hogy a jövőben is ily’ hasznossággal munkálkodhatand az 

Ország gazdagságának gyarapításán a Bank. 

 

Külhoni körkép 
 
Ausztria: A bank, amely jogainak megvédése érdekében a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank szabadalom-levele nem került jóváhagyásra, Ausztria egy legfontosabbja, az 

Oesterreichische Nationalsbank. 1816-ban alapíttatott meg, majd három esztendőre reá, 1819-

ben kezdett el működni az első Oesterreichische Sparkasse. 

 

Francia királyság: A Francia Királyságban immár mintegy 40 esztendeje functional 

Nemzeti Bank. A Banque de France Bonaparte Napóleon császári kívánságából, s 

kezdeményezéséből született. 

Spanyol királyság: Spanyolhonban ugyancsak megfigyelhető, a’mint egy újabb tőlünk 

nyugatra elhelyezkedő állam, régóta rendelkezik önálló bankintézetel. 1782-ben III. Bourbon 

Károly király őfelségének kezdeményezésére, kívánságára megalakult a Banco de España, a 

spanyol nemzeti bank. 

Nagy-Britannia: Ha különbféle külhon országok bankjairól vezetünk summázatot, 

természetesen nem hagyhatjuk ki Nagy-Britanniát sem. A Bank of England kereken 150 

esztendeje alapíttatott meg, az Európai kontinens egyik legrégebbi bankjáról van szó, amely 

1694 július havának huszonhetedikén alapíttatott meg. Újságunk XXX. számában egy 

hosszabb értékelést is olvashatnak kedves Olvasóink a bank alapításának történetétről, a bank 

működéséről, s annak eredményeiről. 

 

Összefoglalván az európai bankhelyzetet, elmondhatjuk, hogy ideje volt hőn szeretett 

Magyarországunknak is egy önálló, saját bankot létrehoznia. A magyar gazdaság biztosan új 

feléled a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank létrehozása által. 
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