
SIC ITUR AD ASTRA � 60. (2009) 259—271.

Szőcs Máté
A gazdaságtörténet mint elbeszélés

A CÍMBEN feltételezés és felszólítás rejlik. Az, hogy lehet és kell gazdaság-
történeti szövegeket elbeszélésekként vizsgálni. Ahogy az úgynevezett 
„nyelvi fordulat” óta a történészek írásai a maguk szövegszerűségében 

is vizsgálandók, úgy ez az állítás a gazdaságtörténeti szövegekre is érvényes.1 
Ebből a szempontból teljesen érdektelen, hogy a feltételezett valósághoz melyik 
gazdaságtörténeti konstrukció áll a legközelebb. Az az érdekes, milyen nyelvi 
konstrukciókkal mesélnek a különböző szerzők az általuk feltételezett valóságról.

A történészi munkát a témaválasztástól kezdve a szöveg végső megformálásáig 
a meghatározza, illetve befolyásolja a szerző társadalmi helyzete. Meghatározza 
annyiban, hogy rögzíti gondolkodásának alapkategóriát, tárgyának szemléleté-
ben és kiválasztásában pedig minden esetben korának elvárásaihoz és a rendelke-
zésre álló szövegekhez mint hagyományhoz viszonyul. Számomra egyszerre ér-
dekes a szerző és a szöveg viszonya, valamint a szövegen keresztül kibomló gon-
dolkodási alapkategóriák és ezek viszonya az adott befogadói közeghez. Ezért az 
elemzett műveket nemcsak elbeszélésekként, hanem mint társadalmi termékeket 
kezelem, amelyek számomra keletkezésük idejének forrásai. A történész ugyanis 
a pontatlan és értékítéletekkel terhes köznyelvet használja, amikor az általa felté-
telezett (vagy konstruált) valóság és olvasói között hasonlatokkal, szóképekkel 
próbál közvetíteni.2 A szóhasználat, a fogalmi konstrukciók, az elbeszélés terének 
megalkotása mind olyan jelenségek, melyek a szerző személyes szándékai mel-
lett a kor viszonyairól szólnak.3 A történész ott áll saját elmesélt történetének vé-
gén. Az ő jelene szervesen hozzátartozik elmesélt történetéhez, saját pozíciója be-
folyásolja, mit lát meg, de leginkább azt, hogy milyen történetet mesél el.4

Tanulmányomban olyan gazdaságtörténeti szövegekkel foglalkozom, amelyek 
az 1849–1867/1873 közötti korszakról szólnak. Azért választottam a gazdaságtör-
ténetet, mert a közkeletű elképzelések szerint a közgazdaságtannal való rokonsá-
ga miatt ez a történeti diszciplína áll legközelebb a pozitív tudomány eszményé-
hez, vagyis a gazdaságtörténeti munkákról jóval kevésbé gondolnánk, hogy az 
okozatiság helyett a narratív logika érvényesül bennük.5 A másik ok, hogy a politi-
katörténeti szövegeket általában jóval erősebb ideológiakritikai vizsgálat kíséri, és 
ott inkább feltételezik, hogy a szerző szubjektuma befolyásolja tárgyát.6

1 A „nyelvi fordulat” rövid összefoglalása: KISANTAL-SZEBERÉNYI, 2003. Magyar vonatkozású 
gyakorlati kísérletek: B. BERNÁT, 2003.; BARÁTH, 2002., 2003.; JÁSZBERÉNYI, 2001.; GYÁNI, 2000.

2 HALMOS, 2001. 217.
3 Ebben leginkább mintául David Bloor és az úgynevezett „erős program” szolgált. Az erős 

program kifejtését lásd: BLOOR, 1999.
4 MAGYARICS, 1999.
5 Bár, hogy mennyire tud elbeszélés lenni, arra jó példa Ricoeur elemzése Braudelről. Ismerte-

tését lásd: GELLÉRI, 2001. 255.
6 Erősen politikatörténeti művek esetében, még a nyelvi elemzés is könnyen csap át ideológia-

kritikába, vö. B. BERNÁT, 2003.
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Ez az időszak a magyar történetírás elhanyagoltabb területei közé tartozik. 
A nemzeti narratívában gondolkodó kutatók láthatóan nem szívesen nyúlnak 
egy olyan korhoz, ahol „nem teremtek hősök”. A gazdaságtörténetben ráadásul 
még kellemetlenebb a helyzet, mivel valahogyan úgy kellene bemutatni egy 
konjunkturális periódust, hogy az összkép mégis negatív legyen, s ha a gazdasá-
gi növekedés tényét nem is lehet megkerülni, azt a korábbi időszak eredményei-
ből próbálják levezetni, vagy későbbiben indítani.7 A korszak ábrázolásának e 
problémáját, egyébként több szerző is explicitté teszi, és bővebb kifejtést érde-
melne, miképpen hidalják át a fenti ellentmondást. Jelen tanulmányban egyelő-
re csak hipotézisek megfogalmazására vállalkozhatom, amelyek kijelölhetik a 
továbbhaladás irányát.8

Az elemzésbe bevont szövegek mindegyike felsőoktatásbeli tankönyvi szö-
vegnek tekinthető. Hat szöveget vizsgáltam, ezek közül egyedül Eckhart Feren-
cé keletkezett 1945 előtt, három, Sándor Vilmosé, Szabad Györgyé és Berend T. 
Iváné 1989 előtt és kettő, Kövér Györgyé és Kaposi Zoltáné 1989 után. Az 1945 
és 1989 közötti szövegeken belül Sándoré az 1950-es évekre tekinthető jellemző-
nek, míg Szabadé és Berend T. Iváné az 1960–1970-es évekre. Az volt a célom, 
hogy a szerzők egyedi különbségei mellett a különböző politikai korszakok kü-
lönbségeit is megtalálhassam.

A korszakolás

A vizsgált munkákban alapján nem egyértelmű a korszak kiterjedése, illetve an-
nak elhatárolása. Bár gazdaságtörténeti szövegekről van szó, a korszakhatárok 
azonban több esetben kifejezetten az eseménytörténetet követik. Sándor és Sza-
bad a korszakot 1849-cel kezdi és 1867-tel zárja, szintén a politikatörténeti kor-
szakoláshoz húz Berend, akinek fejezete 1849–1914 közötti időszakról szól, bel-
ső szöveg közbeni határképzése pedig inkább 1867-hez húz. Kaposinál korszak 
kezdetének határa elmosott, míg a lezáró határ nála is 1867. Eckhart is csak rész-
ben lépi át a politikatörténeti tagolást, amennyiben a záró dátum kötődik egy ki-
fejezetten gazdaságtörténeti eseményhez 1873-hoz. A Kövér szöveg az, amelyik 
kezdeti dátumát tágan értelmezi (a reformkor), míg szövegen belüli belső határ-
képzése szintén 1873.

E gazdaságtörténeti elbeszélésekben tehát kétféle korszakolás figyelhető 
meg: az egyik teljesen rásimul a politikatörténetre, hordozván azt az állítást, 
hogy a politika Magyarországon meghatározója a gazdaságnak. A másik a gaz-
daságtörténet jelentős eseményeihez köti a határt, tulajdonképpen a gazdaság 
önállóságát hangsúlyozva. A politikatörténeti korszakolás mellett szól annak 
közérthetősége, ám ha a politika terrénumán kívül esik a vizsgált terület, akkor 

7 Kedvenc példáim középiskolai tankönyvekből vannak, például: „Az ötvenes években folytató-
dott az előző évtizedben megindult gazdasági fellendülés.” SZÁRAY, 2002. 202. A fejezet, amelyből 
idéztem egyszerűen ostobának nevezi az osztrák „hatalmat”, így a gazdaság sikerességéről 
szóló részt is kénytelen úgy megkomponálni, hogy annak, csak esetlegességében legyen a kor-
mányzathoz köze, illetve a sikerek mellett mindig szerepel valamilyen kudarc is (például nőtt 
az államadóság, a magyar polgári fejlődés torzult). A másik talán hatásosabb kép: „A Bach-
rendszer nem egy idejétmúlt lomot is célba vett, de a szuronyok hegyén fölkínálva minden intézkedés 
érthető ellenállást váltott ki.” ZÁVODSZKY, 1987. 226.

8 A téma kimerítő tárgyalására szakdolgozatomban (Szó- és fogalomhasználat az 1850-es évekre 
vonatkozó gazdaságtörténeti szakirodalomban) vállalkoztam.
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aligha tartható.9 1943-ban megjelent munkájában már Török Pál is kitért arra, 
hogy a korszakolás kérdése legalábbis nem magától értetődő; a vita tehát nem 
újkeletű.10 Kövér György a kérdésről szóló tanulmányában megjegyzi, hogy a 
magyar történetírásban viták a korszakolásról utoljára a tízkötetes Magyarország 
története című munka kapcsán folytak. A konfliktust alapvetően a politikatörté-
neti és más jellegű korszakhatárolások között látja. Megállapítja, hogy más jelle-
gű periodizálás nem igazán nyert teret a 19. század vonatkozásában; továbbá, 
hogy az egyetemi oktatásban a politikatörténeti korszakolás a meghatározó.11

A korszak megnevezése

A korszak megnevezése szintén nem egyértelmű. Általános gyakorlat, hogy a 
korszakot a kormányzati forma alapján nevezik meg. Ebben a tekintetben a szö-
vegek a következő elnevezésekkel élnek: abszolutizmus, önkényuralom és neo-
abszolutizmus.

Eckhart az abszolutizmus kifejezést használja, ezzel egyrészt a kormányzás 
módjára helyezi a hangsúlyt, másrészt pedig mintegy párhuzamba állítja ezt a 
korszakot a 18. századdal, a felvilágosult abszolutizmussal. Ebben az értelme-
zésben a kormányzási mód Habsburgok által gyakorolt folytonosságára mutat 
rá, s az abszolutizmus egyértelműen az alkotmányossággal áll szemben. Bizo-
nyos szerzők váltogatva használják az abszolutista jelzőt a kormányzatra és egy 
időszakra, s ezt az eljárást követi Eckhart (s mellette Sándor Vilmos) is, például: 
„Az abszolút uralom idejében…”12 Sokszor viszont a kronológia segítségével írja 
körül korszakát, például: „50-es évek, 1860-as évek.”13 Számára tehát a kormány-
forma a döntő – mint a főfejezet címe, Az abszolutizmus és a kiegyezés évei jelzi –, 
így ha belső határként kiemeli a kiegyezést, azt következetesen „Az alkotmányosság 
helyreállítása…” megnevezéssel teszi.14 Ezzel a két korszaknak közjogi szemben-
állását emeli ki. Ám – mint utaltam rá – az abszolutizmus szöveg közbeni kieme-
lését nem tartja lényegesnek, a közjogi kérdés ugyan megjelenik a szövegben, 
de nem módosítja a gazdasági folyamatok értelmezését, mintegy mellékkörül-
mény szerepel a közjogi állapot.

Ez a gyakorlat jellemző Sándorra is – bár az ő abszolutizmus fogalma, telje-
sen más, mint Eckharté –, illetve már megjelenik az önkényuralom kifejezés is 
mint a kormányzás mikéntjének jelzője: „Bár az abszolutizmus korszakában az oszt-
rák burzsoázia magyarországi terjeszkedése a gazdasági fejlődés egyik igen fontos voná-
sát képezte, emellett az abszolutizmus korszaka a magyar ipari burzsoázia kezdeti kiala-
kulásának ideje is volt.”15 Sándornál jó példáját lehet találni annak is, amikor a 
kormányzatot nevezi meg hasonlóképpen: „Az abszolutista kormánynak az volt a 
célja, hogy Magyarország népeit a Habsburgok osztrák uralom alatt álló soknemzetisé-
gű »összbirodalmába« olvassza be. Ezért kiterjesztette Magyarországra az osztrák köz-
igazgatást és az osztrák adórendszert, megszüntette Ausztria és Magyarország között a 
vámhatárt, erőszakosan németesített, és mindezzel Magyarországot lényegében a sok-

9 HALMOS, 1994. 98.
10 TÖRÖK, 1943. 5–10.
11 KÖVÉR, 2002. 352–353. Itt főleg a társadalomtörténeti periodizáció hiányát emeli ki a szerző.
12 ECKHART, 1941. 25.
13 ECKHART, 1941. 44.
14 ECKHART, 1941. 45.
15 SÁNDOR, 1958. 22.
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nemzetiségű Habsburg-monarchia tartományává igyekezett átalakítani. […] Ugyanak-
kor a Habsburg-abszolutizmus bizonyos mértékig a levert polgári forradalom végrende-
letének végrehajtójává vált […] a jobbágyrendszer megszüntetését, nagyjában és egészé-
ben életbeléptette, és fokozatosan a polgári fejlődés néhány más kellékét is bevezette.”16

Ennél jóval kevésbé egyértelmű Szabad, Berend és Kaposi gyakorlata. Náluk 
keveredik az abszolutizmus és az önkényuralom kifejezés. Szabad Györgynél 
sokkal hangsúlyosabb az önkényuralom elnevezés, az az olvasó érzése, hogy 
következetes használatával valami lényegi különbséget akar hangsúlyozni, mi-
vel az önkényuralom elnevezés már önmagában sokkal erőteljesebb, mint az ab-
szolutizmus. Az önkényes a bárminemű felhatalmazás és törvényesség nélküli. 
Ráadásul az abszolutizmus kifejezés a korszakot legalábbis asszociatív módon 
kapcsolja a magyar történelmi hagyományhoz (tudniillik a felvilágosult abszo-
lutizmushoz), míg az önkényuralom a korábbiakhoz képest teljesen egyedi. Az 
önkényuralom számára egyszerre cselekvő szereplő és a korszak megnevezése 
is: „Az önkényuralom vállalta a levert polgári forradalom hagyatékából a kapitalista át-
alakulás előmozdításának feladatait. De szorosan társította, sőt – amennyire szükséges-
nek látszott számára – alá is rendelte a gazdasági-társadalmi fejlődés követelményeit ha-
talmi szempontjainak, mindenekelőtt a birodalom homogén és zárt egységgé formálásá-
nak.”17 Valamint: „Az önkényuralom időszakában mindezek következtében mutatkozott 
ugyan fejlődés mind a hitelszervezet kiépülése, a pénztőke-felhalmozás előrehaladása, 
mind a tőkeáramlás felgyorsulása tekintetében, de ez messze az ország szükségletei mö-
gött maradt.”18

Berendnél és Kaposinál az önkényuralom ehhez képest egyszerűen egy kor-
szakjelző szinonimájává válik az abszolutizmusnak: „A szédelgésekkel, csalásokkal 
kísért vasútláz eredményeként a kiegyezés utáni években rendkívül meggyorsult a vasút-
építés az önkényuralom korszakához képest.”19 „Természetesen mindez […] nem jelenti 
azt, hogy az önkényuralom időszakában fejlett tőkés gazdálkodás lett volna. […] Mind-
ezek alapján a magyar mezőgazdaság az abszolutizmus éveiben…”20 Így Berend az ön-
kényuralom megnevezés használatában hasonlítható Szabadhoz, azonban nála 
lényeges hangsúlyeltolódás érzékelhető, ugyanis Berendnél a szöveg olvasása 
közben nem merül fel, hogy az önkényuralom mást jelentene, mint a korszak 
megnevezését, legalábbis nem mást, mint amit számára az abszolutizmus kife-
jez. Bár az olvasó elvileg nem feltételezi, hogy a két különböző betűsor ugyan-
azt jelentené, a szöveg egésze azonban ebbe az irányba tereli az értelmezést. 
Szerepe van ebben feltehetően annak, hogy Berend az egész korszakra máskép-
pen tekint, mint Szabad, még akkor is, ha – mint látható lesz – a szavak szintjén 
sokszor nagyon közel állnak egymáshoz.

Kaposinál már a fejezetcímek szintjén megállapítható, hogy az abszolutiz-
mus takarja inkább a rendszert, míg az önkényuralom az időszakot. Ehhez tár-
sul még, hogy a főfejezetcím ettől eltérő szóhasználatot tartalmaz, amennyiben 
a Korlátozott gazdasági modernizáció lehetőségeként értelmezi a korszakot (beleért-
ve abba 1848–1849-et is). Ide tartozik még az is, hogy Kaposi szöveg közben 
mintha igyekezne kerülni a korszak megnevezését, helyette sokkal inkább ír 
1850-es, vagy 1850–60-as éveket: „Amikor az uradalmak gazdaságilag magukhoz tér-
tek, át tudtak állni a piaci árutermelésre, hitelekhez juthattak stb., akkor ezek a földhasz-

16 SÁNDOR, 1958. 10.
17 SZABAD, 1972. 41.
18 SZABAD, 1972. 53.
19 BEREND–SZUHAY, 1973. 52.
20 BEREND–SZUHAY, 1973. 69–70.
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nosítási formák veszítettek jelentőségükből, ám…az 1850–60-as években még nagyban 
hasznosították a munkaerő ezen részét a földesurak.”21 Illetve: „…az 1830-40-es évek-
ben is megfigyelhető egy meginduló, folyamatos ipari fejlődés Magyarországon, ami az 
1850-es években viszonylag gyors ütemben folytatódott”.22 Az önkényuralom megne-
vezés használatával azonban lényegében csatlakozik a Szabad és Berend által 
képviselt hagyományhoz, amely tulajdonképpen a politikatörténeti-közjogi ér-
telmezésnek megfelelően a korszak fő tulajdonságaként azt határozza meg, 
hogy az a magyar törvényességen kívül esett, mintegy a magyar gazdaságtörté-
net vargabetűjének lehet tekinteni.

Ebben az esetben nyomon követhető egy fogalom sajátos sorsa. Feltételezé-
sem szerint az önkényuralom kifejezés Szabadnál, valami lényegi különbséget 
kívánt hangsúlyozni. A fogalom pedig egyszerűen bevetté vált és sajátos értel-
me kikopott belőle, lehetővé téve, hogy az abszolutizmus egyszerű szinonimájá-
vá váljon, ami legalábbis szemantikai elkenés. Ez látszik, amikor Berend az „ab-
szolutisztikus elnyomás” kifejezést használja.

A Kövér-szöveg a neoabszolutizmus kifejezést használja a korszakra: „Az in-
tézményrendszer átalakítása több lépcsőből álló, elhúzódó folyamat. A célkitűzéseket 
már a reformkorban megfogalmazták és a gyakorlatba való átültetés is megindult. A fo-
lyamat erőteljesen felgyorsult a forradalom és a forradalmat leverő neoabszolutizmus 
idején és végül csak a kiegyezés után jutott nyugvópontra.”23 Illetve: „Az átalakuló in-
tézményrendszer összehangolt működtetését először a neoabszolutizmus kísérelte meg. 
Az 1849 és 1867 közötti korszak azonban a gazdaságpolitika szempontjából sem egysé-
ges időszak.”24 Miként a korábbi szövegek esetében, itt is a kormányzati rendszer 
meghatározása képezi a korszak elnevezését. Ez egyrészt az önkényuralomhoz 
képest egy semlegesebb szóhasználat, nem rejt magában értékelő mozzanatot. 
Másrészt szinte biztosan jelzi a szerző azon szándékát, hogy kihelyezkedjen a 
hagyományból, legalábbis az olvasó ebből sejtheti, hogy a korszaknak a korábbi 
szövegekhez képest eltérő tárgyalását várhatja.

Ugyanakkor mindhárom kifejezés használatában közös, hogy egyszerre jelöl 
egy időszakot, illetve egy cselekvőt, azaz a kormányzatot, tehát a hatalomgya-
korlás módját jelölő fogalmak egy megszemélyesítés során mintegy „cselekvő-
képesekké” válnak. A korszak-megnevezések változásainak mentén azonban ki-
rajzolódik, milyen elbeszélői tradíciók, tudományos paradigmák vagy olykor 
hatalmi elvárások alapján értelmeződött át a ’48-as forradalmat követő évtize-
dek (gazdaság)története. Ezt a fogalomváltásokkal leírható szukcesszív folyama-
tot töri meg Kaposi, amikor annak ellenére, hogy számára már hagyománytörté-
netileg adott a neoabszolutizmus kifejezés, mégsem azt választja.

Az elbeszélés terei

A szövegekből szintén érdemes (re)konstruálni, hogy milyennek látszódik a vi-
lág, azaz milyen térben bontakozik ki az elbeszélés. Eckhart számára a világ 
alapvetően kétosztatú. Térben a „műveltebb európai államok” állnak szemben 
a meg nem nevezett műveletlenebbekkel. Meg kell azonban jegyezni, hogy Eck-

21 KAPOSI, 2002. 178.
22 KAPOSI, 2002. 182–183.
23 KÖVÉR, 1997. 245.
24 KÖVÉR, 1997. 252.
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hartnál jóval inkább az idő és nem a tér problémája bír jelentőséggel. Számára 
ugyanis a fő rendező elv a régi és az új és az ehhez való viszonya. A régi ugyan-
is Eckhart számára szép, de sikertelen. Egyedülálló a szöveg abban a tekintet-
ben, hogy egyedül itt fedezhető fel a réginek egyfajta idealizálása: „1848 előtt a 
földesúr kedvtelésből nevelt szép ménest és gulyát. Sokszor csak azért, hogy idejét eltölt-
se, mert a pórnép úgyis megművelte földjét […] Ezért az akkori idők a marhatenyésztés 
egyes ágaiban sokkal többet tudtak felmutatni. A földesúr példáját a jobbágy is követte a 
közöttük fennálló »patriarchalis viszonynál«  fogva. Ezután jött a nagy fordulat […] 
Pénzzé kellett tenni az állatokat. Ami a gulyából nem volt járomba fogható, azt el kellett 
adni, hogy a vételáron ekét és szekeret vegyenek. Így kellett sok ménest is elvesztegetni, 
hogy a birtokos a tartásától megszabaduljon és a szükséges ökröket a gazdaságba megve-
hesse. Így kellett a juhok sok ezreinek mészárszékbe vándorolnia, hogy árán nélkülözhe-
tetlen marhának takarmányt vásároljanak.”25

„A régi táblabírói gondolkozás nem volt összeegyeztethető az új gazdasági életben 
működőkével. Ha a korabeli gyáriparos vagy bankvezér elutasította magától a »corpus 
iurist«, nem kisebb idegenkedéssel nézhetett a »régi jó táblabíró« a kifejlődött tőzsdei já-
tékra, amely csakhamar vagyonok megsemmisülésére vezetett.”26 „Az akkori csak félig-
meddig rendezett gazdaság […] mellett a gazda nem törekedett nyerészkedésre, de vi-
szont a terményszükség előidézte, időelőtti kényszerleadás is ismeretlen volt. […] A régi 
gazdálkodáshoz nem kellett »üzleti tőke« […] Hajdan mindenképpen volt kisebb-na-
gyobb haszon, mert a kiadások nélküli termelés veszteséget nem hozhatott.”27

Ezzel szemben a polgári átalakulás viszonyairól lehangoló képet fest: „A pa-
rasztság munkakedve nagymértékben csökkent a felszabadítást követő években. Nagy ré-
szük úgy gondolkozott, hogy most már nem kell többet dolgoznia. Azt az időt, amelyet 
eddig az úr dolgában töltöttek, elhenyélték. Munka helyett inkább a földesúr birtokát is 
fel akarták osztani. Az erdőket pusztították eddigi faszolgáltatási jogaikra hivatkozva. 
Napszámba nem is akartak menni, úgyhogy az urasági földek parlagon maradtak; meg-
művelésük túl sokba kerültek volna a birtokosoknak.”28 Máshol: „A tőkehiány miatt szá-
mos birtokos kénytelen volt földjeit bérbeadni, mégpedig gyakran a volt úrbéreseknek 
[…] Ez a néhány évre terjedő bérlet a talaj kiuzsorázásával járt. A nagyobb rész azon-
ban nagybérlők kezére jutott […] A nagyobb haszonbérletek jórésze […] zsidó kézre ke-
rült. […] A jobbágy […] a helyett, hogy okszerű gazdálkodással húzott volna földjéből 
nagyobb jövedelmet, inkább nagyobb tért iparkodott nyerni munkájának és a haszonbér-
letet kereste. […] Ez semmiképp se vált a mezőgazdaság előnyére. Korszerű haladást 
csak intelligens birtokos-osztálytól lehetett várni.”29

Az újat olyan jelzők kísérik, mint: „kiuzsorázás”, „kizsákmányolás” (a földre 
vonatkozik), „elvesztegetés”, „súlyos károk”, „elsorvadás”, „visszafejlődés”, 
„földművelés és állattenyésztés közti arány felbomlása.” A régihez itt egyedül tar-
toznak olyan kifejezések, mint: „szép”, „kedvtelés”, „többet felmutat.” Az újhoz 
csak annyiban tartoznak pozitív jelzők, amennyiben nem voltak jelen, ilyen: „a 
vállalkozói kedv”, „takarékoskodás”, „nyereség”, „okszerűség.” A szöveg feszült-
ségét az adja, hogy a szerző úgy ábrázolja a történetet, mint ahol egy szükségsze-
rű folyamat játszódik le, ám nem a megfelelő módon. A régi és új viszonya egyéb-
ként úgy köthető össze, hogy a régi hibáiból következnek az új hiányosságai is.

25 ECKHART, 1941. 33.
26 ECKHART, 1941. 48.
27 ECKHART, 1941. 34–35.
28 ECKHART, 1941. 24.
29 ECKHART, 1941. 26.
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Sándor számára a világ szintén kétosztatú, megkülönbözteti egyrészről a 
„gépi nagyipar”, másrészről pedig a „mezőgazdaság” területeit: „Az ausztriai gé-
pi nagyipar egyes ágainak viszonylag gyors kialakulása fokozottabb terjeszkedésre ösztö-
nözte az osztrák burzsoáziát magyarországi »gyarmati« jellegű piacán, melyet gépi ter-
melése számára igyekezett kibővíteni. Ugyanakkor a tőkés iparosítás előrehaladása, az 
ipari népesség viszonylag gyors növekedése élelmiszerhiányt és drágaságot idézett elő 
Ausztria ipari területein, amit az osztrák burzsoázia a magyarországi gabona-, liszt- és 
állatbehozatal fokozása és a szállítás meggyorsítása útján igyekezett leküzdeni. Ezáltal 
mindinkább érvényesült Ausztria és Magyarország között a gépi nagyipar kialakulásá-
nak […] törvényszerűsége…”30 Illetve: „… a  világtermelésben már kialakulóban volt a 
területi elkülönülés, a gépi nagyipar és a mezőgazdaság között, és Magyarország, vala-
mint a soknemzetiségű Habsburg-birodalom egésze is mezőgazdasági területté vált. […] 
E világméretekben végbemenő elkülönülési folyamatra épülve, a »gyarmati«  jellegű füg-
gőség és a feudális maradványok bázisán, korábbi kezdeteiből Ausztria ipari tartomá-
nyai és Magyarország között, az összmonarchián belül külön is kibontakozik a gépi 
nagyipar és a mezőgazdaság közötti területi elkülönülés. Ennek során Ausztria ipari or-
szággá, Magyarország pedig Ausztriát nyersanyagokkal, elsősorban mezőgazdasági ter-
ményekkel ellátó agrárországgá válik.”31

Ez a kettéosztás tehát értelmezhető egyrészt Magyarország és a Habsburg Bi-
rodalom más részei között ugyanúgy, ahogy Európán belül vagy az egész vilá-
gon. Sándornál az idő és a tér képzete egyébként teljesen egymásba mosódik. Az 
idő egy éles szakadás mentén bomlik régire és újra. Az újhoz tartozik a „gépi 
nagyipar” a régihez a „mezőgazdaság.” Megjegyzendő, hogy Sándor elbeszélői 
tere a legtágasabb, az egy univerzális folyamatról szól és annak magyarországi 
megjelenéséről. Sándornál, ami régiből megmarad, az csak csökevény lehet.

Szabad elbeszélői tere jórészt a Magyarország és Ausztria közötti tér: „…a 
Lajtántúl […] nemcsak vállalta a fejlettebb kapitalista partner támogató és haszonszerző 
szerepét, hanem monopolizálhatta is, hiszen Magyarország elvesztette annak a lehetősé-
gét, hogy a polgári átalakulás kibontakoztatásához kétségtelenül szükséges külső tőkés 
támogatás feltételeit az ország saját politikai vezető ereje alkudhassa ki. A helyzetet sú-
lyosbította […] a lajtántúli kapitalizmus a nyugati államokéhoz mérten maga is vi-
szonylag gyenge volt, sőt maga is pénztőkehiányban szenvedett […] ez is magyarázza, 
miért vetette rá magát a »magyar tartományokban«  mind az államhatalom, mind az ar-
ra befolyást gyakorló osztrák tőke elsősorban a haszonszerzés közvetlen lehetőségeire.”32 

A „Lajtántúl” elnevezés olyanná teszi az elbeszélést, amelyet jellegzetesen Ma-
gyarországról mesélnek el, innen látszódik ugyanis a Birodalom osztrák fele 
„Lajtántúlnak.” A két terület között egyértelmű a hatalmi viszony – ha úgy tet-
szik, Szabad története szól a legszűkebb térről.

Az időbeliség Szabad esetében egészen más értelmezést nyer. Bár nagyrészt 
osztja a sándori hagyományt, azaz az ott megjelenített fejlődéstörténetet, de a ré-
gi és új közötti határ kevésbé éles, sőt itt újra a felbukkan, hogy a feudalizmus 
(azaz a régi) hiányai magyarázzák a kapitalizmus (azaz az új) hiányait. Illetve 
az új egyes tulajdonságait tudják képviselni a régiből maradt jelenségek (azaz a 
földesurakhoz köthető kapitalista gazdálkodás). Az osztrák fél magatartásának 
módja magyarázódik az idővel, azzal az idővel, ami Ausztria számára elmara-
dást jelent más államokhoz képest.

30 SÁNDOR, 1958. 12.
31 SÁNDOR, 1958. 13.
32 SZABAD, 1972. 42.
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Berend elbeszélése egy hármasosztatú térben játszódik: „A gazdaság modernizálá-
sának idején, különösen az első évtizedekben az ugrásszerűen megnövekedett tőkeszükséglet 
és a viszonylag alacsony felhalmozási szint közötti különbség Angliától eltekintve majd 
minden európai ország tőkés fejlődésében fellépő gazdasági probléma volt. A kontinens or-
szágaiban úgyszólván általános érvénnyel jelentős szerepet játszott a fejlettebb országok 
közreműködése a modern tőkés gazdaság születésében. […] A beruházási szükségletek és 
felhalmozási lehetőség között keletkező ellentmondást tehát a fejlettebb országokból történő 
tőkeimport oldotta fel. […] Európa nyugati országaiban azonban a külföldi tőke tevékeny-
sége csupán átmeneti jelenség volt, és általában egy-két évtized múltán visszaszorult.”33

„Nyilvánvaló, hogy a tőkés átalakulásban és az arra jellemző, általában gyors gazda-
sági növekedésben a külföldi tőke központi szerepéről beszélhetünk. Ez lényeges különb-
ség a nyugat-európai fejlődéshez képest…”34 Valamint: „A kontinens nyugati országai-
ban az angliaihoz mérten nagyobb, egyszerre jelentkező tőkeigény ellentétben állt a 
gyengébb belső felhalmozási lehetőségekkel. Éppen ennek a viszonylagos elmaradottság-
nak a kifejezője volt a modern bankrendszer létrejötte. A nagyobb tőkeigény és kisebb fel-
halmozott gazdagság ellentétét ugyanis a bankrendszer volt hivatott feloldani, össze-
gyűjtve és befektetve a mozgósítható tőkéket. A kontinens nyugati felének gazdasági for-
radalmában éppen ezért már igen fontos szerepet játszottak a bankok. Vonatkozott ez a 
Habsburg-monarchia osztrák-cseh területeire is.”35 Az angliai történethez képest ér-
telmezhető a kontinens nyugati felének története, míg a kontinens nyugati felé-
hez képest értelmezhető Kelet-Európa története. A történeten belül Magyarország 
Kelet-Európa része, míg a Habsburg Birodalom osztrák és cseh tartományai a 
kontinens nyugati feléhez tartoznak. Az időbeliséget itt a modern és tradicioná-
lis fogalmak jelzik. Berend története a modern felé halad. A modern és tradicio-
nális szintén önhasonló fogalmak. Berend története igazából területek viszonyá-
nak a története, ráadásul a történet nyugatról halad kelet felé. Szabadhoz képest 
hangsúlyozandó, hogy itt nem osztrák-magyar történet olvasható, hanem a fej-
lettebb és fejletlenebb területek viszonyának története.

Kövér szövegében az idő és tér egymást kísérve szűkül és tágul:  „A 19. szá-
zad ugyanakkor – nemzetközi és regionális értelemben egyaránt – az árkülönbségek ki-
egyenlítődésének időszaka is. Egyrészt a napóleoni háborúk befejezésétől kezdve a század 
végéig (1896-ig) az egész századot alapjában süllyedő árirányzat jellemezte […] A sze-
kuláris trenden belül 20-30 éves emelkedő és süllyedő árhullámok váltották egymást, 
amelyeket […] Kondratyev-hullámnak szokás nevezni. A napóleoni háborúk időszakához 
hasonló tartós áremelkedés jellemezte az 1847–1873 ill. az 1896–1920 közötti évtizede-
ket, az 1816–1847-hez hasonló árlejtő az 1873–1896 között korszakokat. A magyarorszá-
gi agrárárakban is jól nyomon követhetők e tendenciák […] ebben az értelemben szokás 
1852 után hosszú gabonakonjunktúráról, 1878 után pedig a gabona-dekonjunktúra kor-
szakáról, gabonaválságról beszélni […] A magyarországi agrárárak, ha némi fáziskésés-
sel is, rendszeresen igazodtak a nemzetközi ártendenciákhoz. Ebben annak is szerepe 
volt, hogy az 1850–60-as évtizedekben a regionális árdifferenciák kiegyenlítődtek a 
Habsburg Birodalom egészében. A helyi különbségek természetesen sohasem tűnnek el 
teljesen, azonban az ingadozások mértéke a fő szállítási vonalak kiépülésével lényegesen 
kisebbé vált. A birodalmi piaci integráció külső keretét jól szolgálta a század közepén lét-
rehozott vámunió.”36

33 BEREND–SZUHAY, 1973. 33–34.
34 BEREND–SZUHAY, 1973.  37.
35 BEREND–SZUHAY, 1973.  45.
36 KÖVÉR, 1997.  261.
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Amennyiben az időhorizont kitágul (mondjuk évszázadosra), akkor a tér is 
kitágul (az egész szabad kereskedő világra). Amennyiben az időhorizont leszű-
kül (mondjuk egy évtizedre), úgy a tér is szűkebb lesz (a Habsburg Birodalom). 
Ebből az egészen közeli megfigyelő pontból viszont a cselekvéseket tényleges 
cselekvők hajtják végre (például pénzügyminiszterek), amely cselekvőknek van-
nak szándékaik. A tág idő kereteken belül, viszont folyamatok zajlanak, melyek 
konkrétabban meg nem okolt törvényszerűségekbe rendeződnek. Ezek a folya-
matok inkább statisztikai jellegűek, azaz nem egy fejlődéstörténet részei, hanem 
például az árak retrospektíve megállapított hullámzása. Kövérnél a korábbi szö-
vegek megtört ideje eltűnik, itt egy egységes, kontinuus folyamat zajlik, amely 
folyamatnak a neoabszolutizmus korszaka is részese. Ez a folyamat a világ szű-
külése, amely során Magyarország is részese lesz a szabadkereskedő világpiac-
nak. A korszak jelentőségét pont ebben a közeledésben való részvétel adja meg. 
Kaposi esetében a tér háromosztatúvá válik: „Az 1850-es években a világgazdasági 
konjunktúra során az ipari és a mezőgazdasági árak lassan, de folyamatosan emelkedtek. 
Bármelyik nyugat-európai országot is vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a piac egyre na-
gyobb teret nyert a makrogazdaságot illetően s folyamatosan növekedett azon termékek 
mennyisége, amelyek most már a kereslet-kínálat törvénye szerint cseréltek gazdát. A 
Habsburg-birodalom természetesen nem rendelkezett olyan értékesítési lehetőségekkel, 
mint a hatalmas gyarmatokkal bíró nyugati országok, ám volt egy már régóta létező, s 
egyre jobban működő belső piaca, amely tálcán kínálta az agrár- és ipari munkamegosz-
tás elmélyítését.”37

Kaposi tehát megkülönböztetést tesz a fejlett nyugati országok és a közepe-
sen fejlettek között, s ebből következik, hogy van egy harmadik nem megneve-
zett terület is. Bár ez a hármasság, egy tulajdonképpeni kettősséget jelent, mivel 
a fejletlenebb területek, még említés szintjén sem szerepelnek. Továbbá a szö-
vegben megjelenik az agrár-ipari ellentétpár is. Az idő is alapvetően a tradicio-
nális-modern fogalompár köré szerveződik. Ennek a szövegnek sajátossága a tö-
redezettség és a hagyományok keveredése a fogalmi szinten.

Zárszó

A fent megidézett elbeszélések szinte az összehasonlíthatóság határáig külön-
böznek egymástól. Más-más térben és időben zajlanak, mások a szereplőik, 
ahogy mások a történeteik is; a külföldi tőke „behatol”, illetve „beáramol”, a ré-
git váltja az új, a feudálist a tőkés, a tradicionálist a modern, esetleg a világ köze-
ledik, vagy akár mindegyik tényező egyszerre érvényesül. Nem tudhatjuk meg, 
ki cselekszik: az önkényuralom, a neoabszolutizmus, a pénzügyminiszterek, a 
külföldi tőke? A sor még sokáig folytatható lenne, sőt egyenként rá is kérdezhet-
nék, mi az a külföldi tőke, mi az önkényuralom…

A különbségek hangsúlyosságának ellenére érdemes rámutatni egy-két kö-
zös pontra. Közös, hogy mindezeket az írásokat gazdaságtörténeti szövegnek 
tartjuk, s érdemes lenne ez alapján feltárni azokat a minimumokat, melyek eh-
hez szükségesek (erre feljogosított szakemberek írják, betartanak egy nyelvi mi-
nimumot stb.). Közös bennük, hogy a szövegek mindegyike azt állítja, hogy Ma-
gyarországról szól, persze, hogy ez mit takar az már korántsem ilyen egyértelmű. 

37 KAPOSI, 2002. 168–169.
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A szövegek egyikében sem tisztázott ez a tér, legtöbbször még azt sem tudhat-
juk meg, hogy Erdély, melyet a korban külön kezeltek, beleértendő-e. Magyar-
országot mint tér-elnevezést a szerzők magától értetődőnek tartják, azaz feltéte-
lezik, hogy az olvasó ugyanazt érti ezen a betűsoron, amit ők. Ám ha feltesszük 
azt a már-már értelmetlenül banális kérdést, hogy mi is az a Magyarország, ki-
derül, hogy egyik elbeszélés tere sem pusztán Magyarország, hanem legszűkeb-
ben is a Habsburg Birodalom egésze. Sőt, valamennyi elbeszélésnek nem cse-
kély része Bécsben játszódik. Persze ilyen alapon akár azt a kérdést is feltehetnők, 
hogy mennyiben van létjogosultsága a magyar és az egyetemes történelem elvá-
lasztásának, főleg a gazdaságtörténetben. Különösen úgy, hogy nincs olyan törté-
nészi szöveg, amely Magyarországról mesélve ne lépne ki Magyarország teréből, 
és ne feltételezné, hogy nem magyarországi események befolyásolják a magyar 
történéseket. Az állapítható meg biztosan, hogy a szövegek születésének körül-
belüli hatvan éve alatt nem kérdőjeleződött meg a történelem nemzeti narratívája.

Mindegyik szövegben megállapítható a kettős történetszövés. Felfedezhető 
egyrészt egy tágabb történet, amely minden esetben valamely tágabb idő- és tér-
keretben zajlik. A korábbi szövegekben ez egyértelműen egy fejlődéstörténet, 
ahol a folyamat determináltan halad egyik pontból a másikba, annak lezajlása 
nem kérdéses. A későbbi szövegekben már nem ilyen egyértelmű a tágabb törté-
net jellege. Ezen a tágabb történeten belül zajlik az elsődleges történet, ez Ma-
gyarország története. A szövegekben a lényegi mondanivalót a két történet egy-
máshoz képesti viszonya jellemzi. Ebből a szempontból a korábban keletkezett 
négy szöveg hasonló abban, hogy felismernek egy szükséges tágabb történetet, 
ahol Magyarország történetét a tágabb történethez képesti elmaradása adja. Ez 
a szövegeknek normatív jelleget ad. Kaposi és Kövér könyvei más elbeszélésmó-
dot képviselnek, már egyikben sem olyan könnyű feltárni a tágabb történetet, 
és így a normativitás ereje is erősen csökken. Kaposi esetében, legalábbis a fogal-
mak szintjén, egy széttöredezett tágabb történet olvasható. Kövér esetében pe-
dig a sejtetett tágabb történetek közül kiemelkedik a közeledés, a magyar gazda-
ság felzárkózásának lehetősége. Kövérnél egyébként kiemelendő az is, hogy a 
szerzők közül az egyetlen, aki egy teljesen kontinuus korszakként illeszti a neo-
abszolutizmus időszakát a magyar történelembe.

Kiemelhető továbbá az elbeszélői perspektíva kérdésének kezelése. A koráb-
bi szövegek egy egyértelműen magyar szempontú történetet mesélnek el, ahol 
a kormányzat tevékenysége aszerint értékelődik, hogy az mennyiben jó vagy 
káros Magyarország számára. Az már egészen változatosan oszlik el, hogy mek-
kora a politika és a hatalom szerepe a gazdasági folyamatokban: Sándornál gaz-
daság és politika nem elválasztható, Szabadnál a politikai az elsődleges, míg 
például Kövérnél a politika másodlagos. A későbbi két szövegben már erőteljes 
szándék van, hogy a kormányzat tevékenységét saját szempontjából mutassa 
be. Kaposinál hol a hagyományos technikát használja, azaz magyar szempont-
ból ítéli meg (illetve el) a kormányzatot, más esetekben pedig a kormányzat cse-
lekvéseit annak céljaihoz méri. Kövér esetében a kormányzat cselekvése a sze-
rint ábrázolódik, hogy mik voltak a céljaik.

Míg a rendszerváltás előtti szövegekben (Eckhart, Sándor, Szabad, Berend) a 
történész mindentudó elbeszélőként tételeződik, aki fogalmait tárgyából követ-
kezően adottnak veszi, addig a későbbi szövegek (Kövér, Kaposi) már reflektál-
nak fogalmaikra, azokat konstrukcióként kezelik és legalább jelzés szinten be-
mutatják a rivális értelmezéseket. Egy alapvetően kettéosztottságban szemlélt 
világban a múlt is ekként fog látszani; egy olyan világban azonban, ahol egy-
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más mellett jelennek meg a rivális értelmezések (és ezt nem politikailag értem, 
hanem a nagy elméletek megkérdőjelezésére, a relativitást hangsúlyozó tudo-
mányfilozófiai nézetek terjedésére), ott a történetek ábrázolása is árnyaltabbá 
válik. Egy biztos, ugyanúgy lehet a világot széttöredezettségében, mint közele-
désében értelmezni, de akár meg lehet maradni a régi kereteknél. Talán a világ-
ban bekövetkezett ilyen mértékű változásnak – itt elsősorban a tudomány és a 
valóság szemléletére gondolok – köszönhető, hogy ilyen mértékben hangsúlyos 
a különbség az 1989 után illetve előtt keletkezett szövegek között. A történész 
megváltozott szerepe Magyarországon az 1990-es években válik annyira elfoga-
dottá, hogy ma már a tankönyvekben sem tüntetheti fel magát a végső igazsá-
gok letéteményesének.

A gazdaságtörténetet szövegként, elbeszélésként, konstrukcióként olvasó 
megközelítés tehát olyan jellegzetességekre mutat rá, amelyek korábban 
evidencia jellegük miatt kerülték el az olvasó figyelmét. Szokásos esetben a 
történeti szöveg használ közmegegyezésen alapuló fogalmakat, ahogy ismerős 
elbeszélés-szerkezeti elemeket is.38 Amikor ezekre a kifejezésekre és szerkezetekre 
rákérdezünk, feltárulnak azok a pontok, ahol érdemes lenne további kutatásokat 
végezni, amennyiben a gazdaságtörténet-írás és ezen keresztül a történetírás 
intézményi (végzettség, státusz) és stilisztikai (formai és nyelvi követelmények) 
feltételeire vagyunk kíváncsiak, valamint arra, hogy kik és hogyan szabályozzák 
ezeket. A fentiekben azt igyekeztem bemutatni, hogy a történetek és így a 
történelem is attól függően változik, hogy milyen fogalmi keretekkel közelít a 
történész témájához. Ezért fontos lenne reflektáltabbá tenni ezeket a fogalmi 
kereteket.39 

38 A gazdaságról való beszédmódban a mai napig uralkodó a gazdaságnak a különböző 
nemzetek vagy területek közötti versenyként történő értelmezése.
39 Például elszámolni azzal, hogy a gazdaság történetének nemzeti paradigmában való 
elgondolása, milyen következményekkel jár és mennyiben lehetne más történeteket írni.
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