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Válságtörténetek közép-európai összefüggésben

A bécsi magyar történetkutatás elismertségét és magas színvonalát, egy-
ben a magyar és az osztrák állam – illetve a két ország tudományos vi-
lága – együttműködésének sikerességét jól jelzi az a tény is, hogy 2015-
ben (tehát mindössze hat év leforgása alatt) már a 12. kötete jelent meg a 
Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien címet viselő 
könyvsorozatnak. Örömteli dolog, hogy a legújabb magyar kutatási ered-
mények a németül olvasó közönség számára is elérhetőek, s hogy a széria 
néhány magyarországi könyvtárban is megtalálható, így a hazai érdeklődők 
is megismerkedhetnek a történészek legfrissebb munkáival – igaz, „csak” 
német nyelven. A sokszínűséget jól jelzi az, hogy a kötetek között találha-
tunk életrajzot (Hevesi Lajosról) csakúgy, mint kapcsolattörténeti munkát 
(a pápaság és Magyarország viszonya a 13. század első felében), szó esik 
szűkebb területi egységekről – Pécs, a Szepesség – és nagyobb entitásokról 
– a Habsburg Monarchiát említhetjük –, s a vizsgált témák időhatára is a 
középkortól szinte egészen napjainkig terjed.

Ebbe a sorba illeszkedik az alább elemzendő tanulmánykötet is, amely 
Kövér György bevezető írása után összesen 12 közleményt sorakoztat fel. 
A szerzők a Válságtörténeti Kutatócsoport munkáját segítő történészek, s 
örvendetes módon a már jelentős szakmai eredményeket elért tudósok mel-
lett szép számmal képviseltetik magukat a fiatalabb nemzedék(ek) tagjai is. 
Jelen esetben képtelenség lenne kimerítően írni az összes tanulmányról, így 
– természetesen bármiféle értékítéletet kizárva a válogatás során – csupán 
néhány írásműre szeretnék részletesebben reflektálni.

Kövér György a bevezetőben (Einleitung: Krisengeschichte als Diszip-
lin?) a 2008. évi krízis hatásának tulajdonítja a válságtörténet kutatásának 
fellendülését, s kifejti azt az elképzelését, amely szerint az újabb válsá-
gok tapasztalatai alapján a régieket is újra lehet és kell gondolni. Mind-
ezt egyébként kitűnően szemléltetik a kötet tanulmányai, hiszen szerzőik 
számtalan kérdést felvetnek már ismertnek tűnő események (mint például 
egyes természeti csapások) kapcsán, s nem egy esetben eddig kevéssé vizs-
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gált forrásokat is bevonnak a kutatásba, vagy éppenséggel új szemszögből 
nézve fogják ezeket vallatóra. Kövér György elsősorban francia és német 
szerzők munkásságának felvázolásával ad fogalomtörténeti áttekintést a 
válság mibenlétéről, s a XIX. század első felétől a XX. század első harma-
dáig térképezi fel a kérdést. Külön alfejezetben ismerteti a kutatócsoport 
tevékenységét; a szervezet tagjairól megtudhatjuk, hogy igen tág körűen 
értelmezik a krízis fogalmát. Ezt igazolják az összegyűjtött közlemények, 
hiszen hitelválságokról, természeti katasztrófákról, a XIX. század végi ag-
rárkrízisről éppúgy olvashat az érdeklődő, mint arról, hogy az 1930-as évek 
kezdetén a Vígszínház hogyan próbálta kezelni a nehézségeket.

Somorjai Szabolcs a Kreditkrise im Ungarn vor den Banken? című írásá-
ban az 1825. évi, Londonból indult hitelválság esetleges magyarországi hatásait 
vizsgálja. A rendi korszakra vonatkozóan hangsúlyozza azt, amit a történettudo-
mány egy ideje már felismert, tudniillik hogy a pénzügyi kölcsönforgalomban a 
hazai viszonyok sajátosságai miatt a fő- és a köznemesség egy része játszotta a 
legaktívabb szerepet, de bekapcsolódtak a városi polgárok és a tehetősebb job-
bágyok is. Az ipari forradalom előtti hitelügyletek egyik legfőbb sajátosságaként 
a személyes kapcsolatok meglétét emeli ki, amiben bizonyos fajta stabilitást lát, 
ellentétben a később személytelenné váló hitelpiaccal, ahol a hitelező gyakran 
semmit sem tudott a kölcsönvevő fél anyagi helyzetéről. Ezt követően a válság 
Bécset érintő kihatásait vázolja fel, majd áttér a magyarországi eseményekre. 
Somorjai Szabolcs elbeszélése szerint Magyarországot a rendi korszakban nem 
közvetlenül érték el a nemzetközi gazdaság kisugárzásai, hanem a birodalmi fő-
városon keresztül. Különböző adatsorokat vizsgál, s az 1825 körüli időszakban 
mindegyiken megállapítja a válság jeleit. Többek között a bécsi államkölcsön 
alakulását, az Osztrák Nemzeti Bank részvényeinek árfolyamát, Pest városi 
és megyei ki- és betáblázásokat, a pesti búzaárakat, a hitelszerződéseket ve-
szi górcső alá, s ezek alapján is megerősíti azt, hogy Magyarország gazdasága 
erősen függött a Lajtán túli területektől. Így azt mondhatjuk, a szerző rávilágít 
a magyarországi kölcsönforgalomban részt vevők viszonylagos gyengeségére 
és kiszolgáltatottságára is, miközben viszont erőteljesen Pest városára, illetve 
megyéjére összpontosít, ezért megítélésem szerint a végkövetkeztetéseit csak 
bizonyos megszorításokkal lehet az országos állapotokra kivetíteni.

Sasfi Csaba izgalmas kérdésekre keres választ a Schulbesuch in der von 
Katastrophen heimgesuchten Großstadt. Gymnasiasten in Pest zur Zeit der 
Cholera 1831 und des Eishochwassers 1838 címet viselő tanulmányában. 
A pesti gimnazisták számának 1830-as évekbeli alakulása érdekli őt, és a 
címben említett katasztrófáknak az iskolákra gyakorolt befolyását elemzi a 
különböző matrikulákból nyerhető adatok segítségével. Különbséget tesz a 
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kétféle krízishelyzet között, azon elv alapján, hogy a kolera mint pandémia 
elsősorban a rosszabb egészségügyi állapotban élőket sújthatta, míg az árvíz 
mint természeti csapás bárkit elérhetett. Az iskolai anyakönyvek módszertani 
tekintetben újszerű szemrevételezése után (a vizsgáktól való távolmaradások, 
a más intézményekbe való átiratkozás, az esetleges elhalálozások nyomait és 
okait kutatja a dokumentumokban) megállapítja, hogy a kolera szinte egyálta-
lán nem hatott a pesti gimnazisták számának alakulására (többségük jómódú 
volt, így kevésbé volt veszélyeztetett, s a nyári vizsgák miatt egyébként is 
kevesebb diákot érhetett el a betegség). Az 1838-as árvíz valamivel súlyosabb 
következményekkel járt, hiszen kimutatja a fiatalok számának csökkenését a 
vizsgált intézményekben. Így tehát bizonyos iskola- vagy művelődéstörténeti 
kérdések hátterét is jobban megvilágíthatja a hasonló jellegű események ala-
posabb elemzése, a szerző módszerét alkalmazni lehet más problémák tisztá-
zásakor is.

Halmos Károly és Kövér György egy közös tanulmányukban – Pester Kri-
da. Beiträge zu den Konkursstatistiken von Budapest im 19. Jahrhundert – a 
XIX. század második felében, illetve utolsó harmadában bekövetkezett cső-
dök miértjére keresnek magyarázatot. Az első csődtörténetek szerzőinek fel-
fogásával szemben (amely szerint szoros összefüggés mutatható ki a válság 
és a csőd között) kritikusan fellépve annak feltérképezését tűzik ki célul, hogy 
a csődöknél a helyi sajátosságoknak volt-e döntő szerepük, vagy általános 
jelenségek érvényesültek. A közép-európai csődstatisztikák áttekintését kö-
vetően áttérnek a magyarországi viszonyok ismertetésére. Bőséges forrásap-
parátust mozgatnak meg a dolgozatukban, a korabeli vonatkozó kinyomtatott 
források (csődstatisztikák, bejegyzett cégek kimutatása stb.) mellett többek 
között a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék cégjegyzékét, valamint 
a pesti törvényszéki csődmutatók egy részét is feldolgozták. Összehasonlí-
tó módszerrel megvizsgálták úgy az egyszemélyes cégek, mint a társaságok 
csődjeinek számát, s felvetik azt a lehetőséget is, hogy a váltótörvényszék 
cégjegyzékét össze lehet mérni a csődbe ment vállalatok számával, illetve 
a csődök mennyiségét a megszűnt cégek számával. A végeredmény szerint 
három évtized alatt a bejegyzett cégek mintegy 2/5-e ment tönkre, és a válsá-
gosnak nem nevezhető időszakokban is jelentős mértékű lehetett a fluktuáció. 
Azaz a szerzők arra a végkövetkeztetésre jutnak, hogy korszakoktól függetle-
nül (akár napjainkban is) érvényes ez a tendencia.

Bodovics Éva az eddig ismertetett tanulmányoktól eltérően nem a kvan-
titatív forrásokat vallatja, hanem a narrativitásra és az elbeszélő jellegű for-
rásokra helyezi a hangsúlyt két természeti katasztrófa – az 1878-as miskolci, 
illetve az 1879-es szegedi árvíz – kapcsán. Írásában (amely a Katastrophe 
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– diesseits und jenseits der Wirklichkeit. Die Konstruktion der Katastrophe 
in Spiegel zweier Hochwasser in Ungarn címet viseli) azt a kérdést járja 
körül, hogy a vis maior esetek a valóságnak megfelelően szerepelnek-e a 
médiában, jelen esetben a korabeli sajtótermékekben. A kiindulópont Chris-
tian Rohr azon megállapítása, amely szerint a katasztrófák szociokulturális 
konstrukciók, azaz ábrázolásukban jelentős szerep jut mind az információt 
közlő személy(ek) tevékenységének, mind a befogadó közönség értelmezési 
kereteinek és elvárásainak. A szerző a Serge Moscovici-féle szociális repre-
zentációk elméletét felhasználva tekinti át a kérdéskört, mivel úgy véli, ezek 
is befolyásolják azt, hogy az emberek gyakran saját elképzeléseket készíte-
nek a katasztrófákról. Elsősorban a „mitikus”, a hasonló természeti csapások 
kapcsán a társadalomban felmerülő toposzok (például a pánik, a katasztrófát 
követő fosztogatások) megjelenését és megjelenítését veszi szemügyre, s ki-
mutatja, hogy az általa áttekintett médiatermékek nem mindennapi esemény-
ként festették le az árvizeket. Mindamellett azt a nézetet is megfogalmazza, 
hogy az olvasókban a keresztény kultúrkörből összegyűjtött ismeretek – mint 
az özönvíz képzete – is felmerülhettek, és a sajtó adott esetben igyekezhetett 
is kiszolgálni ezeket az igényeket. (Itt az olvasónak akaratlanul is eszébe jut-
hat a gadameri várakozáshorizont fogalma, de az is, hogy a média gyakran 
kárhoztatott manipulatív tevékenységének ábrázolása mellett a kutatók mind-
eddig kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a sajtóorgánumokat a közönség 
részéről érő hatások és elvárások is a torzítások, felnagyítások alkalmazására 
ösztönözhették). Bodovics Éva arra is rávilágít, hogy a természeti események 
megszemélyesítése, a pusztításnak a háborúk okozta károkkal való párhu-
zamba állítása szintén a konstruáltság tényét erősíti. Mindez tehát meggyőző-
en bizonyítja a szerző – és egyben Rohr – koncepcióját, ugyanakkor pedig a 
forráskritika szükségességére is inti a médiatermékek olvasóit.

A kiadványban még az alábbi, nem elemzett írások találhatók: Kiss Zsu-
zsanna a XIX. század végi gabonaválság társadalmi hatásait elemzi (Ge-
sellschaftshistorische Aspekte der Getreidekrise gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts); Klement Judit a malomipar helyzetét (Die Agrarkrise am Ende 
des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie); Kulcsár Beáta 
a Trianont követő hatalomváltás erdélyi eseményeit vázolja fel egy napló 
és két emlékirat segítségével (Visionen und Schicksale. Widerspiegelung 
des in Siebenbürgen erlebten Imperiumwechsels in einem Tagebuch und 
zwei Memoiren). Pogány Ágnes az 1930-as évek magyarországi és ausztriai 
pénzügyi válságait hasonlítja össze (Zwillingskrisen oder multiple Krisen? 
Finanzielle Krisen in Ungarn un Österreich in der dreißiger Jahren); Heltai 
Györgyi a nemzetközi kapcsolatok válságkezelési módszereit térképezi fel 
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a Vígszínház példáján (Die Krisenlinderne Rolle des internationalen 
Beziehungssystems am Beispiel des Vígszínház in Budapest [1930–1932]). 
Koloh Gábor Hidas település egyházi életével foglalkozik (Glockenklang 
von Hidas. Gesellschaftlicher/historischer/demographischer Ausschnitt); 
Nagy Ágnes a II. világháború alatti lakáshelyzet jellemzőit tárja fel („Eine 
dem gesellschaftlichen Wert entsprechende Wohnung”. Vorstellung und 
Praxis bei der Wohnungsverteilung in Budapest und ungarischen Städten der 
Provinz während des zweiten Weltkriegs), a kötetet pedig Keller Márkusnak a 
berlini Hanza-negyed és az óbudai lakópark építése közötti összefüggésekre 
rávilágító tanulmánya (Ziele und Reaktionen. Die Geschichte des Hansavier-
tels Berlin und der experimentellen Wohnsiedlung Óbuda) zárja.

A fentebb ismertetett tanulmányok is példázzák azt, hogy a válság fo-
galmát milyen tágan értelmezhetjük, de azt is megmutatják, hogy új for-
rások bevonásával vagy a régebben ismertek más szemszögből történő 
elemzésével a szívósan tovább élő elképzeléseket korrigálni lehet. Egyúttal 
a krízisek szinte folyamatos térségbeli jelenlétét is kiolvashatjuk a kötet tar-
talomjegyzékéből, hiszen a közölt írások témája a rendi társadalom és gaz-
daság válságától kezdve a XIX. század végi átmeneti időszak eseményein 
át egészen a II. világháborút megelőző és azt követő korok nehézségeinek 
ábrázolásáig terjed. A szerzők bőségesen merítenek a levéltári és nyomtatott 
forrásokból, de a vonatkozó szakirodalom alapos ismeretéről is tanúságot 
tesznek, ugyanis látható módon naprakészek a nemzetközi kutatások leg-
frissebb eredményei terén is. E tekintetben igen fontos, hogy a tanulmányok 
az adott témákban gyakran idézett szakirodalmi művek mellett hangsúlyo-
san szerepeltetnek ritkábban hivatkozott munkákat is, s tekintélyes mértékű 
az idegen (elsősorban angolszász és német) nyelvű, Magyarországon rend-
szerint nehezebben elérhető közlemények, monográfiák, folyóiratok bevo-
nása. Csak remélhetjük, hogy a könyvsorozatnak lesz folytatása, és hogy a 
későbbi kötetek is tartani tudják majd az eddigi magas színvonalat, további 
megnyilatkozási lehetőségeket biztosítva a fiatal történészek számára is.

Márkus Keller – György Kövér – Csaba Sasfi (szerk.) Krisen/Geschichten in mittel-
europäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahr-
hundert (Válságtörténetek közép-európai összefüggésben. Szociális és gazdaságtörténeti 
tanulmányok a XIX–XX. században) Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien 
– Balassi Institut [Balassi Intézet] – Collegium Hungaricum Wien – Ungarische Archiv-
delegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. 362 l. Publikationen der ungarischen 
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