
1.kutatásiirányvonalak,megoldáskeresés,dilemmák

agazdaságielitekjoggaltekinthetőkazújabbtársadalomtörténetikutatásokegyikki-
emelttémájának.akelet-közép-európaitörténetírásokban,ezekkereténbelülaszlo-
vák,csehésmagyargazdaságtörténetreisgondolok,változóintenzitásúérdeklődés-
nekörvendenek.amimégishiányzik,azaközép-európaigazdaságielitkutatásokhely-
zetének,eredményeinekésdiskurzusainaktanulmányozása,különtekintettelazegyes
történészi koncepciókra és konstrukciókra. kutatásaim egyik célja, hogy komparatív
eszközökkelvizsgáljamháromközép-európaitörténetírásgazdaságielitekkelfoglalko-
zómunkáit.akutatástovábbimozgatórugója:atudományosságfejlődéseérdekel,szű-
kebbenvéveagazdaságielitekrőlvalógondolkodás.avizsgálatotmásrésztazisindo-
kolja,hogyarendszerváltozástkövetőenaszlováktörténetírásbanésazonbelülagaz-
daságtörténet-írásbantöbbé-kevésbé,demégiskitapinthatóegy–atöbbikelet-euró-
paitörténetíráshozhasonlóanmegkésett–paradigmaváltás(szerintemelőször1997-
ben,majdezt„betetőzve”2004-ben).2
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Gaučík IsTván

arimamurány-salgótarjánivasműrt.agaz-
daságielitekpéldáján1

IsTván Gaučík 669.1
Therimamurány-salgótarjánIronWorksPlcontheexample 330.341.424(437.6)”19”
oftheeconomicelites 330.341.424(439)”19”

keywords:economichistory,economicelites,thehistoryofthe„rima”ironworksfrom1881totheimperial
change,theconsequencesoftheredefinitionofstatebordersintheeconomichistoryoftheworks.

1. készültazmTaHatáronTúlimagyarTudományosÖsztöndíjprogramtámogatásával.a tanul-
mány,amelydoktoridisszertációrészétképezi,kétfejezetbőláll.azelsőegyelméletikérdése-
ketfeszegetőésagazdaságielitkutatássalfoglalkozófejezet.Eztkövetiavállalatelsővilág-
háborúutánihelyzetével,főlegszlovákiaiérdekeltségeivelésazújvállalatvezetésistratégiával
foglalkozóesettanulmány.

2. aparadigmaváltásfogalmaalattaszlováktörténetírásújeredményeinek,értelmezéseinekés
értékeléseinekszínesskálájátértem.ugyanegyesszerzők(dušankováč)radikálisfordulatról
beszélnek,azonbanazmégsemtekinthető„egyújkezdetnek”ésa„régi”historiográfiaiszem-
léletvégének.Inkábbbizonyoselemekfolytonosságárólbeszéhetünk.ígyanemzetitematikák
előtérbekerülésérőlésamarxistakánonnalvalókiegyezésről.adamHudekszerintéppena
szlováknemzetilegitimizáció,illetveacsehésszlováknemzetitörténelemmesterségesegy-



úgygondolom,hogyidőszerűezeketazeredményeketmérlegretenni,összehason-
lítanimástörténetírásokkal,illetvehogyjobbanlássukhelyzetünket,tágabb,nemzet-
köziperspektívábóltekintenirá.3 Ehhezazonbanazösszehasonlítás,melyazönrefle-
xiót, amódszerekésmegközelítésekátvételét ésalkalmazását csak segítheti, elen-
gedhetetlen.aztszeretnémbizonyítani,hogyagazdaságielitekértelmezéseiegyolyan
kommunikatívtudományosrendszerekbenzajlanak,amelyekbenazelméletalkotásés
aminőségértékeléselvártkövetelmények.4 Eztatudományosdiskurzust,melyazintern
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máshozkapcsolásaálltacsehszlovákkommunistaállamszervezésszolgálatában,méghaez
azirányvonaladeklaráltinternacionalizmussalszembekerültis.
az„aktívák”közéa(korlátozott)önreflexiót,detabuizálást,deideologizálástésakülföldiered-
mények iránti fogékonyságot sorolom. Ezek a szövegek a Historický časopisben 1997-ben
jelentekmeg.akövetkező,mármarkánsabbváltásra2004-benkerültsor.EkkoraHistorický
časopisésamünchenbenmegjelenőcollegiumcarolinumközölttanulmányokat.aszlováktör-
ténetíráshelyzetének legújabbelemzéséreačesko-slovenskáhistorická ročenka2006-ban
vállalkozott.vö.kováč,dušan:zamysleniesanadslovenskouhistoriografioudeväťdesiatych
rokov. Česko-slovenská historická ročenka,2003,225–231.p.;Hudek,adam:vývojkonceptu
československých dejín v slovenskej marxistickej historiografii. In mervart, jan–středová,
veronika (szerk.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. ústí nad orlicí,
HistorickýústavFakultyhumanitnýchstudiíuniverzityHradeckralové,2009,109–116.p.;uő:
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. bratislava, Historický
ústavsav,2010.;Górny,maciej:Miedzy Marksem a Palackým. Historiografia w komunisticznej
Czechoslowacji.Warszawa,Trio,2001.

3. joggalállítható,hogyagazdaságiésvállalkozóielitekkutatásaszlovákiábanméggyermekci-
pőbenjár.Ennekhátterébenkéttényezőáll:aszlováktörténetírásjelenlegikondíciója,illetve
agazdaság-ésvállalkozástörténetperifériáraszorultsága.atörténetírásokatamúltésajelen
történészei között zajló sajátos diskurzusnak is tekinthetjük. Ezendiskurzus folyamán vagy
eredményeképpenelkészíthetőaszlovákiaigazdaságielitkutatásokmérlege.Fontosszempont
arelevancia.Teháthogyeszakterületeredményeimilyenmértékbenkapcsolódnakakülföldi
kutatásokhoz,vagyéppenmiértkülönböznektőlük.milyenakörnyezőországokhistoriográfiá-
inakhatása,ésmilyenezeknekazimpulzusoknakabefogadóképessége.Ezenkívülholjelöl-
hetőkianyugat-európaitrendekkelszembenilemaradásterülete,ésmiazokaasarkítottértel-
mezéseknek.romanHolecésĽudovítHallonközelmúltbanmegjelentmunkáiimmárkritikus
vizsgálatalávettékazilyenirányúszlovákpublikációkat,ugyanakkorújtörténészikonstrukci-
ókatalkottak.Holec,roman: Hospodárskedejinynaslovensku–stavaproblémyvýskumu.
Česko-slovenská historická ročenka,2006,41–58.p.;uő:„neviditeľnárukatrhu”alebo„vša-
deprítomnéruky”manažmentu(knovýmdiskusiámametódamnapolihospodárskychdejín).
Historický časopis,2006,1.sz.3–24.p.;Hallon,Ľudovít: Problematika hospodárskych elít v
slovenskej historiografii. Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání.Praha,
dokořán,2007,154–167.p.;uő: úroveňspracovaniatematikyhospodárskychelítvslovens-
kejhistoriografii.Česko-slovenská historická ročenka,2007,51–74.p.

4. azelméletalkotássalkapcsolatbanrichardTillyszkeptikusálláspontotfogalmazmeg,amikor
kijelenti,hogyazeurópaigazdaságtörténet-írásokbanatörténetiség(történettudomány)meg-
határozó súlya nem hagyja egy teoretizálási irányultság megerősödését. ambrosius,
Gerold–dietmar Petzina, dietmar–Plumpe, Werner: Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine
Einführung für Historiker und Ökonomen.münchen,oldenbourgverlag,2006,13.p.aszlovák
ésamagyargazdaságtörténet-írásonbelülezaproblémaazirányadónemzetközieredmények
recepciójánakmegkésettségével,késésévelésanemzetihistoriográfiakanonizálásávalisszo-
rosösszefüggésbenáll.



térben (kutatók,egyetem,kutatóintézet)ésextern térben (nyilvánosság, szponzorok,
állami intézmények) valósulmeg és információs dimenziókat hoz létre, nálunk vagy
semmisnektekintik,vagylebecsülik.5 Ezanemisolyanrégenméghagyományosdis-
kurzusa (poszt)modernvilágbanátalakult.az immárkitágult,globalizált információs
térben,újkommunikációspiacokonjelentmeg,lásdpéldáulazelektronikuspublikáci-
ókatazinterneten,ésezafajtadiskurzusjóltapintható,kutathatójelenség.aszlovák
történetírásbanazinterntérbenfolyószaktudományoskommunikációk,ígyatudósok
egymásköztikommunikációinak,aszemélyesésintézményesinterakcióknak,apubli-
kálttextusoknakmintki-ésbefeléirányulódiskurzusoknak(ittafogalomalattakuta-
tásitémákatésaproblematizálásterületeitértem)azértékeléseiháttérbeszorultak.6

Ezenahelyenkísérletet teszekagazdaságielit fogalmának„árnyalására”.agaz-
daságielitfogalmátazáltalánoselitfogalombólvezetemle.avállalkozástörténetleg-
fontosabbirányzataivalisfoglalkozom,mertagazdaságielitkutatásokhozelengedhe-
tetlen a tudományos háttér ismerete. a tanulmányban a rimamurányi fejlődésének
meghatározó „töréspontjával”, az 1918–1919-es államhatalmi változás gazdasági
következményeivelfoglalkozom.részletesenáttekintemazóriásvállalattörténetének
szlovákésmagyarrecepcióit.mérlegrehelyezemalegfontosabbkutatásieredménye-
ket.azelsővilágháborútkövetőenelőállt,teljesenújgazdaságihelyzetnekamegérté-
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5. a hagyományos nyelvészet a diskurzusra mint összefüggő szöveg- vagy beszédegységre
tekint.anyelvrőlvalógondolkodástmegújítóésatársadalmilagellenőrzöttdiskurzusteó-
riájátmegfogalmazó,atörténészeketegyszerrezavarbahozóésinspirálómichelFoucault
szerintazonbanadiskurzusokegyadotthelyzetbenelmondott,elmondhatottállításokhal-
mazai,melyekatudástanyelvsegítségéveltermelikki.adiskurzuselindításában,megszü-
letésébenazeseménynektulajdonítottnagyjelentőséget,ígyadiskurzustdiskurzusesemé-
nyekösszességekéntisfelfoghatjuk.adiskurzusokhatározzákmegatémát,ésajelentések
is bennük konstruálódnak.megszületésüket követően a tudományos szövegek ismegőr-
ződnek,olvassákés ismétlik,másokkommentáljákőket,hivatkoznakrájuk,elemeiketés
megállapításaikat transzformálják.különböződiskurzusokat indítanak, azonbananóvum
nemaz,amitamegjegyzésekkelmondunk,hanemamindigvisszatérőesemény.amásik
oldalonafontosabb,jelentősebbszövegeketgyakranelhomályosítjákamegjegyzések.úgy
gondolom,hogyazírott(gazdaság)történetimunkákszinténilyentípusú,mondhatnidiszcip-
línánkéntkötöttdiskurzusok.Ezek,hangsúlyoznikell,különbözőtudományosdiszkurzívfor-
mációkbannyilvánulnakmegéssokféleváltozataikalakulnakki,példáulabővítés,rövidí-
tés,kiegészítés,átrendezés,átíráskövetkeztében.nemazigazmondásés„anagytörténe-
tek”eszközei,hanemidőfelettiséggelrendelkezőmédiumok,melyeklehetővéteszikamúlt
ésajelen,agenerációkköztipárbeszédet,adekanonizálástésújkommunikációscsator-
nákkialakítását.agazdaságielitkutatásokeredményeit(szövegeit)agazdaság-éstársada-
lomtörténettalálkozási(diskurzus)mezőibekívánomhelyezni. Foucault,michel:Rád diskur-
zu. bratislava,agora,2006,16–21.,23.,33–36.p.Foucaulthatásátatörténettudományra
bódyzsombor vizsgálta.bódyzsombor:michelFoucaultésa történetidiszciplínama. In
szekeresandrás(szerk.):A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás
néhány aspektusa.aTörténelem–Társadalomtudományokkonferenciaanyagai.budapest,
l’Harmattan–atelier,2002,37–50.p.

6. Hagenhoff, svenja–seidenfaden, lutz–ortelbach, björn–schumann, matthias: Neue
Formen der Wissenschaftskommunikation. Eine Fallstudienuntersuchung. Göttinger
schriftenderInternetforschung,band4,Göttingen,universitätsverlag,2007,4–28.p.



séhezelengedhetetlenacsehszlovákiaiésmagyarországigazdaság fejlődési irányai-
nakbemutatásais.arimamurányi1920-tóldatálhatóújvállalatirányításistratégiáját
és a kereskedelmi politika fő jegyeit szintén fontosnak tartom bemutatni. végül a
pozsonyiképviseletlétrehozásánakkörülményeitésműködésétkívánomtisztázni.

2.azelitekértelmezéseiésideologizálásiveszélyei

Ezenahelyenazelitek„fogalmimeghatározásának”csupánvázlatoskísérletére,ésnem
a historiográfiákban vagy a rokon társadalomtudományokban, főleg a szociológiában
megjelenő, használt és elfogadott terminus technicusokelemzésére vagy éppen tudo-
mányokonbelüligenezisükbemutatásáravállalkozhatok.7 Ezafogalom,értelmezésiés
viszonyítási területeinek behatárolatlansága következtében képlékeny, gyakran műhe-
lyenkéntésszerzőkéntváltozófogalomnaktekinthető,ígyazértelmezésiköreistág.

azértelmezésekalkotásátmegnehezíti,hogya20.századpolitikaelmélet-teoreti-
zálási„versenyében”azelitelméletamarxizmussalszembenazideológiaikonfrontáció
egyik szereplője volt.8 általábanapolitikai és gazdasági elitek ennek következtében
pejoratív és antidemokratikus konnotációt kaptak, hiszen a hatalomszerzés erősza-
kosságát,atőke-éserőforrásokfelettikorlátlanhatalombirtoklásátkapcsoltákhozzá-
juk.9 Ezenirányzatképviselőiaztposztulálták,hogyazelitek„létezése”szükségszerű
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7. Takácskárolyszerintazeliteketnégyfélemezőbenértelmezhetjük.1.atársadalmitagolódás
szempontjarealistaésnominalistanézőpontokattartalmaz.anominalistákatársadalmicso-
portokatmesterségeskategóriáknaktekintik,statisztikaiszereppelbírnak,ígyazeliteksem
különülnekelatársadalomtól,azonbelülafelsőrétegeknekaszervesrészétalkotják.area-
listáktagolttársadalmatlátnak.Ebbenazelitekönállóentitáskéntvannakjelen.2.azelitszű-
kebbéstágabbfogalma.szűkebbenvévecsakapolitikaielitértendőalatta.afogalmitarto-
mánykiterjesztésévelbeszélhetünkkulturálisésgazdaságielitrőlvagyszakelitről(pl.katonai
elit).3.aszemélyhezvalókapcsolásszerinttermészetesésszervezetielitrőllehetszó.ater-
mészeteselittagjaiképességeiknek,habitusuknak,személyestöbbleteiknekköszönhetően
választódnakki.aszervezetielittagjaiszámáraazadottszervezetnyújtkiemelkedésilehe-
tőséget.4.azelitfogalomirányultságaszerinthatalmiéspozicionáliselitekkülönböztethetők
meg.Ezutóbbikategóriarokonvonástmutataharmadikkal.Takácskároly:azelitszocioló-
giai fogalmáról.Szociológiai Szemle, 1998, 1. sz. 139–148. p. vö.még Pecka, Emanuel:
sociologickéteorieelity.Inkoutská,Ivana–svátek,František(szerk.):Politické elity v Česko-
slovensku 1918–1948.Praha,ústavprosoudobédějinyavčr,1994,13–32.p.

8. az elitelmélet „atyái” és legjelentősebb képviselői közé sorolható macchiavelli, Gaetano
mosca,vilfredoPareto,maxWeber,robertmichels,c.Wrightmills,Haroldd.laswell.Ezen
elmélet kritikusai között találhatjuk robert dahlt. loužek, marek: sociologická teorie
vilfredaPareta.Sociológia,2010,4.sz.420–425.p.aszociológiaielitelméletekáttekinté-
sérelásdWasner,barbara:Eliten in Europa. Einführung in Theorien, Konzepte und Befunde.
Wiesbaden,vsverlagfürsozialwisszenschaften,2004,29–104.p.

9. mindezeketazideologizmusokatpregnánsantartalmazzapéldáulakelet-németországimar-
xistaelitértelmezésegyikszócikke.Ezekszerintazelitelmélet(Elitetheorien)tudománytalan
ésreakcióstanítás,melyszerintatörténelmetkiscsoportokéskiemelkedőszemélyiségek
alakítják.azirányzatazimperialistafilozófiaésszociológia„játéka”.Erőszakosabbformáját
a„fasiszta rasszizmus” képviseli.azelitelméletapolitikaiklerikalizmussal isszövetkezik.
lásdMeyers Neues Lexikon. II. Band.leipzig,vEbbibliographischesInstitut,1962,895.p.



ésszerepükapolitikaiválasztásilehetőségekmeglétébenishangsúlyos.mindeközben
kisebbhangsúlytésfigyelmetkapottamarxizmusnakmintelitistaeszmeáramlatnaka
kutatása,messianizmusra való „hajlama”,mely a választási lehetőségeket tagadta,
azokatadeterminisztikushaladásgondolatávalhelyettesítette.10 az1980-aséveknyu-
gat-európaineoelitizmusa,célirányosanpolitikaielméletként,márárnyaltabbantekin-
tettazelitektársadalombanelfoglalthelyére,véltésvalóságosszerepére,valamintaz
elitcsoportokköztiegyüttműködésre.nagyfigyelmetkaptakéskulcsfontosságúvávál-
takakülönböző társadalmi rétegekhez,a„tömegekhez” fűződőkapcsolathálók is,a
szervezetekbefolyásaésazelitekmobilitása,körforgása,nyitottságavagyéppenelzár-
kózása.11

1989utánazelitekújdiskurzusmezőbekerültek.akelet-közép-európaiposztkom-
munistaországokpártelitjeinek„átalakulása”,arégiésazújpolitikaielitekköztipár-
huzamokésazújkapitalistagazdaságielittagjainakpályaképe,összetétele,karrierje,
azelitújratermelődésénekéskörforgásánakkérdéseikerültatársadalomtudományok
érdeklődésénekközpontjába.12 atérségtörténettudományaieközbenkénytelen-kellet-
lenaszociológiábólkölcsönzöttvagyteoretizálásiütköztetéseknélkülhasználtáltalá-
nosfogalmakkaloperáltak.amarxistakánonosztályszemléleteésazelitelméletszim-
biózisa, illetve az elitfogalommegkérdőjelezése egyszerre jelentekmeg. az1990-es
évekanemzetielitekreneszánszátishozták,melykézakézbenjártazelitista(úgyis
nevezhetjükklánokat,kasztokatmegjelenítő)vonásokkiemelésévelésanemzetielitek
kizárólagosságánaksugalmazásával.azelitekebbenakontextusbanmintracionális,a
megfelelőésalkalmazhatótudásbirtokában lévő,különlegesnek láttatottcsoportok-
ként,ahatalompredesztináltbirtokosaikéntjelentekmeg.atömegvagyanépellen-
benképlékenymassza lett, irracionális jelzőtkapott,melyetazeliteknekszinteköte-
lességükirányítaniésbefolyásolni.13

amegközelítéseksokrétűségénélfogvaésazelitelméletformalizmusa,egyoldalú-
sága,azelitképződésés-cseresoránatársadalmimobilitáslebecsülésemiattegyköz-
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10. acsehszlovákmarxistairodalomelitkritikájáralásdmáchová,jirina–vaněk,antonín:Mýtus
elit.Praha,universitakarlova,1973.nárta,miroslav:Teorie elit a politika. Ke kritice elitářst-
ví.Praha,svoboda–Pravda,1975.

11. Highley,john–Pakulski,jan:Elitelméletamarxizmusután.Századvég,1998,9.sz.71–88.
p.;Highley,john–Pakulski,jan:ElitePowerGamesanddemocraticPoliticsincentraland
EasternEurope.Inmicheldobry(szerk.):Democratic and Capitalist Transitions in Eastern
Europe. lessonsforthesocialsciences.kluwer,dordrecht,2000,109–130.p.

12. szelényi Iván–szelényiszonja:Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. Társadalmi riport1996,
475–500.p.;szalaiErzsébet:azelitekmetamorfózisa.Educatio,1995,4.sz.585–597.p.;
uő: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. budapest, aula,
2001.;bozókiandrás:azelitváltáselméletiértelmezései.kelet-közép-európaimegközelíté-
sek. Inbárdinándor–Fedineccsilla(szerk.):Etnopolitika. A közösségi, magán és nemzet-
közi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában.budapest,Telekilászlóalapítvány,2003,
9–41.p.

13. sládek,František:kdějinámsociálníchelitprvníčeskoslovenskérepubliky.Soudobé dějiny,
1995, 2–3. sz. 170–171. p.; uő. Elity v Československu 1918–1948. In koutská,
Ivana–svátek,František(szerk.):Politické elity v Československu 1918–1948.Praha,ústav
prosoudobédějinyavčr,1994,8.p.



megegyezéseselitfogalomnemisalakulhatki.akonszenzuálisanegységeselitekkel
szemben jogos elvárás a demokratikus értékek képviselete és védelme, amely a
demokratikusrendszertstabilizálótényezőkéntműködik.anemegyetértőelitellenben
aztnemszilárdíthatjameg.azideológiailagegységeselitpedigáldemokráciairányába
mutatóútraléphet.azerkölcsösségkövetelményeésazetikusellenőrzéslehetőségei
pedigszinténazelitekkelszembenibizalmaterősítőforrások.14

3.Gazdaság-ésvállalkozástörténetiirányzatok

agazdaságtörténetésegybenagazdaságielitkutatáselméleti„gyökereinek”,atudo-
mányos ésmódszertani differenciálódás folyamatánakbemutatása és az irányzatok
áttekintésetémaválasztásunkszempontjábólmegkerülhetetlen.15

agazdaságtörténet19.századravisszavezethetőhagyománya,alogikaisterilitást
ésrészletestényfeltárástfeladatulkitűzőnemzetgazdaságtantörténetiiskolája,melya
történetileírástésazelméletetiselválasztotta,fokozatosanátalakult.agazdaságtör-
ténethatárvonalaiaz1950-esévektőlkétiránybanváltoztakmeg.

1.atörténetigazdaságtan(historicaleconomics)vagyújgazdaságtörténet(neweco-
nomichistory)aneoklasszikusökonómiáratámaszkodik.aneoklasszikusközgazdaság-
tan(neo-classicaleconomics,neoklassischeTheorie)a19.századutolsóharmadátólaz
1930-asévekigvoltaközgazdaságtanmeghatározóirányzata.aklasszikusközgazda-
ságtannéhánytételére–példáulazegyensúlyratörekvő,„tökéletes”,„öntisztító”piac,
az állami beavatkozás ellenzése a gazdaságban– támaszkodik. a haszonra törekvő,
gazdálkodó egyén (homo oeconomicus) a vizsgálati tárgya. más vélemények szerint
jelenleg„semholt”irányzat,mert„résztudományai”,amikro-ésmakroökonómiatovább
élnek,különközgazdaságirészterületekkéváltak.amikroökonómiaapiaciszereplőkkel
(termelőkkel,fogyasztókkal)foglalkozik,akikethaszonmaximálásésköltségminimalizá-
lásjellemez.Fontosszerepetkapaháztartásokfogyasztásának,avállalatoktermelési
stratégiáinak és a piac jellegzetességeinek vizsgálata. a makroökonómiai szempont
nemzetgazdaság-központúésa„realitásokkal”foglalkozik.Tárgyaiazegyesgazdasági
szektorok,amakrogazdaságimutatók,anövekedés,amunkanélküliségstb.amakro-
ökonómiaegyikközpontigondolata,hogyazegyénracionálisdöntésekethoz;hasznát
ésbevételeit,minélkevesebbbefektetéssel,maximalizálnikívánja.16

az új gazdaságtörténet ma is inkább angolszásznak jellemezhető irányzata az
1950-esévekvégénkeletkezettamerikában.17 megszületésénekfőmozgatórugójaaz
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14. röhrich,Wilfried:Eliten und das Ethos der Demokratie.münchen,beck,1991,110–122.p.
15. Ebbenarészbenameghatározótörténetiiskolákközülvázlatosanazamerikaitésanéme-

tetmutatombe.
16. Felderer,bernard–Homburg,stefan:Makroekonomika a nová makroekonomika.bratislava,

Elita, 1995.; reiß, Winfried:Mikroökonomische theorie. Historisch fundierte Einführung.
münchen–Wien, oldenbourg verlag, 2007, 1–9. p.; Gabler verlag (Herausgeber):Gabler
Wirtschaftslexikon. stichwort: makroökonomik, online im Internet: http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/archiv/55461/makrooekonomik-v6.html, http://wirtschaftslexikon.gabler.de
/archiv/55270/mikrooekonomik-v4.html.



volt,hogymindjobbannőttagazdaságielméletekésagazdaságtörténetköztiszaka-
dék,ésakétterületközöttazátjárhatóságmindnehezebbévált.azújgazdaságtörté-
netvagymásnévenkliometriadominánsmódszertani jellegzetessége,hogyamate-
matikai közgazdaságtan egyik részterületére, az ökonometriára támaszkodik. Ez az
irányzat „kvintesszenciája”, ezért ökonometrikai történetírásnak is nevezik, amely a
gazdaságijelenségekmatematikaielemzésévelésmodellezésévelfoglalkozik.18 avaló-
színűség-számítás, a statisztika és a címtárak tartoznak a kedvelt eszközei közé.
Termelésiéskereskedelmiadatokathasznál,aszállításiköltségekésa földtulajdon
alakulásaérdekli.agazdaságnövekedésénekvizsgálatárakitüntetettfigyelmetfordít.

akliometrikustörténetírásmódszere,melylépéseketteszazeredményekverifiká-
lására,a történészi ismeretszerzéstényeinekpontosellenőrzéséretörekszik.anem-
zetközi és interregionális összehasonlítás a kedvelt terepe. a kliometria fő erejét az
elméletek felhasználásával szembeni nyitottság alkotja. általában elmondható, hogy
kutatási alapját, a saját(os) feltevésalkotást és megnevezést követően a felállított
modellelfogadásátvitateszilehetővé.19

akliometriaazonbanmódszertaninehézségekkelisküzd,melyeketabusinesshis-
toryhíveielőszeretetteltámadnak.azellenérvaz,hogyakliometrikusokagazdaság-
történeti alapkérdéseket tendenciózusan, ellentmondásoktól sem mentesen, szűk
területenteszikfel,csakaneoklasszikusgazdaságelméletekretámaszkodvainterpre-
tálják, és mindent kvantifikálni akarnak (másrészt természetesen a kvantifikálás
veszélyeitésakritikátsemkellabszolutizálni).olyantémákpéldául,mintanagyvállal-
kozóktulajdonstratégiái,azállamigazdaságpolitikaideológiaimeghatározottságának
szerepevagyéppenaszociálisváltozásokjelentőségeazéletszínvonalraígy„kilépnek”
azújgazdaságtörténetterületéről.

akliometria,melyaközgazdaságtanlogikáját„vittebe”agazdaságtörténetbe,olyan
formalizáltmodellekethasznál,melyekbenapiacirányítjaafogyasztókat.Ezazirányzat
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17. akliometriaszületésétaz1957-benamassachusettsiWilliamstownbanrendezetttalálko-
zóhozkapcsolják,amelyenakliometrikusokelőszörmutattákbeamódszertanieljárásaikat,
melyek azután „szabványozott” eljásárokká váltak. a kliometrikusok az 1960-as évektől
szerveztékszakmairendezvényeiket.Társulásukat(Thecliometricsociety)1983-banhoz-
táklétredeirdren.mccloskyéssamuelH.Wiliamsonvezetésével.Elsővilágkongresszusu-
kat1985-bentartották.aszervezetközlönyeacliometricnewsletter.azegyesületvezető-
ségébendöntőenamerikaiegyetemekésintézetekkutatóifoglalnakhelyet.azirányzatelfo-
gadottságátjelziazis,hogyaEuropeanreviewofEconomicHistoryközliakliometrikusírá-
sokatéspéldáulnicholascraftsésjohnkomlosisaszerkesztőbizottságbanfoglalhelyet.
http://www.cliometrics.org

18. aközgazdaságbanazökonometriakikezdhetetlennekhittpozícióita2000-tőlkibontakozó
új,amérésiproblémákkalfoglalkozómódszertanivitákrendítettékmeg.az1960-asévek-
tőlöncélúnak (is) tituláltökonometriaegyikszülőatyja,az1969-benközgazdaságinobel-
díjasragnarFrischkésőbbplayometricsnévvel illetteamódszert,mertazarealitásoktól
elszakadt.Törökádám:Társadalomtudományitényekéstermészettudományosmódszerek.
Közgazdasági Szemle,2009,12.sz.1071.p.

19. komlos, john–stögbauer, christian: neue Wirtschaftsgeschichte/kliometrie. www.econ-
hist.vwl.lmu.de/cliometrics.pdf



ahosszútávúgazdaságinövekedésnagykérdéseireösszpontosít,mintanekilendülés
vagyazelmaradottság,éskvantitatíveljárásokathasznál.Példáulazújszámításimód-
szerekkel–nemcsekélyvitákraadvaalkalmat–azamerikaivasúthálózatköltség-és
haszonelemzését,adéliültetvényekrabszolgatartásánakracionalitását(r.W.Fogel),az
angolipariforradalomhatásait,anövekedéséslassulásmértékétkutatták(j.mokyr,r.
Floud,d.mcclosky).alegjelentősebbipariországok(usa,nagy-britannia,németország)
két világháború közti gazdasági helyzetét és gazdaságpolitikáját (P. o’ brien, k.
borchardt), valamint az 1945 utáni gazdasági fejlődésüket vizsgálták (n. crafts, a.
maddison).azeurópaiországokiparosodásátnemzetköziösszehasonlításkereténbelül
vizsgálták(azosztrák–magyarmonarchiátj.komlos,d.F.Good).20

johnkomlosrólkülönérdemesszótejteni,mertmunkásságaszorosankötődika
németésrészbenamagyargazdaságtörténethez.johnkomlos1989-ben„alapította”
az antropometrikus gazdaságtörténeti irányzatot, melyet ő szellemi mozgalomnak
nevez.azantropometriaagazdaságnakazemberiszervezetregyakorolthatásaitvizs-
gáljaésazemberbiológiaivonatkozásaivaltörténetiszempontbólfoglalkozik.atest-
magasság,azéletszínvonalésatáplálkozás jelennekmegújkutatási témákként.az
irányzateddigfigyelemrenemméltatottforrásokatvontbeatörténésziérdeklődésbe
(katonaiösszeírások)ésatörténetidemográfiamódszereitishasználja.komlosaszer-
kesztőjeazáltala2003-banalapított,münchenbenmegjelenőEconomicsandHuman
biologycíműfolyóiratnak.21

joggalállítható,hogykét,kontinentálisantovábbraiselkülönülő(amerikai–európai)
gazdaságtörténetihagyományrólbeszélhetünk.Európábananémetgazdaságtörténet
rendelkezikerőspozíciókkal.anémetországiakadémiaiésegyetemirendszer,melyben
a gazdaságtörténet szoros kapcsolatban áll a társadalomtörténettel, eltérő fejlődési
pályáraállítottaakutatásokat.az1990-esévektől,nemutolsósorbanjohnkomlosés
scottm.Eddietevékenységénekköszönhetően,mindjobbankibontakoztakanémetkli-
ometrikusgazdaságtörténetikutatások,melyekfőképpenanémetiparosodásraésa
weimari köztársaság gazdasági helyzetére irányultak, az irányzat bázisa azonban
továbbraisazusa,illetveangliamaradt.22
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20. ambrosius, Gerold–Petzina, dietmar–Plumpe, Werner: Moderne Wirtschaftsgeschichte.
Eine Einführung für Historiker und Ökonomen.münchen,oldenbourgverlag,2006,13–18.
p.;bendaGyula:newEconomicHistory.InTörténeti-statisztikai tanulmányok 1.,budapest,
ksH, 1975, 261–277. p.; Fogel, r. William: Tudományos és tradicionális történetírás.
Világtörténet,1986,3–4.sz.7–40.p.;scott,m.Eddie:Ami „köztudott”, az igaz is? Beveze -
tés a kliometrikus történetírás gondolkodásmódájába.debrecen,csokonaikiadó,1996.

21. http://www.econhist.vwl.lmu.de;komlos, john: az antropometrikus történetírás jelentősé-
géről.Aetas,1994,3.sz.5–16.p.;uő: Holtartazantropometrikustörténetírás?áttekintés
anegyedszázadoskutatáseredményeiről.Aetas,2006,2–3.sz.268–283.p.komlospálya-
futásáralásd„....azemberektesténmintegyészlelnilehetagazdaságifolyamatokváltozá-
sát” beszélgetés john komlossal. Aetas, 2006, 2–3. sz. 257–264. p. az antropometria
németországi recepcióját jól példázza, hogykomlos társszerzőként szerepel azegyik leg-
újabb német gazdaságtörténeti szintézisben. komlos, john–schmidtke, susann:
bevölkerung und Wirtschaft. In ambrosius, Gerold–Petzina, dietmar–Plumpe, Werner:
Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen. münchen,
oldenbourgverlag,2006,69–87.p.



azeljárás támadhatóoldalátazellenfelekkorán felfedezték,ugyanisakliometrikus
munkákdefinitívinformációkatnemszolgáltatnak,kvantitatívmérlegeketvonnak(terme-
lésben, pénzügyben), és ígymint „történetellenes”, „kontrafaktuális” kísérletek,melyek
kizárólagosságratörekedveajelenségekethozzákegyoldalúösszefüggésbeazelmélettel,
kritizálják.azirányzathíveihangsúlyozzák,hogyugyanvéglegesválaszokatnemképesek
adniésnemisakarnak,azonbanakonszenzusonalapulómegállapításokatteszikmér-
legre,amítoszokatcáfolják,ésezzelsegítikagazdaságtörténetútkeresését.23

2.amásik,aneoinstitucionalistaközgazdaságtanhozkötődő,amerikaigyökerekkel
rendelkező,anémetgazdaságtörténetetismegtermékenyítő,az1960–1970-esévek-
tőlkibontakozó,leírómodelleketalkalmazókutatásiirányzat,abusinesshistoryfőkép-
penavállalattörténetbenterjedtel.

aneoinstitucionalizmus(newinstutionaleconomics,neueInstitutionenökonomik)
az 1970-es évek folyamán vált a közgazdaságtan meghatározó irányzatává.
nemzetközilegszervezettirányzat,különegyesülettelrendelkezik(Internationalsociety
fornew Institutional Economics). az irányzat különböző iskolái (német, osztrák, frei-
burgi,amerikai)azintézményeskeretekhatásaitésfejlődésüketvizsgálják.azállam-
mal, a bürokráciával, az állami intézményekkel (neue Politische Ökonomie, Public-
choice-Theorie), a piaccal, a piaci hierarchiákkal (vállalatokkal) és tulajdonjogokkal
(property-rights, verfügungsrechte) vagy éppen a megbízó-ügynök kapcsolattal
(Prinzipal-agent-Theorie),tehátalegnagyobbtisztahaszonérdekébenhozottracionális
döntésekkelfoglalkoznak.azirányzatmintkritikaaneoklasszikusgondolatoktovább-
fejlődésénektekinthető.aneoklasszikusökonómiatéziseitnemvetiel,hasznosaknak
tartja, felhasználja,azonbantávolinak tartjaazemberekvalóságosviselkedésétől.a
piackerülpiedesztálra,ésapiacimechanizmusokhibanélküliműködésébenbíznak.
azegyén,ebbenarendszerben,cselekvőkéntnemláthatjaátazösszefüggéseket.a
közérdeketkizárják,csupánagazdaságilagérdekeltekösszességérőlbeszélnek.24

a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján 109
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/2
, S

om
orja

22. Tilly,richard:cliometricsinGermany.anIntroductoryEssay.InSelected Cliometric Studies
on German Economic History. stuttgart, steiner verlag, 1997, 17–33. p.; scott, m.
Eddie–komlos, john: deutsche kliometrie. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissen -
schaften,1999,2.sz.293–311.p.

23. kövér György: a gazdaságtörténet-írás újabb útjai. In bódy zsombor–Ö. kovács, józsef
(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek.
budapest,osiriskiadó,2003,286–290.p.;ránkiGyörgy:Közgazdaság és történelem – a
gazdaságtörténet válaszútjai.budapest,akadémiaikiadó,1977,46–53.p.akontrafaktuá-
listörténetírásralásdsládek,ondřej:ohistoriografiiafikci.událost,vyprávěníaalternativ-
níhistorie. Insládek,ondřej–bláhová,kateřina(szerk.):O psaní dějin. Teoretické a meto-
dologické problémy literární historiografie.Praha,academia,2007,134–155.p.

24. vö.Halmoskároly:közgazdaságtanéstörténelem–anarratívésneoinstitucionalistafor-
dulatután.Korall,2001,5–6.sz.206–220.p.;ambrosius,Gerold–Petzina,dietmar–Plum-
pe,Werner:Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen.
münchen,oldenbourgverlag,2006,21–22.p.;Erlei,mathias–leschke,martin–sauerland,
dirk: Neue institutionökonomik. stuttgart, schäffer-Poeschel verlag, 2007, 26–40.,
103–167.,294–304.p.;Gablerverlag(Herausgeber):Gabler Wirtschaftslexikon. stichwort:
neue Institutionenökonomik, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de
/archiv/1470/neue-institutionenoekonomik-v11.html



az irányzatvizsgálódásialapja tehátazegyénésazegyének társulásai,az intéz-
mények.azirányzatfőjellemzője,hogyképviselőimikroszintűvizsgálatokatfolytatnak,
a„legfőbbmozgatót”nemapiacban,hanemavállalatbelsőszervezeténekirányítói-
ban,amenedzserekbenlátják.Ezaziskolanyitottmástársadalomtudományokirányá-
ba és előszeretettel alkalmazza a szociológiai technikákat. olyan új értelmezések
fűződnek az irányzathoz, mint a hálózatelemzés szemléletével a bank-iparvállalat
viszonyátértékelése,azún.összekapcsolódó igazgatóságihelyek (interlockingdirec-
torship)azonosításaésamultinacionálisvállalatokterjeszkedésénekelméletei.25

kiemelkedőamerikaiképviselőjenormans.b.Gras,akiabusinesshistorytárgyát
a nyereség elérésére szakosodott vállalkozók kutatására szűkítette. Tanítványa,
Henriettam.larsonszerintazirányzatavállalkozókmúltbanlezajlottüzletirányításá-
val (administration) és működésükkel (operation) foglalkozó tudományág. kezdete
amerikábana20.századelejérevezethetővissza,ésanagygazdaságiválságidején
dolgoztákkitéziseit.azirányzatelőfutáraia19.század40-eséveitőlkibontakozóelső,
mégnemtudományosérdeklődésbőlkeletkeztek,hanemüzletiprofiltprezentálóame-
rikaivállalattörténetek,melyekacsatornázásiésvasúttársaságokkal,illetveazezeket
avállalatokatirányítóvállalkozókkalfoglalkoztak.atörténetimegközelítéseka19.szá-
zadközepétőljelentkeztek(1850:americanrailroadjournal,1855:Elazarlordnew
york-i vasúttörténete és további vasúttörténetek a század végéig). számos amerikai
pénzintézetaz1870-esévektőlnagyérdeklődésselfordultsajáttörténetefelé.azelső
banktörténetetdavisrichWhitnypublikáltaasuffolkbankról(1878),melyettovábbi-
akkövettek.aziparivállalatokésbiztosítóktörténeténekfeldolgozásaiisekkorjelen-
tekmeg.azelsővállalkozástörténetitudományostáraságot(businessHistorysociety)
1925-benalapították.EztkövetteajournalofEconomicandbusinessHistoryszakmai
folyóiratindulása1928-ban.a19.századi„tudományelőttihagyományra”a20.szá-
zadmásodik felében, immár tudományosanmegalapozott, az1940-es évek végétől
vállalkozóibiográfiákatfelmutatóéspublikációsfórumokatkiépítő,elsősorbanGrasés
tanítványaimunkásságánakeredményeképpenakadémiaiszintenintézményesültvál-
lalkozástörténet támaszkodott.azamerikaipublikációs fórumokatazExplorations in
EntrepreneurialHistory(1949–1969),abusinessHistoryreview(bHr,1954-től)ésaz
ExplorationsinEconomicHistory(EEH,1963-tól)jelentette-jelenti.afolyóiratokanem
amerikai vállalattörténeti kutatásoknak is teret szentelnek. a bHr az elmélet és az
empíriaköztiközéputatképviseli,azEEHagazdaságtörténetnehézfajsúlyúkérdései-
vel foglalkozik.26 az amerikai vállalkozástörténet „aranykora” amásodik világháború
utánköszöntöttbe.számoskutatóintézet,egyetemitanszékjöttlétre,ésnagymérték-
benmegnőttahézagpótlóvállalatmonográfiákésesettanulmányokszáma.

a Gras-féle iskola a 30-as évek végén definiálta a vállalkozástörténet őáltaluk
viszonylagszűkreszabotttárgyát,melyetavállalkozóiüzletpolitikafogalma(business
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25. kövérGyörgy:Elméletésmódszeralegújabbgazdaságtörténet-írásban.Aetas,1999,1–2.
sz.285–294.p.

26. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse. stuttgart, Franz steiner verlag, 2000, 49–50. p.; jaeger, Hans: business
History:diewichtigstenzeitschriften.Geschichte und Gesellschaft,1980,3.sz.456–463.
p.;http://www.hbs.edu/bhr/



administration)alkotott. az irányzat felfogásábanazüzletpolitikaa tudományágköz-
ponti és lényeges kutatási problémája. az üzletpolitika meghatározásához az üzleti
célokmegnevezése,azüzletemberekáltalmegfelelőeszközökalkalmazásaésgyakor-
latbavalóátültetése,alehetőségekközülvalóválasztás,avállalkozóimagatartásésa
mindennapirutinintézkedésekvizsgálatafontos.szerintükazüzleti-kereskedelmiélet
tudományoskutatásanemkerülhetimegaztatényt,hogyavállalkozótahaszonérdek-
liésezatényezőjelentősenbefolyásoljaüzletpolitikáját.27

ToniPierenkemperhárommegjegyzéstfűzöttaGras-féletézishez.Előszöristelje-
senhelyénvaló,hogyazüzletitevékenységképeziakutatástárgyát,azonbanmégsem
lehetsemmiféletársadalmijelenségetapriorielőrekizárniéscsakegyszűkterületen
vizsgálniavállalkozóitevékenységet.másodszorafentikutatásiprogramhasznárólis
szólt. a nagy számú vállalkozástörténetimunkák kétségkívül a történeti tudásunkat
gazdagítják.Ezekafeldolgozásokatörténetitudatotrögzítikéstudományoshozadé-
kukpótolhatatlan.Harmadszorabusinesshistoryszűkreszabotttárgyválasztásanem
kielégítő.avállalkozótnemcsakmikroökonómiailagegyediegységként lehet felfogni,
hanemanemzetgazdaság„részeként” is.akoraivállalkozástörténetmonográfiaköz-
pontú, „álizolált” szempontját ezértmár korán kritika érte. Gras kritikusai felrótták,
hogyavállalkozóiüzletpolitikakorlátozottmodellje(avállalkozóhaszonközpontúsága)
az autonóm tudományos álláspont kialakítását veszélyezteti. Pierenkemper szerint
végülistermészetesatudósokfélénksége,hogycsakilyenmódon,behatároltalapon
fogalmazzákmegmondanivalójukat.akorlátozotttémaválasztásazösszehasonlításo-
katnehezíti,ésszámostanulmányszenvedattól,hogyaközgazdaságtankínálatából
semmifélemegfelelőelméletetnemveszát.kezdetben,főképpenadiszciplínakiala-
kulásakor,azesettanulmányokújterületeketvilágítottakmeg,majdarendszerezésés
azelméletalkotáskövetkezett.atörténészekazegyedi,elszigeteltesetekbőlindultakki
ésaszemléleteselméletekigjutottakel.azesettanulmányokkalamodellalkotástfino-
mítottákésaproblémakörtimmártársadalmikontextusbanvizsgálják.28

a vizsgálati perspektívát arthur H. colemunkássága szélesítette ki, aki 1948-ban
hoztalétreaHarvardEgyetemenműködővállalkozástörténetikutatóintézetet(research
centerinEntrepreneurailHistory),melyetarockefelleralapítványtámogatott.vezetése
alattazamerikaibusinesshistoryújfejlődési iránytvettaz„entrepreneurialapproach”
szemlélettel.avállalkozónakaztaképétvezettebe,akiszervezi,menedzseliavállalatot
vagyavállalkozást(enterprise)ésazakadályokatleküzdvekockáztat.Ezazirányvonala
vállalkozók személyére és alapvető társadalmi funkcióikra orientálódott.29 Ez a kép a
schumpeterivállalkozóimodellel rokon,amelybenavállalkozóaközpontiszereplő,aki
dinamikus,kreatív,innovatívésazüzletikockázatotvállalja,ésakiahosszútávúgazda-
ságifejlődésmotorja,egybenakapitalizmusevolúciójánaksegítője.30
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27. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart,Franzsteinerverlag,2000,40–44.p.

28. uo.44.p.
29. uo.47.p.
30. schumpeter, joseph: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.berlin,1964.schumpeter

munkásságáróléselméletérőll.reiss,Winfried:Mikroökonomische theorie. Historisch fun-
dierte Einführung.münchen–Wien,oldenbourgverlag,2007,307–309.,312–317.p.



colekísérletet tettegypontosabbvállalkozómodell leírása.rámutatott,hogyszá-
mos esetben ellentétes koncepciók állnak rendelkezésre a többarcú üzleti életben
tevékenykedő vállalkozók leírására. az őáltala javasolt, egységesnek tekinthető kon-
cepció lényege,hogyalapjábanvéveazüzleti tevékenységetszámos„tényező”bizto-
sítja.avállalkozókáltalmegszerzetttudáséstapasztalatnemcsakazüzletinormákra
ésértékekrevolthatással,hanemagazdaságiintézmények(bank,börze)működésé-
reis.avállalkozóiétosznemcsakagazdaságműködtetésébenésazanyagijavakelő-
állításábanjátszottfontosszerepet,hanemanemanyagi„szolgáltatások”biztosításá-
banis.coleavállalkozókkövetkezőfeladataithatároltakörül:1.azüzleticélokmeg-
határozása,2.aszervezetmegtartása-megőrzése,3.pénzügyieszközökbiztosítása,4.
alkalmazkodásatechnikaifejlődéshez,5.atermékek„alkalmazkodása”apiacfejlő-
déséhez,6.aközéletbenjókapcsolatokápolásaatöbbivállalkozóval.azirányzatavál-
lalkozóitevékenységetbefolyásolóideákkalésideológiákkalisfoglalkozik,azokközül
elsősorbanazokrakoncentrál,melyekaz innovációs teljesítményt „növelik”.31 abusi-
nesshistorycole-ikutatásiprogramjátPierenkempernégytételbenfoglaltaössze:1.az
egyesvállalkozókkal,vállalkozóicsoportokkalvagyágazatokkal foglalkozóvállalattör-
ténet,2.vállalkozóbiográfiák,egyéniéskollektívcsoportok,azegyesüzletieszközök
(bankjegyek, jelzálogkölcsönök, részvénytársaságok) kutatása, 3. az üzleti „eszmék”
fejlődésénekvizsgálata,4.azüzletirendszerekfejlődésénekkutatásameghatározott
régiókbanvagyágazatokban,5.különféleszociáliscsoportoküzletitevékenységének
vizsgálata,illetveatevékenységükbenbeálltváltozásokvizsgálataésértékelése.32

nemállítható,hogyezzelabusinesshistorykutatásiterületeazelőzőekbenvázol-
takkal lezárult vagy behatárolódott volna. az elméletdeficitet felhánytorgató kritikák
ellenéreéppenhogyaterületeikiszélesedtekéssokrétűeklettek.atanulmányokbana
„konzervatívstílus”visszatért,azegyediesetekbőlvalóáltalánosrakövetkeztetésural-
kodottel.agazdaságiintézményekésvállalatokhosszútávústratégiáinakbemutatá-
sakerültelőtérbe.az1962-benrögzítettcole-félekutatásiterületekjelenlegisadek-
vátak.Ezekazokasúlypontok,melyekköréabusinesshistorykutatásaiszerveződnek:
1.azún.casestudy,mintrendszerszerű-elemzővizsgálat(gyakorlat)éshipotézisalko-
tás,melynekeredményeibőla jelenlegiüzletpolitikákprofitálhatnak,2.egykvázi tár-
sadalomtörténetiperspektíva,nevezetesenazüzletiéletetbefolyásolószociáliséspoli-
tikai változások folyamatainak vizsgálata, 3. a gazdasági fejlődésmozgató erejének
gazdaságtörténetivizsgálata.33
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31. Hughes, johnathan: arthur cole and Entrepreneurial History. Business and Economic
History, 1983, vol. 12, 133–144. p.; http://www.h-net.org/~business/bhcweb/publicati-
ons/bEHprint/v012/p0133-p0145.pdf

32. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart, Franzsteinerverlag,2000,48–49.p.; arthurH.cole tanulmánya:
WhatisbusinessHistory?Business History,1962,2.sz.98–106.p.

33. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart,Franzsteinerverlag,2000,50.p.



4.mitértekgazdaságielitalatt?

agazdaságielitfogalmaáltalánoselitdefiníciókbólvezethetőle,ésezzelegyátjárha-
tóság isrögzíthető,hiszenagazdaságihatalomgyakranátválthatópolitikaiváésfor-
dítva. a fogalom pontosításához elsődlegesen gazdasági alrendszert kell feltételez-
nünk. Ennekazalrendszernekahatárait nem tekinthetjük szilárdaknak. éppenhogy
átfedésekkelvandolgunk.agazdaságnyilvánvalóantársadalmijelenségésapolitika,
kultúra,atársadalmiéletlegkülönbözőbbformáifelétalálutakatésátjárókat:beágya-
zódikatársadalombaéstovábbialrendszerekkelkerülkölcsönhatásba.34

agazdaságielitfogalmaalattebbenatanulmánybanavállalkozóelitetértem.35 Ez
belsőlegtagolthalmaznaktekinthető,melybenacsoportokegymáshozvalóviszonya,
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34. Parsons, Talcott: Elméleti tájékozódás. In Talcott Parsons a társadalmi rendszerről.
szociológiaifüzetek45.kötet,budapest,ElTEszociológiaiIntézet,1985,84–111.p.

35. a20.századmásodikfelébenagazdaságielit-kutatásnégynagyterületehatárolhatókörül:
menedzserializmus, bank(ár)uralom, osztálykohézió (rétegidentitás) és erőforrás-függőség.
johnscotthálózatelemzésivizsgálatokkal foglalkozott,aminapjainkbanazegyik legsikere-
sebb irányzatnak mutatkozik. lásd tőle: Social Network Analysis. A Handbook.
london–newburyPark–newdelhi,2000.anagyvállalatokbanműködőmenedzserekbefo-
lyásánakvizsgálataakétvilágháborúközötti időszakranyúlikvissza.Ezakutatási irányzat
amerikai gyökerekkel rendelkezik (adolf a. berle, Gardiner c. means, james burnham).
burnhamakésőbbiekbenamenedzserek„hatalmát” nemzetközi trendkéntmagyarázta,a
„menedzserekforradalmáról” beszélt,ezértislettezatézisnépszerű,ösztönzőéskritizált.
koncepcióját john Galbraith fejlesztette tovább, aki szerint a vállalatokat technokraták
(menedzserek,szakemberek)irányítottákésműködtették.Ezekacsoportokenneklebonyolí-
tásáhozmegfelelőinformációkkalrendelkeztek,ésatevékenységüketszaktestületekissegí-
tették. Ezekaz értelmezésekamenedzserekbefolyásának túldimenzionálását jelentették.
Ezzelszembenralfdahrendorfakarrierutakra,képzettségre,atársadalmi-kulturáliskörnye-
zetreésértékrendrefektetteahangsúlyt.Ezekkelamenedzseregészenmáslegitimációval
rendelkezett,mintatulajdonos,akinekapozíciójátéselismertségétavagyonabiztosította.a
menedzserszakembernekavállalatonbelülatulajdonrészcsakrészbenálltarendelkezé-
sükre.Fontosszempontkéntismertékfelavállalatonbelülikonszenzusjelentőségét,tehátaz
alárendeltekéstársakegyüttműködésihajlandóságát.amenedzserelismertségétatudás,
munkateljesítményésadisszonánsjelenségekkezeléseszilárdíthattameg.részletesebben
lásdlengyelGyörgy–barthaattila:bankárok:amagyargazdaságielitdominánscsoportja?
Replika,1997,25.sz.71.p.,http://www.replika.hu/archivum/25/7.aziparvállalatokfeletti
bankuralomtézisét1909-benrudolfHilferdingalkottameg(A finánctőke.budapest,1959).
afinánctőkekategóriájábaaz„idegen,károsésveszélyes”tőkeésbankárfogalmátisbele-
értette.szerintealegjelentősebbgazdaságijelenségetatermelésközpontosításajelentette,
amelykartellizációhozvezetett.Hilferdingnélazexpanzívfinánctőkeésabanktőkekapottki-
emeltszerepet.Ezeketakategóriákataszlovákmarxistatörténetírásisátvetteésalkalmaz-
ta.lásdHorváth,Štefan–valach, ján:Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918.bratislava,
alfa,1975.uő:Peňažníctvo na Slovensku 1918–1945.bratislava,alfa,1978.aprobléma-
körhöz lásd Tomka béla: Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló
Magyarországán 1892–1913.debrecen,multiplexmedia–debrecenu.P.,1999,21–56.p.
kövérGyörgy:bankésiparmagyarországon1914előtt.Inuő:A felhalmozás íve. Társadalom-
és gazdaságtörténeti tanulmányok.budapest,2002,309–320.p.
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acsoportoktagjainakprivilegizáltvagydominánshelyzeteképezikutatásoktárgyát.a
kiváltságokvizsgálatakiterjedhetajövedelmi-vagyonihelyzetre,életmódraés-stílusra,
atársadalminyitottságra-zártságra,szaktudásra,presztízsre.adominanciaelemzését
adöntésikompetenciák,stratégiaalkotás,befolyásoláséspozícióhalmozás,ahierar-
chiábanelfoglalthely,illetveaszociálishálózatoktémáibiztosítják.36

5.arimaaszlováktörténetírásban37

Tény, hogy a rima a szlovák gazdaságtörténet perifériáján található. a tematizálás,
koncepcióalkotás és módszertani megoldások keresése megkésett. a problémák a
szlovákgazdaságtörténet-írásnemzetiésmarxista,illetvepozitivistahagyományaiban,
jelenlegihelyzetében,irányultságában,aszakosodásésintézményesüléselmaradásá-
bankeresendő.38
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36. lengyel György–bartha attila: bankárok: a magyar gazdasági elit domináns csoportja?
Replika,1997,25.sz.71.p.,http://www.replika.hu/archivum/25/7

37. a szövegben a vállalat korabeli, közhasználatban lévő rövidítését, a rimát és a
rimamurányitpárhuzamosanhasználom.

38. szlovákiábana jelenlegiszemléletetalapvetőenmeghatározzákaz1948–1989közöttimar-
xistaüzemtörténetdiskurzusánakutózöngéi,módszertanihagyományaésnéhányjelenleg
kiemeltenkezelttéma(főlegazsidóvagyonárjásítása).nincsenekismereteimarról,hogy
csehszlovákiában az 1960-as évek első felének „ideológiailag szabadabb” légkörében a
businesshistoryésFirmengeschichteújmeglátásaimennyirehatottakösztönzőlegaszlo-
vákgazdaságtörténészekre.milanmyškaacsehadaptációvalrészletesenfoglalkozik,felso-
roljaamódszertanipluralizmustképviselőmunkákatis,deaszlovákiaibefogadáscímzett-
jeihiányoznak.ígyĽudovítHallonújabbanmegfogalmazottvéleményeaszlovákgazdasági
elitkutatások1961-eskezdetérőlvitatható.Ľubomírliptákekkortetteközzétanulmányát,
melybena„szlovákburzsoázia”kétvilágháborúköztifogalmátdefiniálta.nemazelitelmé-
letretámaszkodott,hanemamarxistaosztályelméletreésnemisadaptáltaavállalkozás-
történeti irányzatokmeglátásait.liptáknálaburzsoáziaegyszerűenamunkásosztályanti-
tézise,eltűnésreítélt,emellett„változékonyentitású”és„parazita”osztály.Egyébkéntistöb-
bekközöttliptáknemabankszektorvállalkozóival,hanemaszlovákpénzintézetekkel,és
nemazagrárelittel,hanemamezőgazdasággalfoglalkozott.agazdaságiváltozásokatpedig
egyoldalúanapolitikaiföldindulásokkövetkezményeikénttárgyalta.akülönbözőnemzetisé-
gűtőkecsoportoktevékenységétnemzetpolitikailagkárosnaktartotta.azidegenérdekeltsé-
gek meglétében veszélyforrást látott. Hallon a szlovák gazdasági elitkutatások „alapító
atyái” közé sorolja még a politikatörténettel foglalkozó Ivan kamenecet és michal
barnovskýt.kamenec1977-benaszlovákburzsoáziagazdaságpolitikájával,azonbelülaz
árjásítás gazdasági céljaival foglalkozott. Egyáltalán nem elitként tekintett a burzsoázia
fogalmára. Gondolatmenete szerint a zsidó vagyon elkobzásából a burzsoáziamindegyik
csoportjaprofitált,csakaszlováknépszélestömegeinem.szerinteéppenezbizonyítjaaz
árjásításosztályjellegét,ésaburzsoáziakompromittálódását.Hallonszerintaszerzőanor-
malizációkellősközepénnyúltehheza témához,ésaburzsoázia „differenciált”képének
bemutatásával„különlegeshelyet”foglaltelakorszaktörténetírásában.Eztannakellenére
állítja,hogykamenecneknemagazdaságiszféraaszakterülete,hanemapolitika-éspárt-
történet, illetve a szlovákiai zsidóság 20. századi története. michal barnovský az
1945–1948közöttitársadalmiésgazdaságiátalakuláskérdéskörénekszentelte1978-ban
megjelentkönyvét.aszerzőoptikájaegyáltalánnemkülönbözöttakorszakcsehésszlovák



Ezekmellettafelső-magyarországirégiótörténeténeknacionalizálásazajlott.atör-
ténészekagazdaságiéletetegygazdaságilag„elkülönülő”szlováketnikaitérre,„piac-
ra”korlátozták,miközbenaz1918előttiállamikontextuskiesett.aszlovákpénzinté-
zetekésvállalkozásokfeltérképezése,anemzetfejlődésbenjátszottszerepükki-éstúl-
hangsúlyozása,anemzetiidentitás„nyomonkövetése”ésáltalábanagazdaságinaci-
onalizmusfelszínesjegyeikerültekelőtérbe.atörténelmimagyarországgazdasága,az
uradalmigazdálkodás,anagybirtokrendszer,a„nemszlovák”tőkecsoportokvállalko-
zóitevékenységevagyanemzetközikartellek,szindikátusokmáighiányzófejezeteia
szlovákiai gazdaságtörténet-írásnak. a koburgok, andrássyak, Esterházyak, a zsidó
nagyvállalkozókgazdaságszervezésemellettarimaisebbeacsoportbasorolható.39 a
szlovákgazdaságielitkutatásokszámára„akitörésiutat”azetnikaiszempontokhát-
térbeszorításaésa„szlovákiaiterritóriumon”túlratekintés,általábanaszlovákvállal-
kozókésvállalkozásokországoskontextusbavalóhelyezésejelentheti.40

a szlovák megközelítések a szűkebb gazdaságtörténet mezsgyéjén maradtak. a
gazdasági szereplőket kizárólagmarxista szempontok szerint értelmezték. a szlovák
gazdaságtörténet„kirakatszekrényévé”,máigaligelemzettokok (érték-és ideológia-
semlegesség,tényközpontúság,újpozitivizmus?)miattabányászattörténetvált.41 Eza
részdiszciplínaszámosfontos,atörténelmimagyarországbányászat-éstechnikatörté-
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feldolgozásaitól.anemzetiésdemokratikusforradalom,magyaránanemzeticélokatszol-
gáló társadalomszervezés „eszmei” területeinmozgott. barnovský semkivétel az osztály-
szemléletalól,ésaháborúalatti(„alibistaburzsoázia”),illetveaháborúutáni„új”szlovák
gazdaságielitönkényesmeghatározása(100ezerkoronanyereségfelettivállalkozók,akik
ugyanakkor„névtelenek”)tudománytalan.amagyarésnémetgazdaságielitekpedigszin-
ténnévtelenvesztesekként jelennekmeg.Hallonkonstrukciója,ésezzelaszlovákgazda-
sági elitkutatások múltjának és állítólagos eredményeinek utólagos megkonstruálása –
emellettazárjásítássorán,majdaháborúután„kialakult”újszlovákelitrétegfelvetése–
azértbizonytalanésmegkérdőjelezhetőkísérlet,mertahogyanálaemlítetttörténészek,ő
semteszkülönbségetpolitikaiésgazdaságosztály,valamintelitközött.Empirikusvizsgála-
tok pedig nem folynak (milan myška ezeket a publikációkat meg sem említi). a fogalmi
magyarázathiányzik,ehelyettadhoc jellegűmegállapításokszületnek,melyekahistorio-
gráfiánbelülidiskurzusttévutakraviszik.vö.lipták,Ľubomír:vývinslovenskejburžoázieza
predmníchovskejčsr.Historický časopis,1961,256–274.p.;kamenec,Ivan:khospodár-
skejpolitikeslovenskejburžoázievrokoch1939–1945(arizačnýprocesajehotriednycha-
rakter).Historické štúdie,1977,(22.)34.,36.,61.p.;barnovský,michal:Sociálne triedy a
revolučné premeny na Slovensku v rokoch 1944–1948. bratislava, veda, 1978.;myška,
milan: business History in der Tschechischen republik. In Teichova, alice–matis,
Herbert–resch,andreas (szerk.):Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends
und Studien aus Zentraleuropa.Wien,manz,1999,69–70.p.;Hallon,Ľudovít:úroveňspra-
covaniatematikyhospodárskychelítvslovenskejhistoriografii.Česko-slovenská historická
ročenka,2007,51–53.p.

39. Holec, roman: Hospodárske dejiny na slovensku – stav a problémy výskumu.Česko-slo-
venská historická ročenka,2006,41–43.,48.p.

40. azújértelmezéseklehetőségérelegjobbpéldaHolec,roman:Inzářický,aleš(szerk.):The
Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe
1800–1914.ostrava,ostravskáuniversitavostravě/universityofostrava,2009,25–35.p.

41. uo.45.p.



netérevonatkozóadattalgazdagítottaismereteinket,technológiaiésfejlesztési irány-
vonalakramutatottrá,aszerzőkabányászatiéskohászatimutatókatértékelték,ellen-
benamegalapozottüzemtörténetikutatásokhiányoztak.42

a szlovákösszefoglaló jellegű, alapvetőenmégmindigpolitikaközpontú „szintézi-
sekben”arimagyakorlatilagnemjelentmeg,bárakisebbtanulmányokhangsúlyoz-
zák, hogy „kétségkívül” a legnagyobb bányászati és vasipari vállalat volt a mai
szlovákiaterületén.Ezekamunkákazüzemetcsupánérintőlegesenemlítik,főképpen
a„szlovákiaigazdaságitér”jellemzésekor,azállamigazdaságpolitikánakmintelnyomó
nemzetiségpolitikánakazábrázolásakor,régebbenegygazdaságilagönállóterületvízi-
ójátisfelvetve,abányászatésvasiparfejlettségének,anyersanyaglelőhelyekgazdag-
ságánakabemutatásakor.43
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42. aszlovákgazdaságtörténettalánlegsikeresebbterületeabánya-éskohászattörténet.vö.
novotný, ján: Vývoj priemyselnej výroby na Slovensku v prvej polovici XIX. storočia.
bratislava,vydavateľstvoslovenskejakadémievied,1961.;Hapák,Pavol:Dejiny železiars-
keho priemyslu na Slovensku.bratislava,1962.;Šarudyová,mária:Topografia železiarní na
Slovensku. košice, slovenské technickémúzeum, 1989.;mazůrek, jaroslav:Baníctvo na
Slovensku v rokoch 1854–1938. Hospodársky, sociálny a politický vývoj. martin, 2000.;
zámora,Peter(szerk.):Dejiny baníctva na Slovensku. I.kötet.Využívanie nerastných suro-
vín, ťažba rúd, vybraných nerudných surovín a výroba kovov na území Slovenska od počiat-
kov do roku 1945.košice,zväzhutníctva,ťažkéhopriemysluageológiesr,2003.színesa
szerzői paletta.megkerülhetetlenekPaulínyi ákosmunkái a zólyombrézói hengerműről, a
kisgarami vasgyárról és további gazdaság-, illetve technikatörténeti tanulmányai. lásd
založenievalcovnevPodbrezovej.Historický časopis,1959,3.sz.340–419.p.;kdejinám
hroneckýchželeziarnív rokoch1855–1865.Historické štúdie vI.,1960,7–47.p.Paulínyi
publikációinak bibliográfiáját lásd Aetas, 2002, 2–3. sz. http://www.aetas.hu/2002_2-
3/2002-2-3-22.htm.jozefGindla„közép-szlovákiai”bányavidékreésselmecbányárasza-
kosodott.GustávFrákgömörikutatásokatfolytatott.azutóbbitémaválasztásanemléptetúl
ahelytörténetiésmunkásmozgalmikereteket.Gindlszakmaipályafutásáraéspublikáció-
inakbibliográfiájáralásdActa Historica Neosoliensia,2007,10.sz.9–57.p.;Frák,Gustav:
zánik železiarskeho priemyslu naGemeri.Obzor Gemera, 1973, 4. sz. 142–143. p.; uő:
Železiarne v údolí rieky Čremošnej (Drnava a Lúčka). vlastivedné štúdie Gemera 7.
rimavskásobota,vydalaGemerskávlastivednáspoločnosť,1989,47–78.p.;uő:Štyristo
rokov železiarskej výroby v hornom toku rieky Slanej. vlastivedné štúdie Gemera 8.
rimavská sobota, vydala Gemerská vlastivedná spoločnosť, 1990, 61–99. p. lásdmég
Dejiny Slovenska III.,bratislava,veda,1992,432.,433.p.azújabbszlovákbányászattörté-
netikutatásokavállalkozástörténetterületéreisbeléptekésazarisztokratacsaládokáltal
alapítottbánya-ésvasipariüzemekkelfoglalkoznak.vö.Prínos Andrássyovcov pre baníctvo
a železiarstvo v okolí Rožňavy. rožňava,roven,2008. a felvidéki bányászat és kohászat
jelentős személyiségeinek arcképalbuma szintén hiánypótló munka. Papsonová,
mária–berger, michael:Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na
území Slovenska v 17.-19. storočí. Porträts der Kammergrafen und Persönlichkeiten des
Berg- und Hüttenwesens auf dem Gebiet der Slowakei im 17. bis 19. Jahrhundert.košice,
banskáagentúra,2007.

43. vö.Tibenský, ján (szerk.):Slovensko. Dejiny.bratislava,obzor,1978,562–564.,568.p.;
marsina, richard–čičaj, viliam–kováč, dušan–lipták, Ľubomír: Slovenské dejiny. martin
maticaslovenská,1992,170–205.p.;kováč,dušan:Dejiny Slovenska.Praha,lidovénovi-
ny, 1998, 140–145. p.; čaplovič, dušan–čičaj, viliam–kováč, dušan–lipták,



a rima elődvállalatai és az 1881-es létrejötte, általában a pozicionális csoportok
(arisztokraták,tisztviselők,bankárok,pénzügyitanácsadók,kereskedők,jogászok;csalá-
diésrokonikapcsolatok)nemkaptakmegkülönböztetettfigyelmet,csupánhellyel-közzel
arimamurányvölgyivasművelőEgyesület1851-esalapításátemlítik,deebbenazössze-
függésbenamurányvölgyiunióésarimaicoalitiosemszerepel.44 avállalatgazdasági
elitjérőlpedigezekbőlapublikációkbólsemmitsemtudhatunkmeg.azelsővilágháború
után csehszlovákia területére került rima-érdekeltségek, így a zólyomi unió vas- és
bádoggyár Társaság, a korompai Hernádvölgyi magyar vasipari rt. történetét és a
csehszlovák/szlovákgazdaságbanelfoglaltpozícióikatishomályfedivagycsakáltalános
technikatörténeti adatok állnak a rendelkezésre.45 a rima szlovákiai érdekeltségeinek
1923-tólkezdődőnosztrifikálásaésfelszámolásukrészletei,ugyanúgyanagykiterjedésű
erdőbirtoksorsasemismert,illetvecsakelszórtinformációkkaltalálkozhatunk.
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Ľubomír–lukačka,ján:Dejiny Slovenska.bratislava,aEP,2000,203. p.;mannová,Elena
(szerk.): Krátke dejiny Slovenska. bratislava, aEP, 2003, 223–225. p.; Od revolúcie
1848–1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku. Počiatky politickej emancipácie Slovákov a
formovania modernej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. X. kötet.
bratislava,literárneinformačnécentrum,2009,216–217.p.alegújabbszlovákgazdaság-
történetiszintézisbena„szlovákiai”regionálisbányaterületekésnyersanyaglelőhelyekkiak-
názásánakfolyamatát,azállamésmagánszféravállalkozásaitmutatjákbe.amurányvölgyi
unió 1808-as alapítását szlovák kezdeményezésnek tartják és a „túlnyomóan” szlovák
nemzetiségű részvényeseket emelik ki. aréti-félemonográfia etnikai szempontokatnem
említ.Ellenbenavállalkozáselnökének,sturmannmártonnakaszerepéttartjafontosnak.
a szlovák kötetben arimaikoalíció csak rövid jellemzést kap, pedigkoroknai ákosmár
1977-benközölt tanulmánytarimaikoalícióról.éppenezamunkaszolgáltatjaa legjobb
példát az egymás melletti elírásra. koroknai a „felvidéki arisztokraták”, földbirtokosok,
vaskohótulajdonosokésrimaszombatrészvételével1810-benalakultvállalkozásszerveze-
tifelépítésén,tisztviselőgárdájánésahivatalnokokszolgálatihatásköreinkívülazügyviteli
nyelvvel is foglalkozott.Ezanyelvhasználategy többnyelvű társadalmiközegetközvetít.a
napibeszámolók,számadásokésegyébiratok„vagymagyar,vagydeák,vagyTóthnyelven
készültek.” vö. kohútová, mária–vozár, jozef (szerk.): Hospodárske dejiny Slovenska
1526–1848. bratislava, veda, 2006, 119. p.; réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,13–14.
p.;koroknaiákos:Egyfeudáliskorirészvénytársaság(rimaicoalitio)szervezeteésműködé-
se.Levéltári Szemle,1977,3.sz.457–487.p.

44. kivételtképezPaulinyiákos,akiakisgaramivasgyártörténetévelfoglalkozó,szélesebblátó-
körűtanulmányábanarimamurányivasművelőEgyesületetmintkonkurensvállalatotemlí-
ti és árpolitikájával foglalkozik. k dejinám hroneckých železiarní v rokoch 1855–1865.
Historické štúdie VI.,1960,17.,20.,29–31.p.

45. arimagömöritelepeit(rozsnyó,alsósajó,rákosbánya,luciabánya,dernő)aszlovákipar-
és bányászattörténet számon tartja, és foglalkozik is velük. http://www.mineraly.sk/
files/hist/074_1918-38_rimamuransko_salgotarjanska_spol.htm.GustávFrákarimavas-
hegyibányájávalkapcsolatbanközöladatokat:Baníctvo v Železníku. Dejiny baníctva a tried-
nych bojov. košice, východoslovenské vydavateľstvo, 1987. rákosbányával foglalkozik
kladivík,Eugen:Železorudnábaňavrákoši vovlastníctverimamuránsko-šalgótarjánskej
železiarskejúčastinnejspoločnosti.Montánna história,2009,314–327.p.;battaIstván:a
gömöribányászatmúltjából.Gömörország,2004,1.sz.16–25.p.luciabányadokumentá-
ciójátlásdnárodníarchiv,báňskéhejtmanství,Praha,783.doboz.



6.arimaamagyartörténetírásban

amagyargazdaságtörténetbenarimanemtartozottésnemtartozikazelfelejtettfeje-
zetekközé.avállalatrövidtörténetével,tevékenységével,üzletpolitikájávalésgazda-
ságivezetőrétegével,eltérőszempontrendszerekalapján,számosszerzőfoglalkozott.46

részletesebben elsőként réti lászló, 1972-ben, a magyarországi kartellfejlődés
kontextusánbelül,„osztályerő-összetevőket”figyelembevéve,nemutolsósorbanakar-
telltörténelmiszerepérekeresveválaszt,vizsgáltaarimát.47 avállalatérdekérvénye-
sítésétéspiacipozícióinakmegszilárdításátavasiparonbelülikartelltevékenységmar-
xista sablonjaiba helyezte. Ezek posztulátumai közé tartozott az ipari és banktőke
„érdekegysége”,„afinánctőkeésfináncoligarchiagazdaságiéspolitikaibefolyásának
megszilárdulása”, és ellentmondásos módon, az egymással „harcban” álló burzsoá
csoportok„egységesfrontja” is.aszerzőezenvezérfonalátazonbanmégisátszőtték
olyanevidenciák–azelhúzódóválságraadottválaszokként–,mintarimaiparikomp-
lexumának termelésracionalizálása, a fejlesztési tervek, a kereskedelmi-értékesítési
politikarugalmasságaés„azésszerűcentralizáció”.rétirészletesenelemezteazoszt-
rák–magyarkartellegyezményfelmondásánakkövetkezményeit,azegyeztetéseket,és
arimapiacbővítő lépéseit.mondanivalójának lényegétazonbanamagyarvaskartell
tisztességtelenárpolitikájának,saját „önző”, „profitszerző”érdekeinekbizonyításával
ésafinánctőkéhezvalókapcsolódásávalatársadalmikizsákmányolásbanjátszottsze-
repénekbizonyításaalkotta.

rétinevéhezfűződikamáigegyetlen,aránytalanságaiésideológiaiballasztjaielle-
néreismegkerülhetetlenrima(rész)szintézis,bárakötet1919-igtaglaljaavállalattör-
ténetét,ésamagyarországivasiparéskohászatfejlődésénekcsupánvázlatátnyújtja.
avállalatelődüzemeinektörténetévelésaz1881-esfúzióvalrészletesenfoglalkozik.a
vállalkozásokbanszerepetvállaló,irányító-szervezőfeladatokatellátóbirtokosok,ban-
károkésműszakiértelmiségiekpályaképeitsemhagyjafigyelmenkívül.szembetűnőa
kötetszerkezetiéstartalmiegyoldalúsága,hiszenaTanácsköztársaságidőszakaésa
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46. a19.századvégiés20.századelejimemoárjellegűmunkákraésipartörténetifeldolgozá-
sokranemtérekki.aközelmúltbanmegjelentelszórtadatokatésrögzültsémákatfelvonul-
tató szakirodalomból lásd vö. berend T. Iván–ránki György: Magyarország gyáripara
1900–1914. budapest,szikra,1955,131. p.;berendT. Iván–ránkiGyörgy (szerk.):Gaz -
daság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. századi történetéből.
budapest,magvetőkiadó,1974,148.p.;berendT.Iván–szuhaymiklós:A tőkés gazdaság
története Magyarországon 1848–1944.budapest,kossuthkönyvkiadó–közgazdaságiés
jogikönyvkiadó,1975,87.,91.,97–99.,105.,113.p.;katuslászló(szerk.):Magyarország
története 1890–1918. 1. kötet. budapest,akadémiaikiadó,1979,573.,1027.p.;vö.még
kaposi zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. budapest–Pécs, dialóg
campuskiadó,2002,185.,244.p.arimaegyikbányájánaktörténetérelásdnagykároly:
Somsálybánya története 1900–1980.miskolc,Hermannottómúzeum,1985.

47. réti lászló: Adatok a magyar vasipari kartell fejlődéséhez, különös tekintettel a
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaságra, 1900–1906. különlenyomat a
magyar Tudományos akadémia dunántúli Tudományos Intézetének „komplex földrajzi és
történelmi kutatások újabb eredményei a dunántúlon” c. kötetéből. budapest, 1972,
157–177.p.



munkásmozgalmi szerveződések,megmozdulások, bérharcok kiemelt szerepet kap-
tak.amunkaegyikfőüzenete,hogyatőkéscsoportokhatalmaavilágháborúéveire
csökkent,ésa„rimaimunkásság”„kilépettelszigeteltségéből,szervezettségeelőreha-
ladt”.arimatörténeténekaforradalminéphatalomígyválik„legfontosabbidőszaká-
vá”és„integránsrészévé”.aszerzőjaváraírandó,hogyipartörténetimunkájátaválla-
latlevéltáriarchívumábanvégzettalaposéskörültekintőkutatásokraalapozta.48

amagyarüzemtörténetikutatásokegyikjelentősalakja,koroknaiákosrétivelszin-
teegyidőbenfoglalkozottarima-csoportosulással.49 azimmárszocialistanagyüzem-
méátalakított iparikomplexumnak,azegykoririmánakalétrejöttétamagyarországi
vasipar történetében méltán nevezte korszakhatárnak. rétihez képest ugyan a
koroknai-féleinterpretációújelemetnemhozott,hiszenamárhagyományosipar-és
technológiatörténetilátásmódmellettazüzemérdekeltségiköréről,annakkompeten-
ciáiról ésaz irányító testületekenbelüli erőviszonyokról többetnem tudhatunkmeg,
azonbanamenedzseruralomtéziséneknyitottutat.Ellenbenaztnemtudhatjukmeg,
hogy a borbély lajos és bíró ármin nevével fémjelezhető „menedzseri vezetésnek”
milyenkülföldipárjaivoltak,ésmihezképestalakultezki„egyidejűleg”.ahasonlóság-
raiscsakösszehasonlításútjánlehetettvolnarávilágítani.50

azutolsókétévtizedhoztamegarimaújmegközelítéseit.lengyelGyörgy1989-es
máigfontosalapművébenamagyarországivállalkozóelitprofiljátrajzoltameg.51 Eza
kötetamagyarhistoriográfiábanelsőkénttisztáztaatársadalmiésgazdaságielitfogal-
mát.Ezzeltúllépettamarxistaosztályszemléletenésmegszüntetteazelitkörülitermi-
nológiai zavart.52 lengyelnél jelent meg a rima elődüzemeinek szakértelmisége
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48. réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977.rétitovábbimunkái:arimamurány-salgótarjánivasműrt.
apolgáridemokratikusforradalomésaTanácsköztársaságidőszakában(1918–1919).Acta
Universitatis Szegediensis,1973,29–70.p.;arimamurány-salgótarjánivasműrt.amásodik
világháborúban.Történelmi Szemle,1973,1–2.sz.170–187.p.;azózdivasműsorsánakala-
kulásaazI.világháborúután.Bányászati Kohászati Lapok-Kohászat,1974,11.sz.494–501.
p.rétielőttugyanszületettegy tanulmány,de teljesen ideologizáltszempontokatképviselt.
lásdbirta István–kende jános:arimamurány-salgótarjánivasműrt. vas-és fémmunkás-
képviselőinek1918.február2–3-iértekezlete.Borsodi Szemle,1970,4.sz.48–55.p.

49. koroknaiákos:azóriásvállalatkibontakozása(1881–1900). InberendT. Iván(szerk.):Az
Ózdi Kohászati Művek története.ózd,ózdikohászatiművek,1980.

50. „avállalatélén,annálisinkább,mivelarészvénytulajdonosokjórésztküföldiérdekeltségek
voltak, a korszerű vállalatirányítás legújabb fejlődési szakaszának megfelelően szakértő
menedzserekálltak.arégi,patriarchális tulajdonosiüzemvezetés ittmárnemlétezett.az
operatív termelésirányításmellett a hosszú távú vállalatstratégiai döntések is a szakértő
alkalmazottakhierarchizáltvezetőgárdájánakkezébenvoltak.aszázadfordulókörül,főként
azamerikai ipari vállalati fejlődés termékekéntkialakultún.menedzseri vezetés tehátaz
általunkvizsgáltvállalatesetébenegyidejűlegéshasonlóformábanjöttlétre.” uo.116.p.

51. lengyelGyörgy:Vállalkozó, bankárok, kereskedők.budapest,magvetőkiadó,1989.
52. GyániGábor–kövérGyörgy:Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második

világháborúig. budapest,osiriskiadó,2003,221–247.p.amarxistaéskapitalistavállalat-
történetközöttiszemléletbelikülönbségekkel,illetveatipologizáláskérdéseivelfoglalkozott
koroknaiákos:amagyarországitőkésvállalkozóktípusai.InInczemiklós(szerk.):Az üzem-
történet-írás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok.budapest,1979,137–171.p.



(HeinczFrigyes),kereskedelmiésműszakiigazgatói(bíróPál,borbélylajos,Quirinleó
lipót),ésavállalathozkapcsolódóarisztokraták (andrássymanó,andrássyGéza).a
gazdaságielitelőzőtagjaitszármazásuk,karrierútjuk,kivívott-elértpozícióikésiskolai
végzettségükalapjáncsoportosította.53

Tomkabélatisztáztaamagyarországibank-iparproblémakörbeágyazvaarimaésa
Pestimagyarkereskedelmibank(Pmkb)kapcsolatát.Többekközöttabankésiparvál-
lalat közti erőviszonyokra, a bankuralomra és annak kiterjedtségére, valamint az ipar
tőkeellátottságárakeresettválaszokat.arimaesetébenannakönfinanszírozóéssaját
tőkefelhalmozóképességére,egybenpénzügyiönállóságáramutatott rá.kiterjedt ipari
komplexumamindnagyobbmozgásterettettszámáralehetővéésavállalativezetéscse-
lekvési szabadságát terjesztette ki. anagyméretűügyleteket, köztükarimaalaptőke-
emeléseittöbbbankegyüttműködésebiztosította.Tomkaavállalatvezetőtestületeiben
helyetfoglalókszemélyiösszeköttetéseitismegvizsgálta,ésarraakövetkeztetésrejutott,
hogyarimakereskedelempolitikaiésfejlesztésidöntéseinélamenedzserekrendelkez-
teknagybefolyással.Eznemjelentetteabankérdekekháttérbeszorulását.kellőalkal-
makkorazérdekérvényesítéstőlésnyomásgyakorlástólnemálltakel.azigazgatóságon
belülaszabályozóésellenőrzőmechanizmusokszerepéthangsúlyozta.kutatásaibizo-
nyították,hogyarimanemvoltaPestimagyarkereskedelmibankvállalata.54

kövérGyörgyamagyarországiiparinagyvállalatokrangsorolásánakstatisztikaiéskon-
cepcionálisújraértékelésétvégezteel.Tanulmányábanegyszerrefoglalkozikforráskritiká-
val,főképpenakorabelifoglalkozásiésvállalatstatisztikaadataival,fogalommagyarázattal,
elsősorbana„gyár”,„ipartelep”fogalmánakeltérőmeghatározásaival,amiamunkáslét-
számeltérőadataitésakésőbbitörténésziértékelésekelkanyarodóútjaiteredményezte.
különelemzi az1980-as évek elején,berend T. IvánésránkiGyörgy nevéhez fűződő
tézist,melyszerinta19–20.századfordulójánamagyarországiipartnagyfokúkoncentrá-
ciójellemezte.Ennekatézisnekagyengéjétakövetkezőkbenlátja.Egyrésztproblémákat
okozott az ipari koncentráció bizonyítása a monopolkapitalizmus tetőpontjának tartott
1900–1910közöttiidőszakban,másrésztamagyarországiiparvállalatiszerkezetetsajá-
tosnak tekintő berendék kis- és nagyüzem arányaiban, eltolódásaiban gondolkodtak.
Eközben az ún. „kitöredezett” középüzemek kategóriája továbbra is elemezhetetlen
maradt. a nagyüzemet, annak vezetési-igazgatási formáinak és vállalati szervezetének
kialakulásátakülföldi,főlegosztráktőkecsoportoktevékenységénektulajdonították.55
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53. lengyel György:Vállalkozó, bankárok, kereskedők. budapest,magvető kiadó, 1989, 32.,
35.,38.,47., 66–67.,88.p.lásdméguő:dieungarischeWirtschaftseliteim19.undzum
anfangdes20. jahrhunderts: lebensbahnenderGenerationen. Inbácskai vera (szerk.):
Bürgertum und bürgerliche  Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. II. Band. budapest,
akademischesForschungszentrumfürmittel-undosteuropaanderkarlmarxuniversitätfür
Wirtschaftswissenschaften,1986,591–694.p.

54. Tomkabéla:Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán
1892–1913. debrecen,multiplexmedia–debrecenuniversityPress,1999,99.,102–103.,
117–118.,140–142.,177.p.vö.méguő:személyiösszefonódás(interlockingdirectorates)
bankok és iparvállalatok között a századfordulómagyarországán.Replika, 1997, 25. sz.
37–46.p.közölvemég:Business History,2001,1.sz.25–42.p.

55. Erre lásdbővebbenberendT. Iván:avállalati fejlődésútjaiéssajátosságaiaXX.századi
magyariparban.kutatásikoncepció.Valóság,1974,2.sz.29–41.p.



kövérrámutatottarraatényre,hogyazüzemfogalmávalamarxistapolitikaigaz-
daságtanésüzemtörténetakapitalista vállalatotdehonesztálta.a vállalkozási típus
fogalmi zavarainak és a korabeli statisztika történeti értelmezéseinek gordiuszi cso-
mójátvágtaszét,amikorazzalérvelt,hogyüzemésvállalatkategóriáitakortársakfel-
váltvahasználták,dekövetkezetesen ipartelepetértettekalatta.az1910-esvállalat-
statisztikaesetébenazezerfőnéltöbbetfoglalkoztatónagyüzemekrangsoránakhasz-
nálhatatlanságáthangsúlyozta,mertazokavállalatotnemmintgazdálkodásiegysé-
get,hanemagyártelepetminttermelőüzemettartottáknyilván.56 akövetkezőkonklú-
ziótvontale:„summasummárum:ilyentípusú(ipartelepi)adatokbóléppamodernvál-
lalatiformáktérhódításáranemlehetkövetkeztetéstlevonni,ezláthatóankülönösen
igazacsúcsontalálhatóóriásvállalatokesetében.”57 akiutategyúj forráscsoport,az
1912-esés1937-esbudapestiárjegyzékekbevonásávaltaláltameg.Ezekaszelektált,
de tényleges piaci pozíciókat mutató jegyzékek ugyan nemzetközi vizsgálatokkal is
lehetővétehettékazösszehasonlítást,deezújabbmódszertanigondokatvetettfel(a
szerző ezek taglalására már nem tért ki). kövér tehát az iparvállalati koncentráció
fogalmátárnyalta.véleményeszerintakoncentrációreálisjelenségvolt,dearányairól,
mélységérőllehetvitatkozni.ugyanakkorszemmellátható,hogynemcsakamagyaror-
szági,hanemalajtáninnenitartományokbóliscsakegyediesetekbenkerülhetettbe
egy-egyilyentípusúnagyvállalatanemzetközimezőnybe.ahazaipiacokontermésze-
tesenmaghatározószerepükésbefolyásukvolt.arimaisezenkritériumokfényében
rangsorolható.az1917-esadatokszerintavas-ésacélgyártásterénazelsőhelyetfog-
lalta el. a vállalatot az államkincstár és az államvasút-társaság követte. az 1937-es
árfolyamérték-adatokalapjánahatodikhelyrekerült,amérlegfőösszeg tekintetében
negyedikvolt.58 mindezekmögöttazelsővilágháborútkövetőgazdaságifelbomlás,a
területváltozásokokoztapiacvesztésésamagyargazdaságátrendeződése,akönnyű-
iparelőtérbekerülésehúzódottmeg.59

vassGergelyazelőzőekbenbemutatottkutatásistratégiáktóleltérő iránytválasz-
tott,miközbenarimaforrásadottságaithasznosította.avállalatirányításbanrésztvevő
ésaztbefolyásolócsoportokat(bankárok,menedzserek)ésszerepüketvizsgáltaadön-
téshozásifolyamatokban.kétproblémárakeresettválaszt:abankibefolyásmilyensé-
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56. kövérGyörgy:Ötvenóriás.Iparvállalatitoplistákmagyarországona20.századelsőfelében.
Múltunk,2000,3.sz.86–92.p.

57. uo.96.p.arimaésvállalataiaz1910.évirangsorbanakövetkezőhelyeketfoglaltákel.
rimamurányi-salgotarjánivasműrt.ózdon2769munkással105.aHernádvölgyimagyar
vasipar rt. korompán 1907 munkással 105. a rimamurányi-salgotarjáni vasmű rt.
salgótarjánban1260munkással106.

58. uo.101.,103.,117.,120.p.kövéraziparikoncentrációtszemmelláthatónak,deerőtlen-
nektartotta.azújkutatásiszempontokraisfelhívtaafigyelmet.ígypéldáulanagyvállalati
belső struktúra megismeréséhez, valamint az üzem- és vállalatszerkezet közti lényeges
különbségekmegállapításáhozesettanulmányokszükségesek.

59. azújgazdaságpolitikánakésgazdaságirekonstrukciónakagazdaságföldrajzitérbeszűkü-
lésével,aközlekekedésihálózatmegcsonkításával,akülföldipiacokátrendeződésével,a
külföldi tőkeközpontok áthelyeződésével, a nyersanyaglelőhelyek és gazdasági központok
elvesztésével,amunkaerőösszetételénekátalakulásávalésagazdaságiágazatokarány-
változásaivalkellettszámolnia.



gére – mely befolyást nem értelmezett alárendelő célzattal, egyfajta meghatározó
pénzügyihegemóniaként,hanemrészvételként–ésamenedzserek,valamintanem
menedzserekbefolyására(hatalmára),illetveaköztükfeltételezhető„hatalommegosz-
tás” arányaira. az igazgatósági tagok (bankok képviselői, arisztokraták, politikusok)
pozicionálismegoszlásávalésavállalati igazgatók (borbélylajos,bíróármin)hatás-
körével,menedzserképévelrészletesenfoglalkozott.arraakövetkeztetésrejutott,hogy
arimalegfontosabbstratégiaidöntéseinélugyanamenedzserekjelentősmozgásteret
kaptak,azonbanabankárokkijelöltékamozgástérhatárait,ésadottesetbenjogaik
érvényesítésétőlsemriadtakvissza.60

Pogányágnes2005-benatöbbmintháromévtizeddelkorábbanrétiáltalfelvetett
kartellkérdésheznyúltvisszaéshelyezteatémátújértelmezésimezőbe,nemmellőz-
veakomparációlehetőségétsem–miközbenréti1972-esmunkájáranemisreflek-
tált–,hiszenazosztrák,csehésmagyarkartellekközöttiegyüttműködéstvizsgálta.a
kartellésszűkebbenvéveamagyarvaskartellfogalmáttisztítottamegazideologikus
éselítélőcímkéktől.Ezekbenagazdaságiszervezetekbenazegyüttműködés,azerő-
forrás-elosztáséspiacikonszolidációhatékonyeszközétlátta.Történetijelentőségüket
növelte,hogyavállalatköziinformációcserétésavállalkozók,menedzserekköztikap-
csolatokat, együttműködésüket és amegállapodásokmegszületését is segítették. a
konfliktuskezelésterénszinténpozitívszerepetjátszottak.61

azosztrákésamagyarvaskartellpéldáján,rétireistámaszkodva,szemléltettea
kooperációésarivalizálásjelenségeit.a19.század70-esés80-aséveibenakartell-
alapítások főszempontjaitazáringadozásokkivédéseésazátláthatóárszabályozás
alkotta. az üzleti partnerek közti együttműködés a piaci verseny korlátozása nélkül
elképzelhetetlenlettvolna.aközös,osztrák–magyarkartellmegszületését1886-bana
németvasiparexpanziójahívtaéletre.akartellrövidműködésekudarcotvallott,hiszen
azolcsóbbnémetárukatnemvoltakképesekkiszorítaniamonarchiapiacáról,deköz-
vetlenokátarimakülönutasgazdaságpolitikájaokozta,amelyaszállításikvótaeme-
lését akartaelérni, ésáruit a kartell tudtanélkül az osztrákpiacon is értékesítette.
Pogányellenbenapiaciegyensúly„megbomlásának”hatásairanemtérki,melyeka
rimaüzletpolitikájáta fenti irányba terelték.arimánakaz1902-benújraszervezett
magyarkartellbendöntőszavavolt,hiszennemcsaka legnagyobbországosvasipari
vállalkozásrólvoltszó,hanemakartellnyolctagjaközülháromtartozottazérdekeltsé-
gikörébe(1900-tólHernádvölgyimagyarvasiparirt.,unióvas-ésbádoggyár,1906-tól
kalánikohó-ésbányart.).62
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60. vassGergely:bankárokésmenedzserek.arimamurány-salgótarjánivasműigazgatótaná-
csaaszázadelőn(1892–1914).Korall,2003,14.sz.135–158.p.

61. Pogányamagyarországikartellszerződéseklegelsőkezdeményét,rétirehivatkozva,arima
elődvállalatához,arimaikoalícióhozkapcsolja,amely1828-bankötötteladásiegyezményt
a koburg-művekkel. a rimamurányvölgyi vasmű Egyesület közreműködésével 1876-ban
megalakult felvidéki vasiparosok jogi és hitelügyi szervezetét a későbbi magyarországi
vaskartellelőzményénektekinti.

62. Pogányágnes:kartellekésmenedzserek.vállalatköziegyüttműködésavas-ésacéliparban
(1886–1931).Aetas,2005,1–2.sz.144–159. p.arima1886–1900közöttamagyarkar-
tellbenaszállításikvótadöntőhányadával,45%-kalrendelkezett.
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Pogányágnesérdemeaz1902-től1917-igfennálltközösosztrák–magyarvaskar-
tellméltótörténetiértékelése(melyetrétikorábbanelhalasztott).63 akartellszerveze-
timűködésével,avégrehajtóbizottsághatáskörével,azegyeztetésekmechanizmusai-
valésakooperációelveivelrészletesenfoglalkozik.akartellműködésétsikeresnekés
eredményesnek jellemezte.Egyrésztazosztrákésmagyarvasiparérdekegyeztetését
ésértékesítésipiacok rögzítésétsegítetteelő,másrésztnemzetközileg iskomolyabb
pozíciókatsikerültkivívnia,mintazelsőközöskartellnek.

aszerzőelsőkéntfoglalkozottarimaelsővilágháborúutánihelyzetévelis.Ezzela
nagyvállalatotközép-európaiösszefüggésrendszerbehelyezte.kiemelte,bárbővebben
nemelemezte „a csehszlovákiaimodus vivendi”, tehát az1922-es államközi egyez-
ményjelentőségét,aszlovákiainyersanyagforrásokhozésipartelepekhezvalószabad
hozzáférést.aszlovákiairima-érdekeltségekirányításábanapozsonyiképviseletpótol-
hatatlanszerepéreszinténrámutatott.EzeketabíróPálnevéhezköthetőújvállalat-
irányítási stratégiához kapcsolódó lépéseket „a felerősödő gazdasági nacionalizmus
időszakábannemlebecsülhetőeredményként”jellemezte.64

aszakmaiköztudatbanhagyományozódottképszerintakétvilágháborúköztikét
évtizedet,melyetadualistagazdaságszervezetfelbomlása,anemzetállamiautarkia,a
nemzetitőkeközpontokmegerősödése,valamintapolitikaiellentétekterheltek,kizáró-
lag a gazdasági elitek konfliktussorozatai érhetők tetten. Ellenben a legerősebb
csehszlovák,osztrák,magyarvas-ésacéliparivállalatokjópéldáiazegyüttműködés-
nek(mégharövidideigtartónakis),azérdekszférákéspiacok(újra)elosztásának.E
kiegyezéseksikerességébennemutolsósorbanaz1918előttiszemélyes–mamégalig
ismert–kapcsolathálóknakisfontosszerepükvolt.az1925-benmegalakult„szövet-
ség”közép-Európaicsoportnévalattműködött,ésazöt legnagyobbcégalkotta.65 a
külön-különszétforgácsolódócsehszlovák,osztrákésmagyarvasgyárakegy integrált
csoportkéntjelentősebbtermelésiaránytképviselhettek,ésígyazeurópaipiacokonis
számításbavehettékőket.Emellettabelföldipiacaikrólakülföldivetélytársakatkizár-
hatták.azelvárásokazonbannemteljesültek.anémet–franciaviszonyelmérgesedé-
se,atérségbentapasztalhatókisnemzetibizalmatlanságésabeköszöntővilággazda-
ságiválságkövetkeztébenezazegyüttműködésiformafelbomlott.
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63. uo.149–152.p.vö.rétilászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság tör-
ténete 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,65–70.p.akartellekkelrövidenfog-
lalkozott berend T. Iván–szuhay miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon
1848–1944.budapest,kossuthkönyvkiadó–közgazdaságiésjogikönyvkiadó,1975,125.
p.

64. uo.153.p.
65. a csehszlovák cégek: Witkowitzer bergbau- und Hüttengewerkschaft (vítkovice), Prager

Eisenindustriegesellschaft,berg-undHütengesellschaft(Třinec).azosztrákvállalat:Öster-
reichischealpine-montangesellschaft.magyarképviselet:rima.Pogányágneskétévszámot
szerepeltetaközép-Európaicsoportmegszűnésérevonatkozón(1928,1932).vö.Pogány
ágnes: kartellek és menedzserek. vállalatközi együttműködés a vas- és acéliparban
(1886–1931).Aetas,2005,1–2.sz.154.,156.p.



7.kétország,kétgazdaság

azelsőcsehszlovákköztársaságafelbomlottmonarchiagazdaságipotenciáljánakkb.
70%-átörökölte,azutódállamokközöttalegfejlettebbnektekinthetjük.acsehország-
részekmára20.századkezdeténanyugat-európaigazdaságfejlődésjegyeitmutatták.
csehországaHabsburgbirodalomgazdaságimotorjánakszámított.Ezazországrésza
háború előtt, az egy főre jutó nemzeti jövedelmet tekintve, az osztrák tartományok
mögöttamásodikhelyetfoglaltael.Ezenaterületenazösszbirodalminemzetijövede-
lem42,8%-akeletkezett,emellettaziparazagrárszférábandolgozómunkaerőjelen-
tőshányadátanövekvőtermelékenységkövetkeztébenképesvoltfelszívni.azún.tör-
ténelmitartományokbantöbbfontosiparágazatottalálhatunk(kőszén-ésbarnaszén-
bányászat,vas-,ill.vegyipar),amelyekdöntőhányaddal,60–75%-osaránnyalkerültek
azújutódállamhoz.olyanfontos,régihagyományravisszatekintőtermelésiágazatok
összpontosultakterületén,mintazüveg-ésporcelángyártás,acukorgyártás,akohá-
szatvagyatextilipar.Ezenkívülacsehországimezőgazdaságoteurópaiszintenjelentős
intenzifikációésversenyképességjellemezte.66

Ezekellenéreamasarykiköztársaságakettősmonarchiafelbomlásátkövetőgaz-
daságidezintegrációbólfokozatosanlábaltki.aHabsburgbirodalomacsehipariter-
mékek számára nagy felvevőpiacot jelentett, de 1918-at követően az ipari termelés
beszűkült lehetőségek között keresett kitörési utakat.67 Főképpen az 1924–1929
közöttigazdaságikonjunktúrahozottkomolygazdaságisikereket.Eztnemutolsósor-
banaziparilagfejlettcseh-morva-sziléziaiterületekiparikapacitásaiésegycéltudatos
gazdaságpolitikaalapoztameg.68

avoltfelfölditerületeköröklöttiparikapacitásaazonbanacseh-ésmorvaországi,
illetveasziléziaiterületekkelösszehasonlítvakevésnekbizonyult.az1918utániszlo-
vákiairégióamagyariparikapacitás8,5%-valrendelkezettés1913-ban,abányásza-
tot kivéve, az összmagyarországi termelésnek mintegy 18,6%-át állította elő.
magyarországlegfejlettebbterületénektekinthetjük,melya19.századutolsókétévti-
zedétől az iparfejlesztés súlypontja volt.69 a mai szlovákia területe több iparágban
domináns szerepet játszott. a papírgyártásból 53,7%-kal, a textiliparból 33,7%-kal
részesedett,emellett20%fölöttrészesedettavasgyártásbólésvasfeldolgozóiparból,
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66. kosta, jiří: die tschechoslowakische Wirtschaft im ersten jahrzent nach der
staatsgründung. In lemberg, Hans–Heumos, Peter (szerk.): Das Jahr 1919 in der
Tschechoslowakei und der Ostmittteleuropa. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum
in Bad Wiessee vom 24. bis 26. november 1989.münchen,oldenbourg,1989,63–66.p.

67. Teichová,alice:Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und Politik in
Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit.münchen,oldenbourg,1988,19.p.

68. lacina, vlastislav: Hospodářství české zemí 1880–1914. Praha, Historický ústav čsav,
1990,87.p.uő:Zlatá léta československého hospodářství (1918–1929).Praha,Historický
ústavavčr,2000,14.p.

69. azipartámogatás1881–1914közöttelértea16,2milliókoronát,melyazösszesmagyaror-
szágibefektetés33,6%-avolt.atextiliparfejlesztésére9,5milliókoronajutott.Ezazorszá-
gostámogatás39,8%-áttetteki.kardosbéla–artnerl.lászló:aFelvidékiparinépességé-
nekalakulásaaháborúelőttésután.Magyar Statisztikai Szemle,1935,10.sz.865.p.



afaiparbólésabőrfeldolgozásból.70 szlovákiarészesedésemagyarországnemzetijöve-
delmébőlkb.16,3%-rabecsülhető.71

szlovákiábanaz1921–1923-asgazdaságiválságotazújállamhatár,amelyelvág-
taahagyományosdélipiacokat,azújéskiélezettebbversenyhelyzet,acsehvállalatok
kormányzatitámogatása,avoltfelföldirégióiparivállalataiszámáraazállamitámoga-
tásokelvesztése,amagasszállításidíjak,aközlekedési,szállítási,kiviteliéselhelye-
zési,valamintazértékesítésiakadályokmélyítettékel.Ezaválságvalójábanmegmu-
tattaaszlovákiaiipargyengepontjaitésazaddigi(magyarországi)iparosodásifolyamat
aránytalanságait.72

amásodikvilágháborúküszöbéigmagyarországgazdaságaaszlovákiaitóleltérőfej-
lődésipályát futottbe.amagyargazdaságakétvilágháborúközötta trianonibéke-
szerződésmegszorítógazdaságikövetkezményeivel,amonarchiabeliközösvagyonés
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70. Faltus, jozef–Průcha, václav: Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch
1918–1945. bratislava, vPl, 1969, 9–18., 291–308. p. az általános fejlődésképre lásd
kropilák, miroslav (szerk.): Dejiny Slovenska V. (1918–1945). bratislava, veda, 1985.;
vadkertykatalin:acsehszlovákköztársasággazdaságtörténete(1918–1938).InFejezetek
a csehszlovákiai magyarság történetéből.Pozsony,kalligram,1993,175–215.p.;Palotás
Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. budapest, osiris kiadó, 2003,
265–270.p.

71. Frič,milan:Neutešený hospodársky vývoj na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. bratislava,
1932,6.p.

72. az ipar szerkezetváltását a régi birodalmimunkamegosztási rendszer felbomlására adott
válasznaktekinthetjük,amelysoránaveszteségesiparágakatfelszámolták,azelavulttech-
nikaiparkotvagymegszüntették,vagyátszervezték,ésaveszteségesenműködőtermelési
kapacitásokatlikvidálták.ugyanakkoravállalkozókazújbel-éskülföldipiaclehetőségekhez
alkalmazkodtak.aszlovákiaiiparbangyökeresváltozásokmentekvégbe.azújállamakül-
földiközpontokbólirányítotttermelőiésközlekedésivállalatokatarrakötelezte,hogyszék-
helyüketésgazdaságiügyeikvezetéséthelyezzékátcsehszlovákterületre.azüzemekegy
részeáthelyezteszékhelyétszlovákiába(példáulPozsonybaadynamit-nobel,asiemens,a
stollwerk).apolitikaiokokmiattkésőn,csak1927-bentetőaláhozottcsehszlovák–magyar
kereskedelmimegegyezésrendelkezettacsehszlovákterületéntalálhatómagyarvállalatok
nosztrifikálásáról.acégekdöntőtöbbsége(90%-a)tetteátaszékhelyétcsehszlovákiába.
národní archiv, ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti, 337. doboz; nostrifikace slo-
venských průmyslových podniků, 38.643/20. uo. 627. doboz; jednání s maďarskem o
smlouvuonostrifikacipodniků(1921–1927),16.556/27.aválságpénzügyiösszeteveőire
lásd Faltus, jozef:Povojnová hospodárska kríza v rokoch 1921–1923 v Československu
(Priemysel a peňažníctvo). bratislava, vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1966,
156–180. p. a nosztrifikáció kérdéskörére az ipar és a bankszféra területén vö. Faltus,
jozef:nostrifikáciapoI.svetovejvojneakodôležitýnástrojupevneniačeskéhofinančního
kapitálu.Politická ekonomie,1961,1.sz.28–37.p.;romportlová,marta–sládek,zdeněk:
českéobchodníbankyajejichúlohapřitvorběfinančníchakapitalovýchvztahůvestřední
Evropě,zejménavůčimaďarsku.InMěnove systémy na území českých zemí 1892–1993.
Sborník z konference v Opavě 22. a 23. března 1994.opava–Praha,ústavhistórieamuze-
ologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty slezské univerzity opava, českí národní banka
Praha,1995,143–155.p.;Holec,roman:Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit-Nobel
vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján 1873–1945. Pozsony,
kalligram,2009,29–42.p.



terhekmegosztásánakpolitikaiésgazdaságikérdéseivel,illetveavagyonvesztéshatal-
masvolumenévelszembesült.73 azújgazdaságpolitikánakésgazdaságirekonstrukció-
nakagazdaságföldrajzitérbeszűkülésével,aközlekedésihálózatmegcsonkításával,a
külföldipiacokátrendeződésével,akülfölditőkeközpontokáthelyeződésével,anyers-
anyaglelőhelyek és gazdasági központok elvesztésével, a munkaerő összetételének
átalakulásávalésagazdaságiágazatokarányváltozásaivalkellettszámolnia.74 azipar
ésalapanyagokbázisakéntszolgáló,főképpenvoltfelső-magyarországiperemterületek
leszakadásávalafeldolgozóiparkoncentrálódottamagyarterületeken.amezőgazda-
ság termelékenységét a csallóközi, bánáti területek elvesztésén kívül olyan öröklött
problémákakadályozták,mintatőkehiány,agépesítéselmaradásavagyaföldbirtok-
szerkezetelőnytelenösszetételeésagazdaságokalacsonyfokútermelékenysége.az
országanyersanyagok(ércek,fa)tekintetébenerőteljesbehozatalra,amezőgazdasá-
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ja 73. az 1910-es statisztikai adatokhoz viszonyítva csehszlovákia területére az őstermelésben,

bányászatban,iparbanéskereskedelembendolgozók16–19%köztiarányajutott.az1913-as
adatok szerint a magyarországi gyáripari termelés 18,6%-a és a munkáslétszám 20,7%-a
kerültcsehszlovákterületre.apénzintézetek14,3%-akerülthatárontúlra.amagyarállamota
jóvátételfizetéseésazelcsatoltterületekpénz-ésadóügyiviszonyainak(hadikölcsönök,jogi
ésfizikaiszemélyektartozásai,adósságok,ingatlanok,értékpapírokésrészvényeknosztrifiká-
ciója,bankokésszövetkezetekbudapestiletétei),valamintadevizaforgalomnakarendezése
állítottakomolyfeladatelé.aszomszédországokkalfolytatotttárgyalásokatanemzetivaluták
eltérőárfolyamaiésazelzárkózónacionalistagazdaságpolitikáknehezítették.magyarország
pénzügyiösszeroppanásátcsakiskülföldikölcsönfelvételakadályozhattameg.abethlen-kor-
szakpénzügyistabilizációsintézkedéseinek,amagyarállamszanálásának,amagyarnemzeti
bank1924-es létesítésénekésapengő1927-esbevezetésénekköszönhetőenállt talpraa
magyargazdaság.vö.aháborúelőttimagyarországstatisztikaiadataiamegmaradtéselvesz-
tett területek szerint részletezve. Magyar Statisztikai Szemle, 1923, 78. sz. 291., 300.,
301–302.p.;madarassy-beckGyula:azátcsatoltterületekkelszembenfennállópénztartozá-
siviszonyainakkérdéséhez.Békejog és békegazdaság,1921.november,2.füzet,33–38.p.;
Jelentés a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 1919–1922. évi működéséről.
budapest,1923,14–19.,34–35.p.;ormosmária:Az 1924. évi magyar államkölcsön meg-
szerzése.budapest,akadémiaikiadó,1964.;bácskaiTamás(szerk.):A Magyar Nemzeti Bank
története I. Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 1816–1924. budapest,
közgazdaságiésjogikönyvkiadó,1993,501–581.p.;Hornyákárpád:adalékokamagyarjóvá-
tételrendezésénekésaz1924.évinépszövetségikölcsönmegszerzésénekjugoszlávésangol
vonatkozásaihoz.Indévényianna–rabvirág(szerk.):Receptek válságra. Pénz és gazdaság a
20. század első felében. Pécs, Pro Pannonia kiadói alapítvány, 2007, 43–64. p.; szávai
Ferenc:amonarchiafelbomlásábóladódóvitáselszámolások.uo.160–180.p.bethlenpoliti-
kaipályafutásáraésgazdaságpolitikájánakbemutatásáralásdromsicsIgnác:Bethlen István.
Politikai életrajz.budapest,magyarságkutatóIntézet,1991,150–167.p.

74. azutódállamokpolitikaivezetőitisztábanvoltakamagyarországivasúthálózatkatonai,gaz-
daságiésszállítási jelentőségével.avasúticsomópontokésszárnyvonalakkatonaibirtok-
bavételeanemzetiterritóriumhatáraitiskicövekelte.acsehszlovákkövetelésekesetében
amagyar–szlováketnikaihatárvagyanyelvhatárebbőlaszempontbólaligkapottsúlyt.vö.
majdánjános:avasútszerepeahatárokkialakulásában.InPásztorcecília(szerk.):„...ahol
a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. balassagyarmat–
várpalota, nógrád megyei levéltár–nagy Iván Történeti kör–szindbád kht., 2002,
100–115.p.;Palotászoltán:A trianoni határok.budapest,Interedition,1990,45–47.p.



giterményekértékesítéseterénpedigkivitelreszorult,tehátakülkereskedelemtőlszo-
rosanfüggő,annakkiszolgáltatottgazdasággáváltozott.azexportképességbiztosítása
tőkebefektetéseket,ígyakülfölditőkeimportjátigényelte.75 aprotekcionistavámpoliti-
kát,sajátnemzetgazdaságamegerősítésevégett,azeurópaiésaszomszédállamok-
hozhasonlóanmagyarország iskövetkezetesenalkalmazta.Erre1925-tőlkerültsor,
miután az államháztartás stabilizálódott. a békeszerződés rendelkezései különösen
sújtották a nehézipari termelést, kohászatot, szén- és vasércbányászatot. a nyers-
anyaglelőhelyekéserdőknagyobbrésztahatárontúlrakerültek,ellenbenafeldolgozó-
iparamegkisebbedettmagyarterületekenmaradt.

8. a rimamurányi útkeresése a gazdasági dezintegráció örvényében
(1918–1922)

1919 novemberében a Horthy vezette nemzeti Hadsereg csapatai bevonultak „a
bűnös”és„bűneiértvezeklő”budapestre.azoptimistavéleményekszerintezzelabel-
politikaizűrzavarnakésagazdaságikilátástalanságnakisvégérvényesenvégeszakad.
Ellenbenarimamurányibudapestiszékházábannovember15-énülésezőigazgatósá-
gitagoktovábbraisgondterheltekvoltak,hiszenazújhatárokésamagyarállamfel-
bomlásahosszútávrameghatároztaavállalathelyzetét,egésziparirendszerét,renta-
bilitásátéstőkéit.

az óriásvállalat anyagi veszteségei a forradalmak időszakában, a csehszlovákés
román katonai intervenció, illetve a szepes-gömöri régiómegszállása következtében
megtöbbszöröződtek.76 arimamurányit1919januárjátólademarkációsvonalelvágta
arimaésasajóvölgyébenelhelyezkedő telepeitől.azózdi,salgótarjániésnádasdi
iparvidéketvédőmunkásezredekmájusfolyamánnemtudtákfeltartóztatniacsehszlo-
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75. a magyar gazdaság fejlődésének problémáira vö. berend T. Iván–ránki György:
Magyarország gazdasága az első világháború után (1919–1929). budapest, akadémiai
kiadó, 1966, 28–31. p.; berend T. Iván–szuhay miklós: A tőkés gazdaság története
Magyarországon 1848–1944. budapest, kossuth könyvkiadó–közgazdasági és jogi
könyvkiadó,1975,198–253.p.;Honvárijános–draskócziIstván:Magyarország gazdaság-
története a honfoglalástól a 20. század közepéig.budapest,aulakiadó,2000,315–324.
p.;kaposi, zoltán:Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000.budapest–Pécs,dialóg
campuskiadó,2002,271–300.p.;ormosmária:Trianonésamagyargazdaság.InPásztor
cecília (szerk.): „...ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencé-
ben. balassagyarmat–várpalota, nógrád megyei levéltár–nagy Iván Történeti
kör–szindbádkht.,2002,47–58.p.

76. arimafelett,hadiüzemként,1919.január30-igakatonaságfelügyeletetgyakorolt.akor-
mányilyenformábanatermelésfolyamatosságátakartafenntartani.avállalatafeszültsé-
gekenyhítéseérdekébenszociálpolitikaiintézkedéseketfoganatosított.amunkaerő-problé-
mánésaszociálisgondokonigyekezett javítani,kevéssikerrel.1918végénamunkásság
baloldaliradikalizálódásafokozódott.afiatalmunkások„teljesenacommunismus”híveilet-
tek.1919januárjábanamunkásokkalbérmegállapodásszületett.anyugdíjasalkalmazot-
tak jövedelmeit is újraszabályozták. lásdréti lászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,147–155.p.



vák előrenyomulást. a csehszlovák legionárius egységek a stratégiailag fontos
bánrévét foglalták le. a román hadsereg augusztus 16-án szállta meg ózdot és
nádasdot.77

atermelés1918.november1-jénleálltéscsak1919februárjábanindultújra.78 a
kohókhosszabbideignemdolgoztak,nemkaptaksemkokszot,semszenet.azacél-
gyártás visszaesett. a cég a nyersvas- és féltermékkészleteit kezdte felhasználni. a
rimavezetőségétaz1919.március22-énlétrehozottnégytagúdirektóriumellenőriz-
te,amelynekfeladataiközétartozottaki-ésbejövőposta,valamintavagyonkezelés
felügyelete. a tantiémek kifizetéséhez is a direktóriumhozzájárulása kellett. amun-
kásbéreknagyteherként,kb.évi2milliókoronakéntjelentekmeg.anyugdíjügyekren-
dezésére„felsőbb”nyomásrakötöttekkollektívszerződéseket.amásikoldalonamun-
kateljesítmény csökkent.79 zorkóczy sámuel80 műszaki igazgató a következőkről szá-
moltbe:„mindenütta8óraimunkaidőretértünkát,kénytelenekvoltunkamunkások-
nakmindinkábbterjedőbeavatkozásátazüzemekvezetésébetürelemmelelviselniés
aháborúfolyamánmármegduplázottmunkabéreketmégegyszermegkétszerezniés
ezen felül amunkanélküliek támogatása címén óriási összegek kerültek kifizetésre.
mindezen akadályok és nehézségek dacára sikerült a február elején felvett üzemet
fenntartaniésamárciushófolyamánegyjavulótendenciátmutatóemelkedőtermelé-
sieredménytelérni,amikoramárciusvégévelbeállottváltozásmindeneddigifárado-
zásainkeredményétegyszerretönkretetteésmiutánamunkásságahatalmatteljesen
magáhozragadta,mindenbefolyásunkteljesenmegszűnt.”81

azüzemnyersanyagtartalékai,telepei,fióküzemeiéserdőbirtokaicsehszlovákiában
maradtak.azózdi,nádasdiéssalgótarjánikohókanyersanyaghiánykövetkeztébenleáll-
tak.akorompaiészólyomigyárakkalmegszakadtakapcsolatuk.aromániaikalánivál-
lalattalugyaneztörtént.apolitikaiösszeomlásválságoshelyzetbesodortaavállalatot.
avállalatműködésénekfenntarthatósága,aziparikomplexumszéthullásadamoklész-
kardként lebegettmindenki feje felett.a legfontosabbdöntésekethozó testület tagjai
immáregyévenemisültekösszeteljesszámban.azelőző1919-esmárciusiülésrea
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77. réti lászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977,182–183.p.

78. arimamurányiacsehszlovákkatonaihatóságoknál1919februárjábanelérte,hogyavas-
hegyi, rákosi és sajó-völgyi ércet magyar területre szállítsa. réti lászló: A Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,
1977,168.p.

79. magyar országos levéltár (mol), rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. (rmsT), z 368, 3.
csomó,1.tétel,1919.március26.jkv.

80. zorkóczysámuel(1869–1934)bányamérnök,tanár.besztercebányaiszületésű.aselmec-
bányaibányászatiakadémián tanult1887–1890között.Tanulmányaibefejeztévelott lett
segédtanár.1894-benkerültarimához.36évesen,mivel„feltűntrendkívüliképességeivel”
az ózdi gyár üzemigazgatója lett. borbély lajos 1912-benmagamellé veszi és a vállalat
műszakivezetésétbíztará.mol,rmsT,z368,4.csomó,1.tétel,1934.április25.jkv.

81. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.november15.jkv.



Wienerbankverein képviselőjét, Popperbernátot82 és egymásik bécsi tagot,márkus
Hugót83 „azidőrövidsége”ésazutazásinehézségekmiattmegsemhívták.

bíróPál84 novemberihelyzetértékelésénekbevezetőjébenakövetkezőképpenfogal-
mazott: „Ezapesszimizmus természetesena legközelebbinéhányévreszól,merta
későbbijövőbetekintvemégiscsaktúlsúlybafogjönniazemberimegfontolásbavetett
hit;hamajdazanyagtermelésnélés-elosztásnálaszociálisszükségletekésanemze-
tikülönlegességekmellettismétagazdaságikérdésisszerephezfogjutni,akkorater-
mészetesgazdaságiösszetartozásnemleszfigyelmenkívülhagyható,akkorismétter-
mészetes lesz,hogyagömörivasércek ismétazózdikohófeléésnemvitkovicvagy
kladnófeléfognakgravitálni,minekünknemfogkellenikoldulnivagykokszértnehéz
ellenszolgáltatásokatnyújtani,ellenkezőlegkohóinkújbólazosztrau-karvinaiszénme-
dencetermészetesfogyasztásiterületénekfognaktekintetni.”85

avezérigazgató„váteszi”beszédénekszámoselemeakésőbbiekbennemvalósult-
valósulhatottmeg.azüzemnormálisműködéseelőtt tornyosulóanyagbeszerzési és
-ellátásiproblémákkalsürgősenmegkellettbirkózni,valamintazüzemiforgótőkebiz-
tosításaiselodázhatatlanfeladatvolt.bíróéppenezenazigazgatóságiülésenvázolta
aválságoshelyzetbőlkivezetőutakat.a„minimálisverzió”szerintarimavagyfelszá-
moltvolna,vagyhaarészvényesekfenntartják,akkoristetemesveszteségekkelkellett
számolniuk.avállalattermeléseabékebeliévekhezviszonyítvanagymértékbenvisz-
szaesett.anyersvaselőállításaterén16%-ot,acélingónál18%-ot,készárunál18%-ot
értek el. a készáru elszállítása 22%-ot tett ki, és a termelési költségekmindjobban
növekedtek.
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82. artbergiPopperbernát,avaskorona-rendlovagja,aWienerbankvereinvezérigazgatójaként
1905-től„súlyosegyénisége” voltarimaigazgatóságának.borbélylajostávozásakor1910-
benavállalatvégrehajtóbizottságánaktagja.Ennekatestületnek1919utánisatagja.a
rima alelnökeként 1931. október 7-én hunyt el.mol, rmsT, z 368, 2. csomó, 1. tétel,
1905.október26.jkv.,1910.július2.jkv.uo.z367,1.csomó,2.tétel,arimaüzletijelen-
téseészárszámadása(1910–1911).

83. márkus Hugó 1917-ben került az igazgatóságba. mol, rmsT, z 368, 3. csomó, 1. tétel,
1917.február13.jkv.

84. bíró Pál (1881–1955?) a rimamurányi legjelentősebb személyisége volt. bíró ármin fia.
apja1917-eshalálautánkerültavezérigazgatóiszékbe.budapestenésnémetországiegye-
temeken(berlin,Freiburg)joghallgatóvolt.államtudományidoktorioklevelet1902-benszer-
zett.ráegyévre lépett bea vállalathoz tisztviselőként. a kereskedelmi igazgatóposztját
1912-től látta el. Elnök-vezérigazgatóként működött 1927–1938 között. a magyar
Gyáriparosokországosszövetségénekalelnökipozíciójátisbetöltötte.azelsővilágháború
alatt a közös hadügyminisztériumban a vasipari bizottság tagja volt. amagyar delegáció
vasipari bizottságának tagjaként részt vett a párizsi béketárgyaláson. Politikailag is aktív
volt. az ózdi választókerületből 1927-ben került be egységes párti programmal a parla-
mentbe.bethlenIstvánnalegyütt1935-benkilépettakormánypártbóléspártonkívüliellen-
zékiprogramotképviselt.képviselőimandátumáról1938-banlemondottésmáigtisztázat-
lanokokmiattelhagytaazországot.Prágában(1938),amszterdamban(1939),majd1940-
tőlzürichbenélt.Új Magyar Életrajzi Lexikon. 1. kötet. budapest,magyarkönyvklub,2001,
750–751.p.

85. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.november15.jkv.



bíró stratégiájában a csoportosulás pénzügyi szanálása kiemelt jelentőséget
kapott.Eztalépéstahirtelenmegnövekedettbankadósság,apénzváltozás,akialaku-
ló szomszédállamok vámterületei és az anyagárak változásai idézték elő. az önálló
csehszlovák vámterület létrejötte, a pénzelkülönítés szlovákiai lebonyolítása 1919.
március3.és12.között,acsehszlovákkoronatörvényesfizetőeszközneknyilvánítása
és a pénzforgalom szabályozása a határzárral együtt átmenetileg a rima-központot
elvágtákazérdekeltségeitől.86 arima1918közepénaPmkb-kalszemben25millió
koronaértékbenhalmozottfelhitelt.aWienerbankvereinésabrünnimorvaagrár-és
Iparbank87 1918októbervégén37milliókoronahiteltnyújtott.88 ahitelfelvételtazakut
csehkorona-hiány kényszerítette ki, mert 1919 február végéig csak a legnagyobb
nehézségekkelvoltakképesekellátniacsehszlovákiaiterületrekerültaffiliáltvállala-
taikatkészpénzzel.akapcsolat,eléggyorsan,áprilisrahelyreállt.acsehkoronábantör-
ténőeladásokatmégnemakartákrealizálni,mertakitermeltércetamagyarországi
kohóikbanszántákfeldolgozni.

a stabilizálás sikeressége érdekében a rövid távú hiteltörlesztés nem jöhetett
szóba,ígybíróarészvénytőkeemelésétjavasolta,méganyilvánvalókockázatok(vesz-
teségek,bizonytalanjövő)ellenéreis.Ezaztjelentette,hogyarészvénytőkét10-ről50
millió koronáraemelik. a tervet az1919.december13. rendkívüli közgyűléshagyta
jóvá.89 azátállásegyik„kombinációját”acsekélyebbhozamúnyereségességmegőrzé-
sejelentette.Ennekalapjátavasérc-ésszéntermelésbevételeiésazérdekeltségivál-
lalatokrészvényjövedelmeibiztosíthatták.aközgazdaságiviszonyokrosszabbodásával
pedig,hakohókbezárásárakerülnesor,abevételtmás ipartelepekmegvásárlására
fordítanák.

aHernádvögyihelyzetérőla forrásokszerintegyedülbíró rendelkezettnaprakész
információkkal.90 akorompaiüzemszámárasokfejtöréstokozott.nemcsakakiforrat-
lanésváltozékonypolitikaihelyzet,avalutakérdés,hanemaszanálásmódjaésamind
valószínűbbneklátszócsehtőkebevonásésahelyimunkásságmindradikálisabbbér-
követeléseimiattis.acég10milliókoronával„tartozott”azanyavállalatnak,ésahadi-
kölcsön-tartozásaielértéka3,34milliókoronát.csupánaWienerbankvereingyorshi-
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86. Šouša, jiří: rašínovaměnova reforma v roce 1919(1920). InMěnove systémy na území
českých zemí 1892–1993. sborník z konference v opavě 22. a 23. března 1994.
opava–Praha,ústavhistórieamuzeologieFilozoficko-přírodovědecké fakultyslezskéuni-
verzityopava,českínárodníbankaPraha,1995,53–61.p.;kačkovičová,mária:menové
reformyv20.storočí.InĽudia, peniaze, banky.zborníkzkonferencie6–8.novembra2002.
bratislava,národnábankaslovenska,2003,386–391.p.

87. apénzintézetcsehcégnevemoravskáagrárníaprůmyslovábankavolt.
88. az anyavállalat 16milliót, aHernádvölgyimagyar vasipari rt. 19milliót, az unió vas- és

bádoggyárTársaságrt.2milliókoronátkapott.
89. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.december13.jkv.bírómár1919szeptembe-

rébenazalaptőke-emelésbengondolkodott,deekkormégsemaWienerbankvereint,sem
aPmkb-otnemértesítette.avasércbányákeladásánakötletételutasította.mol,rmsT,z
371,129.csomó,337.tétel, 928/Titk.1919.szeptember27.

90. bíróPál1920végénúgyfogalmazott,hogyaválságellenéreelért,akedvezőárviszonyok-
nakköszönhetőnyereségelérésecsak„autoritatívvezetésésszigorúmunkafegyelemmel-
lettlehetséges”.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.



telesegített ideig-óráig.az igazgatóságotacsehkoronábanvalómérlegkészítésésa
veszteségek feltüntetése vagy kozmetikázása dilemmákelé állította. abban az eset-
ben,haazeladásiértékekettüntetikfel,deazokatalacsonyanállítjákbe,egyesetle-
ges kisajátítás esetén a reális értékeket nem kapják vissza. Ha pedig az adatokat
magasabbantüntetikfel,avagyondézsmarótöbbletterheketavállalatra.91 Egyébként
„egyteljesenhelyesbecslésnemeszközölhető”.

bíróPálazüzemetőrzőcsehszlovákkatonaságszerepérepozitívantekintett,mert
jelenlétükbenaközbiztonságésapolgárivagyonmegőrzésérelátottesélyt:„[azembe-
rek]mikorlátták,hogytulajdonképpenmindentmegtehetnekbüntetlenül,túlkapása-
ikbannemismertekhatárt.”92

azüzemszén-éskokszellátásaakadozott,majdteljesenleállt.ígykudarcotvallott
azatervis,melyszerintakorompaivállalat„egyfajtaönellátással”,átmenetilegképes
biztosítaniakétmartin-kemenceműködését.aproblémáttetézte,hogy1919őszéna
csehországiszéntermelésisakadozottvagyéppenszünetelt,ígyettőlavásárlásilehe-
tőségtőliselestek.arimavezetőségemár1919nyarántájékoztattaacsehszlovákkor-
mányt az üzemhelyzetéről, és a szakszervezettel is tárgyalt a foglalkoztatási kérdé-
sekről.Ezzelmegkívántákelőzniazesetlegesrepresszívcsehszlováklépéseket.

azólyomiunióhelyzete,aproblémákellenére,összehasonlíthatatlanuljobbvolt,mint
a Hernádvölgyié. Pénzfölösleggel rendelkezett, és 7 millió koronát „hitelezett” is a
rimának.agazdaságimutatóikedvezőekvoltak,ami7%-ososztalékfizetéstislehetővé
tett. a valóságban, a kedvezőtlen értékesítési körülmények között, szintén holtpontra
jutottazeladásiüzlete.azunió irányítása, főleg1919 tavaszánütközöttakadályokba,
mertatelephelyzólyombanvolt,deaszékhelyétbécsbenjegyezték.93 arimaigazgató-
ságaideiglenesennemfoganatosítottintézkedéseket,atovábbifejleményekrevárt.

a román fennhatóság alá került kaláni lemezgyár rt. maradt az egyedüli olyan
érdekeltség,mely1918és1919fordulójánmegtudtatartaniaktivitását,önfinanszíro-
zóképességét,éspénzügyihelyzeteiskedvezőmaradt.azigazgatóságnakaközeljö-
vőbenrománrészvénytöbbséggelkellettszámolnia(amitarománokmárfélhivatalos
utakon jeleztek is). Ennek „beköszöntét” mindenesetre késleltetni akarták.
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91. végülamagasabbértékekkerültekbeamérlegbe.avagyonaadónagyterheketróttavál-
lalatra.számításaikszerintarimamurányinak10,8millió,aHernádvölgyinek6,5millióés
azuniónak2milliókoronátkellettfizetetnie.Erreosztrákésmagyarhadikölcsönöketnem
használhattakfel.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.

92. asalgótarjániésózdiüzemekeltérőhelyzetbenvoltak. arima1919augusztusábaninter-
veniált acsehszlovákmegszállásmiatt.attól tartottak,hogyacsehkatonaság leszerelia
gyárakatésaberendezéseketelszállítják.arrahivatkoztak,hogy„aszlovenszkóiüzemeink
összefüggnekezengyárralésközvetvecsehérdekekisszenvednek”. nehezményezte,hogy
asalgótarjániüzembenacsehkatonaiparancsnokságagyárvezetőséggelnemkommuni-
kált, hanemakinevezett bizalmiakkal tárgyaltaka gyárműködésénekkérdéseiről. ahogy
fogalmazott:„hajogilagnemis,delényegilegegészbolsevistagazdálkodásfolyik.” acseh-
szlovák kivonulás után sem következett békésebb időszak. a bevonuló román csapatok
1919.szeptemberelejénrekviráláscéljábólvettékszámbaarimaberendezéseitéskészle-
teit. mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel, a budapesti központ levele Pozsonyba
(1919.augusztus20.),826/Titk.1919.augusztus26.;901/Titk.1919.szeptember1.

93. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.március26.jkv.



Prosperitásamiatt nem gondoltak az üzemeladására,mert „a jövőromániájában”
nagylehetőségeketláttakaterjeszkedésre.

az1920-asüzletiévbírójóslataiszerintalakult:azüzemeknyersanyagellátásanem
javult, a kokszellátás sem rendeződött és a tartalékolt készleteiket használták.
kedvezőjelkéntértelmezte,hogyacsehszlováktörekvésekésnyomásgyakorláselle-
nére a rima megőrizte szervezeti egységét. a vállalat szempontjából létfontosságú
gömöriérckészletekhezmégmindignem jutottakhozzá.a vezérigazgatókereskede-
lempolitikaiértékelésébenúgylátta,hogyegyévalattbebizonyosodott,agömöriércet
csakaborsodikohókbandolgozhatjákfel.agömöriterületebbenahelyzetben„torz-
szülötté” vált. Önálló vasipart a csehszlovák állam ezeken a területeken,megfelelő
tüzelőanyaghiányábannemtudott létrehozni,emellettagömöribányákkihasználat-
lanságaarégióbannövekvőmunkanélküliségeteredményezett(aszakképzettszlovák
munkaerőpedigsalgótarjánbanésózdonhiányzott).Tehátarimánaktovábbraisarra
kelltörekednie,hogyjelenlegyenatérségben.acsehkonkurencia,amorvaországiés
sziléziaivasművekagömörinyersanyagtartalékokirántnemérdeklődtek.számukraa
sokkalmagasabbsvédvasércvásárlásismegfelelt(arima-bányákfuvardíjáhozképest
négy-ésötszörösáron!).

azérdekeltségivállalatokmindsúlyosabbhelyzetbekerültek.aHernádvölgyieseté-
benacsehszlovákkormánynemengedélyezteabécsiszékhelyáthelyezését.bíróegy
pozsonyiszékhelykialakításátafennállópénzügyihelyzet(pénzszűkeésazüzemadós-
ságai94)miattnemláttakivitelezhetőnek.Ezalépésazigazgatóságátalakításávalésa
részvénybirtokegyrészénekeladásávaljártvolna.legfontosabbcélkéntakétmartin-
kemenceüzembehelyezésétésatermeléselindításátjelöltemeg,deaz1919.októ-
ber–novemberimunkássztrájkeztkésleltette.Ezenkívülamagnezittéglahiányamutat-
kozott.95 az unió gyakorlatilag 1920-ban nem üzemelt ésmérsékelt hasznot hozott.
székhelyétzólyombólPozsonybaterveztékáthelyezni.romániábanakalánigyártüze-
lőanyag-ellátásaváltkritikussá,ezértideiglenesenaköltségesebbfaszéntüzelésrekel-
lettátállniuk.nyersanyaghiánymiatt1919.június1-jeótaszüneteltatermelés.96 awöl-
lersdorfi ipartelepet,mely1912-tőlnemüzemelt,3,5millióosztrákkoronaértékben
adtákel.

Összességébenafennállóproblémákellenérearimalikviditásanemrendültmeg,
deanyagihelyzetéreacsehszlovákiaiésmagyarországipénz-ésárviszonyokkedve-
zőtlenhatástgyakorolhattak.97 apénzszűkebeálltapedig„kellemetlen”helyzetetered-
ményezettvolna.bárazadósságokatarimaképesvoltfedezni,mertazanyagkészle-
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94. Ekkoravállalat49,8milliókoronávaltartozottaWienerbankvereinnakésamorvaagrár-és
Iparbanknak.

95. mol,rmsT,z371,129.csomó,337. tétel ,265/lr.1919.október7.1010/I.Titk.1919.
október10.1919szeptemberébenbércsökkentésről folytakeredménytelen tárgyalásoka
korompaimunkásokkal,lásdmol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,bírórudolflevele
bíróPálnak(1919.szeptember5.)

96. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,Pavlovitslevele(1919.augusztus2.)
97. Ezapénzügyiegyensúlyavilágháborúsévekbensemrendültmeg.avállalatvezetőkjelen-

tős belső, titkos tartalékok felett rendelkeztek. réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,109.p.



teiéskintlevőségeikellőfedezetetnyújtottak,avezérigazgatóazonbanelakartakerül-
niakockázatokat.acsehszlovákiaibankokkalszembenazadósságállományukatvég-
telenségignemnövelhették,amagashitelkamatiscsaknegatívanbefolyásoltaazüzle-
ti eredményeket.abankhitelreazonbanszükségvolt, főleganehezenbeszerezhető
csehszlovákkoronára,hiszenasajátvagyonelégtelenvoltazüzleteklebonyolítására.
Elsősorbanagömöribányákköltségeiésakitermeltércfeldolgozatlanságakövetkez-
tébennőttekmegakiadások.1920-ramár41,5milliócsehszlovákkoronabankköl-
csöntvettekigénybe.atartozásoktetemesekvoltak.az1919szeptemberiadatoksze-
rint40milliómagyarkoronárólés5,2milliómagyarkoronaértékben lombardírozott
hadikölcsönről volt szó. az adósság nagysága október folyamán megnőtt:
osztrák–magyarkoronábankb.75milliómagyarkoronáraés2milliócsehszlovákkoro-
nára.98

8.1.azújvállalatszervezésiéskereskedelempolitikaikoncepciókibontakozása

Ebbenafejezetbenkétkérdésrekeresekválaszt.mikorésmilyencéllalfogalmazódott
megbíróPálbanavállalatműködésénekújalapokrahelyezéseésakereskedelmipoli-
tikaátértékelése?arimamurányikiszolgáltatotthelyzetétképesvolt-eegyújinnováci-
ósprogrammegváltoztatni?

azelsőkérdésmegválaszolásáhozérdemesrészletesebbenbemutatniaz1919ele-
jénlezajlottkoncepcionálisvitátbíróPálésakereskedelemügyiminisztériumosztályta-
nácsosa, Ferenczymóric között a világháborút követőmagyar gazdaságpolitikáról, a
vasiparitermeléséskohászatkitörésiirányairól.mindkéttanulmányabéketárgyalások-
ravalófelkészüléstkívántasegíteni.Ferenczyakormányfelfogásátképviselte.aföld-
rajzi,szállításiéselosztásinehézségekellenéreamagyarvasiparhelyzetétnemtalálta
reménytelennek. becslései szerint az 1913-as vasérctermelés 20%-a, a nyersvas- és
acélgyártás30%-amaradhat amegkisebbedett államterületen. az alapanyagok kiter-
melése és a kohászat kapacitása közti aránytalanságot nem találta olyannak, amely
alapjaibanveszélyeztetnéazágazatjövőjét.avasércellátásranekiisválaszokatkellett
keresnie. a határokon túlra került nyersanyagbázisok tekintetében a szepes-gömöri
bányavidékettekintetteelsődlegesfontosságúnak.Haezzelarégióvalnemsikerülkap-
csolatot létesíteni, akkor aboszniai és szerbiai lelőhelyek felé kelleneorientálódni. a
Ferenczy-féleelképzelés,melyamegcsonkítottországterületbeszűkültpiacárakísérel-
temegadaptálni a vasipari kapacitásokat, nemszámolt a piacáthelyeződések és az
utódállamoksajátvasipari fejlesztéseivel,melyekrövid időnbelülátrajzoljákaközép-
európaigazdaságierőviszonyokatésakartellmegállapodásokatisátértelmezik.
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98. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.,1920.október27.jkv.a
rimamurányi a későbbiekben is igénybe vette a csehszlovák bankokat. az allgemeiner
böhmischerbankvereinbrünnifiókjával1922.szeptember30-ánkötötthitelmegállapodást.
aPozsonyiáltalánosbankkalpedig1924őszén2,5milliókoronaértékűhitelmegállapodást
írtalá.ahiteleketanyagvásárlásra,fuvardíjakra,azelbocsátottmunkásokvégkielégítésére,
üzletipartnereknekésabudapestiközpontpénztárának történőátutalásokra fordították.
mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel, 10352/bog (1924. szeptember 10.),
60912/secr.(1924.szeptember12.), 1000/d,1205/d,1474/d.



bíró koncepciójának lényegét alkotta a környező államokkal, különösen
csehszlovákiával valómegegyezéselérése.arimanyersvastermeléssel kapcsolatos
gondjaegybenamagyariparproblémájakéntisjelentkezett.avasérctermeléskapaci-
tásainak57%-aésavasfélgyártmányokatelőállítókorompai,zólyombrézóiéspohorel-
lai üzemek, melyek 1913-ban az össztermelés 20%-át adták, kerültek csehszlovák
államterületre.anyersvasat,akorompai,nyustyai,likériéstiszolcikohókelkerülésével,
csupánazózdibiztosíthatta.bíróabalkánivasérctartalékokkalnemszámolt,mertsze-
rinteazokraakibontakozójugoszlávvasipartartmajdigényt.azegyedülikivezetőutat
abilaterálisegyeztetésekbenlátta.99

amásik kérdés esetébenaz1920-ban indított új beruházási programot kell ele-
mezni,melyneklegfőbbcéljátavállalattermelésénekstabilizálásaalkotta.Ezaprog-
ramnégypillérennyugodott.aszénbányászatfejlesztésén,melyetnyolcévalattláttak
megvalósíthatónak.EzeketamunkákatGyürkyGyula100 bányaigazgatóirányította.afar-
kaslyukibányakapottprioritást,emellettfeltárásokatkezdtekasajó-völgyi,rozsnyóiés
luciabányaivasérclelőhelyeken.amásodikpillértasalgótarjánikohóüzemfejlesztése
jelentette(egy„villamosacélkemence”márrégitervvolt).aharmadikatabányamun-
kásoklakóházainaképítése,melyekreafokozottszéntermelésérdekébennagyszük-
ségvolt.anegyedikegyegyüttműködésrőlszóltasalgótarjánikőszénbányávalabor-
sodi szénmedenceközöskiaknázásáról.Erreacélraegyközösvállalatotalapítottak
volna20milliókoronásalaptőkével.101

avállalatalaptőke-emeléseitapénzügyihelyzetjavításaésafejlesztésekfinanszí-
rozásaérdekébenvalósítottákmeg.102 1921márciusábanakiadásoknövekedéseésa
nagyarányú hitelszükséglet váltotta ki az újabb tőkeemelés tervét 70-ről 100millió
koronára. Ekkor újabb kokszvásárlási szerződéseket kötöttek (összesen 180 ezer q
mennyiségben), hogy az ózdi kohókatminél hamarabbüzembehelyezzék. a gömöri
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99. rétilászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977,162–167.p.agömöribányákhozvalóhozzájutásazon-
bantávlatilagnemoldottamegavasércellátásproblémáját,mertaszállításukdrágavolt.
azózdikohókvasércszükségleténeknagyobbikrészétrudabányárólésPrijedorbólfedez-
ték.agömörivasércbányáktermelésétezértcsökkentették70%-ról30%-ra.rmsT,z368,
3,csomó,1.tétel,1923.szeptember28.jkv.

100. GyürkyGyula(1860–1949)anógrádmegyeiPusztaberkinszületett.középiskoláitléván,
Esztergomban és körmöcbányán végezte, ahol 1877-ben érettségizett. a selmecbányai
bányászatiakadémián1877–1880közötttanult.aknasugatagonkétéviggyakornok,majd
önkéntesvártüzérvolt.selmecbányán1882–1883közöttaFerencjózsef-aknángyakor-
nok.abányászati államvizsgát1883-ban tette le.kétévig tanársegédkéntműködött.a
szepesmegyeiszlovinkaibányaüzemvezetőjevolt1884-től.akőszénbányaésTéglagyár
Társulatdorogiszénbányájábandolgozik1887-től.arimamurányihoz1892.február1-jén
került.avállalatnál1897-benfőmérnök,ráháromévrebányaigazgató-helyettes,1905-ben
ózdibányaigazgató.1910-benbányatanácsosicímetkap.azországosmagyarkohászati
ésbányászatiEgyesületborsod-gömöriosztályánakvoltaválasztmányitagja.lásdJó sze-
rencsét!, 1910. május 1. 31. sz. 603–604. p.; uo. 1910. július 24. 41. sz. 827. p.;
Bányászati és Kohászati Lapok,1949,5.sz.212.p.

101. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.,1921.júniushó6.jkv.
102. mol, rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.november12.jkv.,1921.február19.jkv.



üzemekpénzszükséglete ismegnőtt, ezértmajdnem300millió csehszlovák korona
bankhiteltkellettfelvenniük.alikérikohótisújraindították.103 azújkereskedelmipoliti-
kaazérdekeltségihálózatnöveléséreésanyersanyagbáziskiszélesítéséretámaszko-
dott.Eztacéltszolgáltaaromeiserésfiaicégátalakítása,mellyelarimaaszerbiába
ésbulgáriábairányulóvasexportotvetteakezébe,valamintabánvölgyiszénbányart.
alapítása.104

arimamurányi tervezett tőkeemeléséheza„közvetlen lökést”az1920októberé-
benaprágaikormánnyal folytatott tárgyalásokadtákmeg.acsehkormány „elvileg”
hozzájárult,hogyagömöribányáikbólkitermeltércetésmeszetüzemeikbeszállítsák,
illetve–méghanemiskellőmennyiségben,de–kokszkiutalástiseszközöltek.Ezegy
rövid távú kompenzációs üzlet lehetősége volt.105 a vállalat cserébe lisztet szállított.
Havonta200,esetleg600vagonkokszotkellettarimánakkapnia (amúgyaz igény
békebeliidőkbenhavi1500vagonvolt).azélelmiszerárakésmunkabérek,valamintaz
acélgyártáskiadásainakfinanszírozásaismegkövetelteazalaptőke-emelést.106

8.1.1.arimapozsonyiképviselete

a rimamurányinak Pozsonyban létrehozott képviselete (kezdetben zentralbureau,
központi Irodanévalatt)acsehszlovákiaiérdekképviselet,aprágaiéspozsonyikor-
mány-, illetve szakmai körökkel való kapcsolatépítés és a szlovákiai ipartelepek,
bányák, kohókműködésének biztosítása szempontjából fontos szereppel bírt. a két
világháborúközött,cégnévként,szlovák–német–magyarmegjelölésthasználtak.107

Ez az iroda, később képviselet, 1919 tavaszán kezdte meg tevékenységét.
„Gyökerei” 1919 áprilisára nyúltak vissza. a hivatal státusa 1923 februárjáig, a
csehszlovák–magyaregyezményratifikálásáigirodavolt.Ezutánszerveztékképviselet-
té.vezetője,bíróbizalmiembere,Wilhelmradwanerkereskedelmi tanácsos lett.az
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103. mol, rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.március1.jkv.,1921.április25.jkv.
104. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.október12.jkv.,1922.június20.
105. bíróPálakompenzációkbanláttaagazdaságiproblémákáthidalásánakátmenetimegol-

dását.apozsonyirima-tisztviselőkebbennemamegoldást,hanemazakadályoztatástlát-
ták.bíróerrőlígyfogalmazott: „különbenisúgylátom,hogyurbánésradwanernemlát-
szanak tisztában lenni avval a különséggel, ami a csehországhoz tartozandó és a
magyarországhoz tartozandó területek okkupációja között van. Ez utóbbi egy ideiglenes
politikairendszabály,tehátnemjelentiazt,hogyottkizárólagasajátérdekeikszerintgaz-
dálkodhatnak,pld.asalgótarjániszéntovábbraismagyarországnakjutéscsakkompen-
zációs alapon történnek be- és kivitelek.” mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel,
829/Titk.1919.augusztus29.

106. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.október27.jkv.národníarchiv,ministerstvo
zemědělství,1524.doboz,dovozzbožíprorimavsko-muráňsképodniky.

107. a szlovák változat: zastupiteľstvo rimamuráňsko-Šalgotarjánskej železopriemyselnej úč.
spoločnosti prečeskoslovensko,demégamásik forma ishasználatosa cégpapírokon:
československépodnikyrimamuráňsko-Šalgotarjánskejželezárskejúčastinnejspoločnos-
ti.azirodaszékhelye1919folyamánakossuthtér18.1919őszénaHídutcábanvolt,az
év végén a vödric utca 42-ben. a képviselet 1924 elejétől a lőrinc-kapu utca
(lorenzthorgasse)14alattvolt.



1920-asévekbenapozsonyi „csehszlovákiai képviselőség” két szervezeti egységből
állt, az igazgatóságból és titkárságból. a Hernádvölgyi és az unió felszámolásával,
1923.július1-jévelfeloszlottapozsonyiműszakiigazgatóság,ésaszlovákiaiüzemek
irányításátabudapestiközpontvégezte.108 rozsnyón,ahatékonyabbirányításvégett,
különbányaigazgatóságotszerveztek.109

urbándávidlipót110 ésWilhelmradwaner,acégkereskedelmiigazgatói1919tava-
szánmár Pozsonyban tartózkodtak (és szobaproblémákkal küszködtek).111 Ez annál is
fontosabb eredmény, mert 1918 és 1919 fordulójára, 1919 elejére, a Pozsony és
budapestköztiszárazföldi,vasúti,víziösszeköttetésszünetelt.bécsirányából isnehéz
voltabeutazás.apostakésve,4–6vagy10–12naposkésésekkelkézbesítettealevele-
ket.akétvárosköztihajóközlekedés1919augusztusáraállthelyre.apostailevélkülde-
ményekcenzúrájávalisszámolniukkellett,amiavállalatbizalmasjellegűinformációinak
kiszivárgásávalfenyegetett.bíróésamarienbadbantartózkodócsaládtagokegymással
valókapcsolattartásaisakadályokbaütközött.apozsonyiirodagyakorlatilagelszigetelve
működött,amagyarországipolitikaieseményekrőlnemvoltakhíreik.az1919második
felében tervezett „direktor-konferenzet”,melyena vezérigazgató is részt vett volna,és
elsőkézbőltájékozódottvolnaaszlovákiaihelyzetről,többszörelhalasztották.

Ebbenahelyzetben,abécsiEisen-undblechfabriksGesellschaftunionközponti
irodájaértékelődöttfel,melyenkeresztülalevelezésegyrészétlebonyolították.asür-
gősebbvagymagánjellegűleveleketmegbízhatóismerősökönkeresztültovábbították.
a banki átutalások is rendszertelenné és megbízhatatlanná váltak, ezért ezeket is
bizalmi személyekkel oldották meg. bíró Pál, az utazási lehetőségek legteljesebb
kihasználásával, egyszerre intézte cégi és családi ügyeit. a rimát támogatóWiener
bankvereinisbécsiirodájánkeresztüllevelezettbudapesttel.112
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108. mol,rmsT,z368,3.csomó,1. tétel,1921.szeptember28. jkv.apozsonyiképviselet
munkatársaivoltak1936-ban:bokorGyula(helyettesigazgató),Hellerjános(cégvezető),
dr.neuradErnő(ügyész).mindegyiküktisztviselőibesorolásátekkor„emelik”:bokorigaz-
gató,Hellerhelyettesigazgató,neuradjogtanácsoslesz. mol,rmsT,z368,4.csomó,1.
tétel,1936.október30.jkv.

109. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1924.március27.jkv.
110. urbán 1923-ban kilépett a rimától. lásd cégjegyzési jogosultságánakmegszüntetését.

mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1923.október9.jkv.
111. az1919.december13.levélbenapozsonyiképviseletlétrehozását1919elejéredatálják.

lásd mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,csehszlovákiaiésosztráklevelezés.
112. akétbizalmiszemélyFröhlichPálésbokorGyulavolt.Fröhlichbírónakközeli bizalmasa

lehetett,mertkereskedelmiügyekről,acsehgyárakárairól,bécsinagykereskedőkeladási
árairól, különböző ajánlatokról, pénzmozgásról, a hivatalnokok „megkörnyékezésének”
módjáról,azáruvásárláslehetőségeirőlinformálta,útleveletszerzettneki,éscsaládjának
isszállástintézettbécsbenésHinterbrühlben. Egyiklevelében„mélyentisztelőigazhíve-
ként” jellemziönmagát.bíróFröhlichet1919őszénrendeltevisszabudapestre.nemvélet-
lenüllett1922-benigazgató.1926-banhunytel. bokora20-asévekbenapozsonyiiroda
cégvezetőjevolt.alevelekátadásábanacsaládtagokonkívülbáróHatvanyEndreésbáró
kornfeldPál issegített.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1926.október30.jkv.uo.
z371,129.csomó,337. tétel,60920/Titk. (1924.szeptember20.);bokorGyula levele
bíróPálnak(1919.augusztus21.);FröhlichPálleveleibíróPálnak(1919.augusztus19.,
22.,25.,szeptember1.,2.,24.),bíróPálleveleFröhlichPálnak(830/Titk.1919.aug.29.)



bíróigyekezettnaprakészinformációkatszerezniapolitikaiésgazdaságihelyzetről.
akülföldi, főlegbécsiésprágainémetnapilapokonkeresztül figyelemmelkövetteaz
eseményeket,acsehszlovákkormányésvasgyárak lépéseit.akereskedelmipolitika
szempontjábólavastermékekeladásiadataiosztrákéscsehszlovákkoronában,adevi-
zaátszámítás árfolyamai és a nagykereskedelmi árak változásainak ismerete döntő
fontosságúakvoltak.Ezekmellett,agyorslépésekmegtételeügyében,bizalmasforrá-
sokatisszerzett.Példáulafelső-sziléziaikokszszállításbiztosításáhozvagybármilyen
ügyelintézéséhezprotekcióéskenőpénzkellett. a kommunikációzavarral kapcsolat-
banbíróPálleveletintézetturbánnakegyprágai„kapcsolat”(megfelelőegyén)kiépí-
tése tárgyában,mertaprágaihivatalok lassúságaarimaüzleteitakadályozta.Eza
kapcsolatvalószínűlegnemvalósultmeg.113

a pozsonyi csoporthoz júniusban bíró Pál testvére, bíró rudolf114 csatlakozott. a
három személy közötti munkamegosztás a következőképpen festett. urbán, együtt
radwanerrel–úgytűnik,hogyőszerepeltfőüzletkötőként–,ritkánbírórudolffal,a
prágaikormánykörökésgazdaságivezetőkfeléépítettkapcsolatokat.acsehvasipar-
ral a rima nevében kötöttek üzleteket. Heidler minisztert a munkáskérdéssel és
Hampelminisztert a szénellátással kapcsolatban1919augusztusában keresték fel.
Tárgyaltak a bondy, bruckmer és Podjebrad cégekkel és vítkovicére látogattak.115

urbán,acsehszlovákiaikonjunktúrakezdetétésacsehvasgyárakfelvevőképessége
csökkenéséttapasztalvatárgyaltegyholland–csehszindikátussal300vagonhengerelt
árueladásáról,melyetrészbenleiskötöttek.urbánszervezésénekköszönhetőenhív-
tákmegarimát1919.szeptember10-reaprágaivasgyáriértekezletre,melyenazócs-
kavasárakat vitatták meg. az értekezleten a Prager Eisenindustrie Gesellschaft, a
WitkowitzerbergbauundEisenhüttenGesellschaft,abécsiFirmac.T.PetzoldésÖster-
reichischeberg&Hütte vettek részt.urbán láttael információkkal a vezérigazgatóta
rimavevő-ésközvetítőkörénekállapotárólis.ahelyzetértékelésszerintezakörmeg-
maradt,ígyszlovákiábanaGraber&Hechtcégek,illetveacseh,osztrákésnémetpiaci
jelenlétis.116 radwanerszerepeszinténfontosvolt.akereskedelmiügyekintézésemel-
lettaterepreiskiutazott.Figyelemmelkísérteaszlovákiaigazdaságihelyzetalakulá-
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113. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,928/Titk.1919.szeptember27.aprágaikap-
csolatokmegteremtéséhezésfenntartásáhozegyébproblémáktársultak.avas-,bánya-és
faiparravonatkozómérlegekelkészítésétnehezítette,hogya„főelveket”nemismerték,
ezértmerültfel,hogykikérjékegycsehkereskedelmijogászvéleményét.aprágaihivata-
lok központosítása és átszervezése szintén hátráltató tényezőt jelentett.mol, rmsT, z
371,129.csomó,337.tétel,1919.szeptember30.,1008/I.Titk.1919.október8.

114. bírórudolf1916-bankerültaműszakiigazgatópozíciójába,a31évutánnyugdíjbavonult
lázárzoltánhelyére.azérdekeltségivállalatokkalfoglalkozott,ezértiskerült1919-bena
pozsonyiirodához.1944-bentöröltékazigazgatóságitagoksorából.afelszabadulásután,
az1945.július5.igazgatóságiülésenmárteljesjogútagkéntvettrészt.mol,z368,3.
csomó,1.tétel,1916.február26.jkv.,1916.július11.jkv.,4.csomó,1.tétel,1945.júni-
us6.jkv.,1945.július5.jkv.

115. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,urbánlevelebíróPálnak(1919.augusztus25.)
116. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel, urbánlevelebíróPálnak(1919.december23.)



sát,ésakorompai,illetvezólyombrézóivállalatfinanszírozásátfelügyelte.117 bírórudolf
1916-tól aHernádvölgyi ésunióügyeivel is foglalkozott. ahatalomváltásutána két
érdekeltségsúlyosgondjai,ígyaszén-éskokszellátásnehézségei,akészletekhiánya
mellett amunkássággyakori sztrájkjaimagas termelési költségeketeredményeztek.
csak az új béremelés 1920-ban 1,2–1,5 millió korona többletkiadást okozott.
Ezenkívülfelkellettkészítenieadolgozókataleépítésekre,abérekcsökkentésére.a
gömöri bányavidéket többszörmeg kellett látogatnia. Tehát bíró rudolf vállára ez a
munkakomolytöbbletteherkéntnehezedett.118

aképviseletazüzletkötésekelőttbudapestretovábbítottaazinformációkatakeres-
kedelmicégektevékenységérőléspénzügyihelyzetéről.119 alapelvvolt,hogyazalsóbb
szintűcsehszlovákkatonaihatóságoknaknemszolgáltattakkiüzletiéskereskedelmi
adatokat.120

afentieknyilvánvalóanjelzikbíróPálüzletikezdeményezéseinekirányátéslényegét.a
kereskedelmicélokmellett,apolitikaiésgazdaságizűrzavarban,afelvidékiterületek-
rőlérkezőkorlátozott,ellentmondóinformációkésademarkációsvonalellenérebíró
Pálazújprágai,részbenpozsonyidöntéshozókfelémár1919kezdetén,legkésőbbaz
évelsőfelébenmegtaláltaazutakat.mindenbizonnyalkorábbiismeretségeitmozgó-
sítottaésújkommunikációscsatornákatlétesített.adatolható,hogykapcsolatbanállt
milanHodžával,121 akiasalgótarjánicsehszlovákkivonulásróltájékoztatta.„mareggel
találkoztamHodzsával,kikülönbenszinténmautazikahajóvalPozsonybaésonnan
valószínűlegPrágába.Figyelmébeajánlottamnekiatarjáni,illetvelosonciállapotokat,
amiket őmegjegyzettmagának. ő különben azon a nézeten van, hogy a Tarjánhoz
nekiksemmiközükésazthiszi,hogyazonnanvalóújbólikivonuláscsaknapokkér-
déselehet.Hogyúgylesz-e,nemtudom.”122 Emilstodolánál123 afelszámolásimérlegek
elkészítésénekelhalasztásátkérteésaz iparikomplexumtűzbiztosításügyeit intézte.
Egonbondytól,aprágaibehozataliéskivitelibizottságelnökétől,gyárostóltudtameg
akiviteliárakat.124
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117. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,1919.augusztus27.515/bo.
118. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,bírórudolflevelebíróPálnak(1919.augusz-

tus19.,1919.szeptember5.).bírórudolfekkorígyírt:„Hogymitkezdekénafamíliám-
mal,nemtudommég,mertnemjutokhozzá,hogyamagamdolgaivalfoglalkozzam.”

119. lásdpéldául adüsseldorfiblasberg&co. esetét,melyhezaszlovákáltalánosHitelbank
nyújtott„átvilágítást”. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,8866/bog.(1924.május
26.)

120. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,2927/31919.december3.,1213/Titk.1919.
december13.

121. Hodža,milan(1878–1944)aszlovákagárizmuslegjelentősebbalakja.akétvilágháború
közöttoktatátásügyiésmezőgazdaságiminiszter.miniszterelnök1935–1938között.

122. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel, 901/Titk.1919.szeptember1.
123. stodola,Emil(1862–1945)jogászéspolitikus.közigazgatásiésönkormányzatitémákkal

foglalkozott.
124. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,1919.szeptember26.,1919.december23.a

drótgyártásraszakosodottl.G.bondycég1919-benjelentmegaszlovákpiacon.aFerra
aG-valegyüttalapítottaaFozEisenhandelsGesellschaftot.



apozsonyitisztviselőkaszlovákiaiterületrejutottipartelepek,bányákéserdőkügye-
it intézték, nem éppen kedvező politikai légkörben: „Elégtelen személyzettel, idegen
viszonyokközött,egyrészbenellenséges,demindenesetrebizalmatlansággalmegtöl-
töttlégkörben,ésegyhatározottközigazgatásianarchiaközepetteezenurakcsaknehéz
éshálátlanmunkátvégeztek.”125 alkalmazkodniukkellettacsehszlováktörvényekhez,
ésperesügyekbenalákellettvetniükmagukatacsehszlovákbíróságoknak.

kezdetbenahivatalikörökmagatartásanemvolt„barátságtalan”arimávalszem-
ben,vagyméganemzetesítőtendenciákfelerősödésétnemtapasztalták.aszlovákiai
ésromániaihivatalokrimáhozvalóviszonyulásábankisebbkülönbségekvoltak.bíró
úgy tapasztalta,hogyaprágaiéspozsonyiminisztériumok feléazérintkezés„simán
folyik”.ugyanakkorérzékelte,hogy„acsehkormányszívesenlátná,haatársaságjob-
banalkalmazkodnékazőnemzetikívánalmaikhoz”.Tagadhatatlanul jelenvoltazon-
ban,hogyacsehszlovákhatóságokbármikorképesekvoltakkellemetlenségeketokoz-
ni,hiszennéhányrima-hivatalnokotfigyeltekésalkalmazottakatutasítottakki.aprá-
gaiparlamentbenellenbennyíltrima-ellenességuralkodott.avállalatbanamagyaro-
sításgazdaságieszközétlátták.akalánigyárnálahivatalnokokatarománhatóságok
mégnemzaklatták,ésaforrásokpolitikainyomásgyakorlásrólsemtudósítanak.126

IsTván Gaučík
The rimamurány-salgótarján IronWorks Plc on the example of the economic
elites

Imake an attempt „to tone” the notion of the „economic elite”. I deduce the
notionofaneconomicelitefromthegeneralnotionofelite.Ialsodealwiththe
mostimportantstreamsofhistoryofenterprise,astheknowledgeofthescientific
backgroundisessentialregardingtheresearchofeconomicelites.Inthisstudy,I
deal with the decisive breaking point in the development of the rimamurány-
salgótarjánIronWorksPlc,theconsequencesofthechangeinthestatepower
in1918–1919. I reviewtheslovakandHungarianperceptionsofthehistoryof
thegiantcompanyindetail.Iputonbalancethemostimportantresearchresults.
ForunderstandingthecompletelyneweconomicsituationoccurringafterWorld
War I, it isessential toshow the trends in thedevelopmentof theeconomy in
czechoslovakia and Hungary, too. I also find important to present the main
attributesofthenewcorporategovernanceandthebusinesspoliciesoftheiron
works from 1920. Finally, I clarify the circumstances and operation of the
establishmentandtheoperationoftheirbratislavaagency.
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126. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.


