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Kárbin Ákos

BESZÁMOLÓ A KÜLFÖLDI KUTATÁSOKRÓL

Berlini kutatásaim

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program doktoranduszaként 

disszertációmat Wekerle Sándor pénzügyi államtitkári, majd pénzügyminiszteri 

működéséről valamint az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjáról készítem. 

Doktori tanulmányaim kezdetén tervbe vettem, hogy a Monarchia valutarendezését 

szeretném összehasonlítani a Német Császárság valutareformjával. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia legfontosabb – elsősorban katonai, valamint diplomáciai – szövetségese a 

Német Császárság volt, mindezen túl meglehetősen szoros gazdasági szövetség fűzte 

még feszesebbé a militáns kapcsolatot. A hazai szakirodalomban nem szólnak a porosz 

pénzügyi reformokról, így előzetesen csak a német szakirodalomból tájékozódhattam, 

azonban az igazi kihívást az írott német szöveg olvasásának elsajátítása jelentette. 

Ehhez nagy segítséget jelentettek Dr. Géra Eleonóra tanárnő kurzusai az ELTE BTK 

Művelődéstörténeti Tanszékén.

2009 őszétől kapcsolatban álltam Dr. Guido Thiemeyer úrral a kasseli egyetem 

tanárával, aki szívesen vállalta volna, hogy témavezetőm lesz németországi kutatásaim 

során, ellenben a kutatásokhoz szükséges anyagot a berlini közgyűjteményekben őrzik. 

Ennek tükrében Thiemeyer úr segítségével új témavezetőt kerestem és meg is találtam 

Prof. Dr. Alexander Nützenadel professzor úr személyében, aki a berlini Humboldt 

Egyetem Társadalom- és Gazdaságtörténeti Tanszékének (Humboldt Universität zu 

Berlin Philosophische Fakultät I. Institut für Geschichtswissenschaften, Lehrstuhl 

für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte) vezetője. Nützenadel úr készséggel vállalta, 

hogy a fél év során, melyet a tanszék vendégeként szándékoztam Berlinben eltölteni, 
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felügyeli munkámat. Így 2010 novemberében pályáztam meg a Német Akadémiai 

Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) Kutatói ösztöndíját 

doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (Forschungsstipendien für Doktoranden und 

Nachwuchswissenschaftler). Hosszas várakozás után 2011 áprilisában értesítettek 

Bonnból, hogy elnyertem az ösztöndíjat.

A Studentenwerk Berlin hallgatói hálózatán keresztül találtam szállást az egykori 

Kelet-Berlin területén. Érdekesség, hogy már a kollégium elnevezése is önmagáért 

beszélt, ugyanis a chilei költőről, énekesről Victor Jara-ról kapta a nevét.

Kutatásaimat előzetesen alaposan előkészítettem. A levéltárakba érkezés előtt 

e-mail-ben előre segítséget kértem a közgyűjtemények illetékes munkatársaitól. Ennek 

köszönhetően már sok esetben előre előkészített anyag várt Berlinben.

A legnagyobb közgyűjtemény, amit meglátogattam kutatásaim során, és ahol 

a kormányszervek anyagát őrizték, az a Szövetségi Levéltár (Bundesarchiv Berlin-

Lichterfelde) volt. A levéltár mindenki számára nyitott és a kutatás ingyenes. A világ 

minden tájáról érkező számos kutató részére hosszas nyitva tartás teszi lehetővé a 

kutatást, mert a főépület kutatóterme hétfőtől csütörtökig 8 órától 19 óráig, pénteken 

8 órától 16 óráig fogadja az odalátogatókat. Másolat készítésére van lehetőség, 

papíralapú és digitális formában is, azonban fényképezőgép használatára nincs mód. 

Sajnálatosan a császárkori pénzügyminisztérium anyaga a második világháború 

során megsemmisült. Némi töredék anyagot mégis őriznek, melyeket mikrofilmen 

kutathatóvá tettek. A mikrofilmolvasóban modern, digitális gépeken keresztül 

elevenedik meg a múlt, ahol helyben másolatot készíthetünk az anyagról és a kutatás 

végeztével, azt akár a helyszínen, akár banki átutalással is fizethetjük. Szolgáltatásuk 

tekintetében nagy előnyt jelent, hogy az iratok előkészítésére naponta kerül sor, 

a délelőtt megrendelt anyag még aznap, illetve a délután megrendelt anyag már a 

következő napon a kutató rendelkezésére bocsátják. Az iratokat és a mikrofilmeket 

számítógépes rendszeren keresztül kell megrendelni és külön örömöt okoz, hogy nem 

maximalizálták a rendelések számát.
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Saját kutatásaimmal kapcsolatban nagy szerencsém volt, ugyanis a birodalmi 

kancellária (Reichskanzleramt, R 1401) anyagában már az egységet megelőző időkből, 

majd az 1866-ban létrejött Északnémet Szövetség (Norddeutscher Bund) időszakától 

kezdve szisztematikusan gyűjtötték a valutapolitikával kapcsolatos iratokat. 

Kutatásom egyik meghatározó állományát a Bundesarchiv R 901 fondjának anyaga 

képezte. Eredetileg ez az állag a külügyminisztériumi levéltár, vagyis a Politischen 

Archiv des Auswärtigen Amts anyagát alkotta. Pontosabban a külügyminisztérium II. 

osztályának, a kereskedelmi osztálynak az anyagát. Helyhiány következtében azonban 

a II. világháborút követően a Bundesarchivban nyert végleges elhelyezést és mind a mai 

napig itt őrzik és áll a kutatók rendelkezésére ez a méreteiben is óriási anyag. A Porosz 

Királyság, valamint később a Német Császárság részt vett valamennyi nemzetközi 

érmeügyi konferencián (1867, 1878, 1881, 1889 és 1892), amelyekről a részt vevő 

küldöttek jelentésben számoltak be. A kancellárt a konferencia helyszínéül szolgáló 

államokban diplomáciai szolgálatot teljesítő nagykövetek, követek valamint konzulok 

informálták a valutaügyekről.

A Bundesarchivban nagyon gazdag hagyatéki anyagot is őriznek különböző 

személyiségektől, főképpen a 18. század végétől egészen napjainkig. Számomra a 

legfontosabbat Ludwig Bamberger (1823–1899) bankár (N 2008), nemzetgazda és 

képviselő, valamint Eduard Lasker (1829–1884) képviselő (N 2167) hagyatékai alkották.

Kutatásaim másik meghatározó helyszíne a Porosz Kultúrhagyaték Titkos Állami 

Levéltára (Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, GStAPK) volt. A levéltár 

hétfőn és kedden 8 órától 16 óráig, szerdán és csütörtökön 8 órától 18 óráig, végül 

pénteken 8 órától 15 óráig fogadja a kutatókat. Ebben a levéltárban is van lehetőség 

másolatok készítésére, csak digitális formában, azonban a fényképezés itt sem 

engedélyezett. Egyes irattípusokat van mód eredetiben is megtekinteni, de az iratok 

egy részéről mikrofilmmásolatot készítettek, és ebben a formában állnak a kutatók 

rendelkezésére. Ezeknek a felvételeknek a megtekintésére szintén van lehetőség, 

ugyanis ezen dokumentumokat a főépületben egy mikrofilm olvasóteremben teszik 
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elérhetővé a kutatók számára. Az iratokhoz helyben használható repertóriumokon, 

vagy eredeti mutató- illetve iktatókönyveken keresztül lehet eljutni. Az iratokat papír 

alapon kell megrendelni, fontos a jelzeteket precíz módon feltüntetni, az előkészítésre 

azonban 2–3 napot kell várni.

A Staatsarchiv-ban a pénzügyminisztérium egyes aktái is megtalálhatók. Nagy 

öröm volt számomra, amikor rátaláltam az osztrák porosz együttműködés aktáira, 

ugyanis Ausztria csatlakozásával a vámszövetséghez (Zollverien, 1853) a kereskedelmi 

elszámolás megkönnyítésére egy új, közös érme a Vereinsthaler veretésében állapodtak 

meg. Az úgynevezett bécsi érmekonvenció (Wiener Münzkonvention) jegyzőkönyveit 

és egyéb dokumentumait a bécsi levéltár mellett itt is őrzik. A közös érméket 1867-

ig verte Ausztria-Magyarország, azonban a valutarendezés előtt Ausztriának és 

Magyarországnak áron felül vissza kellett vásárolni azokat a Német Császárságtól. 

Erről az osztrák és magyar pénzügyminisztérium képviselői megállapodást kötöttek 

Berlinben 1891 novemberében és decemberében, ugyanis a küszöbön álló kettős 

szövetség megújítása a visszavásárlás elmaradása esetén akár meg is hiúsulhatott 

volna. A pénzügyminisztérium aktáin túl az igazságügyi- (Justizministerium) és a 

kereskedelem, ipar és közmunkaügyi minisztérium (Ministerium für Handel, Gewerbe 

und öffentliche Arbeiten) valutapolitikát érintő anyagát is áttekintettem. A minisztériumi 

állagokon túl egyes személyek hagyatékát is tanulmányozhattam, úgy mint: 

August Freiherr von der Heydt (1801–1874) porosz bankár, majd kereskedelmi- és 

pénzügyminiszter, Adolf Scholz (1833–1924) a Bismarck-éra utolsó pénzügyminisztere 

(1882–1890), valamint Rudolf Meinecke (1817–1905) pénzügyminisztériumi titkos 

tanácsos, majd államtitkár hagyatékát, amelyekből meglepő adatok kerültek elő a 

porosz valutapolitikával kapcsolatban.

A harmadik legfontosabb színtere berlini kutatásaimnak a Külügyminisztérium 

Politikai Levéltára (Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts) volt. Itt kerültek 

elhelyezésre a német külügyminisztérium anyagai, ahol csak az utolsó 30 év iratai esnek 

kutatási korlátozás alá. Mivel a levéltár a minisztérium épületében található, így ennek 
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megfelelően a belépés előtt a kutatóknak is be kell tartani a biztonsági előírásokat. Az 

egység óta a korábban Bonnban kialakított levéltár anyagát Berlinben újraegyesítették 

az 1990-es években. A levéltár állományában a tájékozódást repertóriumok segítik. Az 

iratokat itt is számítógépen keresztül kell megrendelni, a naponta rendelhető akták 

maximális számát 10 aktában határozták meg. Ebben az intézményben készítik elő 

az iratokat a leggyorsabban, itt a délelőtt és a délután folyamán is több alkalommal 

szállítanak be aktákat a kutatóterembe. Másolatok készítésére a Külügyi Levéltárban 

is van lehetőség költségek terhe mellet, azonban itt a saját fényképezőgép használata 

engedélyezett és ingyenes.

A Német Császárság valutareformjával kapcsolatosan ebben a levéltárban nem 

őriznek anyagot. Itt kerültek elhelyezésre a nagykövetségek és a konzulátusok anyagai. 

A Külügyminisztérium Politikai Levéltára anyagában elsősorban a bécsi német 

nagykövetségnek és a budapesti német főkonzulátusnak jelentéseit tanulmányoztam, 

hiszen ezek hordozták számomra a nóvumot magyar részről a Tisza-, Szapáry- és 

a Wekerle-kormányokkal, valamint osztrák részről a Taaffe érával kapcsolatosan. 

Valamint őriznek anyagot a berlini magyar nagykövetség iratállományából is. 

Számomra legfontosabbak Széchenyi Imre (1825–1898) és ifj. Szőgyény-Marich László 

(1840–1916) nagykövetek működésével kapcsolatos iratok. Egyes porosz diplomatáknak 

itt is van hagyatéka, amelyet bárki szabadon áttekinthet, ehhez nagy segítséget jelent 

az 1871-től 1990-ig összeállított diplomáciai szolgálatot ellátott személyek lexikona. 

Ki kell emelnem Heinrich VII. Prinz Reuß zu Köstritz (1825–1906) bécsi porosz 

nagykövetet (1878–1894) és Anton Graf von Monts de Mazin (1852–1930) budapesti 

főkonzult (1890–1894), akik hagyatéka jelentették számomra az érdekességet. Meg kell 

jegyeznem, hogy Reuß levelezése csak fénymásolatban lelhető fel, ugyanis az anyag 

korábban Sziléziába került, majd 1957-ben a Varsói Állami Levéltárba, ahol 1970-ben 

már nem bukkantak a nyomára.

A levéltárakon túl a berlini könyvtárak állományát is használtam. A méreteiben 

is legnagyobb könyvtár a Berlini Állami Könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin), amit 
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a berliniek egyszerűen csak Stabi-nak hívnak. Az iratkozási díj egy hónapra 10 

Euró, egész évre 25 Euró. A könyvtár állománya összesen három épületben került 

elhelyezésre, ellenben a kölcsönözni kívánt köteteket az olvasó igénye szerint online 

rendeléssel bármely épületben előkészíttetheti. A helyben használt kötetek – ami 

főképp a 20. század előtt kiadott kötetekre korlátozódik, valamint a folyóiratokra – az 

olvasó számozott szekrényébe kerül, melyet meghatározott ideig használhat, mivel a 

köteteket addig fenn tartják számára. A kölcsönzési idő lejárta előtt, ha nincs előjegyzés 

a kötetekre, akkor az olvasó meghosszabbíthatja a kölcsönzést és tovább használhatja 

azokat. A folyóiratok nagy része szabad polcon van, csak egy részét kell megrendelni. 

A helyben használt kötetekről másolatot lehet készíteni, azonban a könyvtári kiadás 

után a könyvtáros elhelyez egy cetlit a kötetben, hogy arról lehet-e fénymásolatot 

készítni, vagy csak szkennelni szabad. A másolatokat minden esetben maga az olvasó 

készíti egy erre a célra kialakított helységben.

A Stabi-nak van kézirattára is, ami a főépületben található a Potsdamer Platz-on, 

ahol tudósok, politikusok és művészek hagyatékét őrzik. A kutatni kívánt személy 

hagyatékát a referens szobájában lehet behatóbban megvizsgálni. Itt is érvényes 

a kutathatósággal kapcsolatos 30 éves időkorlát. A kézirattárban szintén Ludwig 

Bamberger hagyatéka érdekelt. A főosztályvezető asszony segítségével e hagyatékot 

le is fényképezhettem.

A Berlini Humboldt Egyetemnek központi egyetemi könyvtára van, amit 2009-

ben adtak át Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum néven a hallgatók, illetve az olvasók 

számára. Az épület normál időben hétfőtől péntekig 8 órától éjfélig van nyitva, 

szombaton és vasárnap 10 órától 18 óráig. Ünnepnapokon a nyitva tartás megváltozik. 

A könyvek nagy része szabad polcon van, a könyvek gerincén fel van tüntetve, 

hogy csak helyben használható-e. A helyben használható könyvekről az épületben 

szkennerek segítségével másolatot lehet készíteni, papír illetve digitális formában is. A 

digitális másolatokat usb stick segítségével el is lehet menteni, ami így még kedvezőbb 

áron érhető el a papírnyomtatással ellentétben. A 19. században, vagy előtte kiadott 
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könyvek, nyomtatványok tanulmányozására külön kutatóterme van a könyvtárnak, 

ahol felügyelik az olvasókat. Egyébként az egyetem összes karának saját szakkönyvtára 

is van.

Kutatásaim során akadtak olyan kötetek, amelyek csak a Berlini Szabad Egyetem 

(Universitätsbibliothek Freie Universität Berlin) könyvtárában találtam meg, így 

ösztöndíjam ideje alatt oda is beiratkoztam. Ezek többnyire olyan külföldön kiadott 

munkák voltak, amelyek a szocializmus ideje alatt nem kerültek a Humboldt 

könyvtárába, hanem a Nyugat-Berlin területén kialakított Freie Uni könyvtár 

állományába kerültek be. Diákként az utóbbi két könyvtárba ingyenesen iratkoztam 

be.

A levéltáraknak (Bundesarchiv és Staatsarchiv) is van könyvtáruk és a bejelentkezés 

mellett a Bundesarchivban be kell iratkozni a könyvtárba, a Staatsarchiv-ban a levéltári 

bejelentkezéssel automatikusan a könyvtárba is beiratkozik a kutató.

Első bécsi kutatásom

Első bécsi kutatásomat 2012 márciusában pályáztam meg az Osztrák-Magyar Akció 

Alapítvány Ösztöndíját egyetemi tanároknak (Stipendium der AÖU für Universitätslehrer). 

Témavezetőnek Prof. Dr. Friedrich Edelmayer urat kértem fel, aki az Bécsi Egyetem 

Újkori Tanszékének vezetője (Universität Wien Historisch-Kulturwissenschaftliche 

Fakultät Institut für Geschichte, Geschichte der Neuzeit). Pályázatom elkészítése előtt 

felvettem a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Levéltár bécsi delegáltjával Dr. Fazekas 

Istvánnal. Fazekas úr a kutatással kapcsolatosan minden kérdésre válaszolt. Ez alapján 

fel tudtam építeni pályázatomat és el tudtam tervezni kutatásomat. Pályázatomban 

a hangsúlyt Wekerle Sándor pénzügyminiszteri államtitkári (1887–1889) és 

pénzügyminiszteri (1889–1895) működése alatt keletkezett hivatalos, félhivatalos és 

magánleveleinek a felkutatására helyeztem. Ugyanis Budapestről a Magyar Királyi 

Pénzügyminisztériumból az osztrák pénzügyminisztériumba érkező levelek Bécsben 

maradtak és az ottani levéltárban kerültek elhelyezésre, viszont a Bécsből Budapestre 
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küldött osztrák pénzügyminiszteri levelek, pedig Budapesten kerültek elhelyezésre. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában folytatott kutatásaim során a 

hivatalban lévő osztrák pénzügyminiszterek Julian Dunajewski (1821–1907) (1880–

1891), Emil Steinbach (1846–1907) (1891–1893) valamint Ernst von Plener (1840–1923) 

(1893–1895) leveleit megtaláltam. Ez előzetesen egy alapot biztosított számomra.

2012 júniusában értesített az Osztrák Csereszolgálat (Oesterreichische Austausch 

Dienst, OeAD), hogy elnyertem az ösztöndíjat. Az OeAD előzetesen tájékoztatott, hogy 

tud számomra szállást biztosítani, mely lehetőséget igénybe is vettem. Kutatásaimat 

2012 szeptemberében kezdtem meg, az Osztrák Állami Levéltárban (Österreichische 

Staatsarchiv) a kutatás nem ingyenes, a kutatónak látogatójegyet kell váltania. A 

legolcsóbb a heti vagy 5 alkalmas jegy, amely 10 Euró, aztán a havi jegy, amely 20 

alkalomra érvényes és 21 Euróba kerül, végül az éves jegy, amelynek az ára 42 Euró. A 

rendelhető tételek maximalizálva vannak, ami 3 darab dobozt, illetve 10 aktát, képet és 

tervet jelent naponta. Az erdbergi kutatóterem hétfőn és csütörtökön 9 órától 17 óráig, 

kedden és szerdán 9-tól 18 óráig, illetve pénteken 8-tól 13 óráig várja a látogatókat. 

Fényképezőgépet nem lehet használni.  Az 1900 előtti dokumentumokról másolatot 

lehet rendelni, az 1900 után keletkezett iratokról, pedig maga a kutató készíthet 

másolatot a kutatóteremben. Korábban fénymásolatot lehetett készíteni, 2013 májusától 

pedig ezt már szkennerrel lehet megtenni és a másolatokat usb stick-re mentheti a 

kutató. A főépületben könyvtár is működik, ahová a látogatójegy szintén érvényes.

A császári és királyi pénzügyminisztériumban keletkezésükkor az iratokat 

úgynevezett regisztratúrába sorolták. A valutapolitikával, pénzveréssel, a külföldi 

államok pénzügyeivel stb. kapcsolatos iratokat a 6-os, az Osztrák-Magyar Bankkal 

kapcsolatos iratokat pedig a 7-es regisztratúrába iktatták. Így megőrizve az eredeti 

irattári rendet a Staatsarchiv állományába is így kerültek az iratok elhelyezésre. A 

valutareformmal kapcsolatos iratok az 1875–1905 időhatár közötti regisztratúrába 

kerültek. Az anyagot a Finanz- und Hofkammerarchivban őrzik, a magyar 

pénzügyminiszterekkel folytatott levelezés az elnökség (Präsidium) iratai között 
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található. Tehát Wekerle hivatalos, félhivatalos illetve magán leveleire is itt leltem 

rá. Érdekesség, hogy egy-egy az akkori minisztériumban dolgozó személy leveleit is 

megtaláltam.

Kutattam a Minoritenplatzon található Haus- Hof und Staatsarchivban (HHStA) is. 

Számomra itt a Kancelláriai Hivatal (Kabinetskanzlei) aktáin túl Ernst von Plener 

hagyatéka jelentette a legérdekesebb anyagot. Plener kiterjedt levelezést folytatott 

rengeteg személyiséggel, többek között a fentebb említett Monts budapesti főkonzullal, 

vagy a híres osztrák geológussal Eduard Suess-sel (1831–1914) is.

Ösztöndíjam kezdetén beiratkoztam az Osztrák Nemzeti Könyvtárba (Österreichische 

Nationalbibliothek), ahová az éves olvasójegy ára 10 Euró. Itt a számomra legfontosabb 

részleget a kézirattár jelentette (Sammlung von Handschriften und alten Drucken). Itt 

olyan személyek hagyatékét tekintettem át, mint például Julian Dunajewski, Emil 

Steinbach és Ernst Plener osztrák pénzügyminiszterek, vagy Eduard von Taaffe (1832–

1895) osztrák miniszterelnök, vagy Szapáry Gyula gróf, vagy éppen Wekerle Sándor 

egy levelét. Beiratkoztam továbbá az Bécsi Egyetemi Könyvtárba (Universitätsbibliothek 

Wien) egy hónapra, ahová a havi jegy díja 5 Euró volt. Itt többségében minden kötet 

kölcsönözhető volt, előnyt jelentett, hogy még disszertációkat is kölcsönözni lehetett.

Második bécsi kutatásom

Az Osztrák Császárságnak 1816 óta volt jegybankja. 1867. évi kiegyezéstől számítva 

11 évvel később, 1878-ban szabadalmaztatott az Osztrák-Magyar Bank, a Monarchia 

közös jegybankja. A banknak egyéb kötelezettségein túl bankjegykibocsátó szerepe is 

volt. Az 1867. évi kiegyezésbe törvényileg belefoglalták az aranyvalutára való áttérést, 

azonban ennek megvalósítására csaknem 25 évet kellett várni. Alois Moser (1818–1892) 

bankkormányzó (1878–1892) nem támogatta a kormányok törekvését az aranykorona 

bevezetésében. Ellenben a reform legfontosabb esztendejében, 1892 márciusában 

első alkalommal egy magyar származású kormányzót nevezett ki az uralkodó a 

jegybank élére Kautz Gyula (1829–1909) személyében (1892–1900), aki köztudottan 
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az aranyvaluta híve volt. Ez világosan kitűnik Kautz hagyatékából, melyet a Magyar 

Tudományos Akadémia Kézirattárában őriznek. Így a jegybank politika megértéséhez 

szükségem volt újabb ösztöndíjra ugyancsak Bécsbe.

Kutatásaim során a következő kérdésekre kerestem a választ

Milyen szerepe volt Wekerle Sándornak (1887–1895), a magyar pénzügyminiszternek 

a bank reformmal kapcsolatos intézkedéseiben? Milyen szerepe volt Julian 

Dunajewski (1880–1891), Emil Steinbach (1891–1893) és Ernst von Plener (1893–

1895) osztrák pénzügyminisztereknek a reform keresztülvitelében? (hivatalos, 

félhivatalos és magánlevelek a főkormányzók és pénzügyminiszterek között) 

Milyen konkrét intézkedések maradtak fent a bank közgyűlési jegyzőkönyveiben a 

reformmal kapcsolatban? Volt-e a banknak hivatalos nemesérc politikája? (közel 300 

milliós ezüstvagyon) Milyen úton szerzett be aranyat a jegybank? Voltak-e titkos 

megállapodásai a kormányoknak és a banknak? Milyen szerepe volt a banknak a 

hinkende Goldwährung – limping Standard, vagyis a sántító aranyvaluta kialakításában?

Szakmai tevékenységem bemutatása

A Campus Hungary rövid tanulmányút ösztöndíját, 2013 márciusában pályáztam 

meg. Témavezetőmnek a jegybanki levéltár levéltárosát Walter Antonowicz urat 

kértem fel, aki ezt készséggel vállalta is. Azért választottam az Osztrák Nemzeti 

Bank (Oesterreichische Nationalbank) levéltárát fogadóintézményemnek, mert a bank 

levéltárában őrzik az egykori Osztrák–Magyar Bank anyagát, melyben disszertációm 

minél alaposabb kidolgozásához nélkülözhetetlen kutatásokat végezhettem. Április 

végén értesített a Campus Hungary, hogy május hónapra elnyertem az ösztöndíjat. Az 

Osztrák Nemzeti Banknak 11 éve van nyilvános levéltára, melyben tudományos céllal 

bármely magánszemély végezhet kutatásokat. A Banktörténeti Levéltár (Bankhistorische 

Archiv) kutatóterme Bécsben az Otto Wagner Platz-on álló főépület mellett található 
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a Rotenhausgasse 4 szám alatti épületben. A bank biztonsági előírásai a kutatókra is 

vonatkoznak, így csak az az egyén léphet be az épületbe, aki személyazonosságát 

igazolja. Majd a kutató egy látogató jeggyel egy zsilipes beléptetőrendszeren keresztül 

jut be az épületbe. A levéltári kutatóterem az első emeleten található, közvetlenül a 

levéltári alkalmazottak irodája mellett. Itt foglal helyet Antonowicz levéltáros úr és 

kolléganője Claudia Köpf is. A kutatóterem egyidejűleg négy kutató befogadására 

alkalmas. A kutatóterem hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óra 30 percig pénteken 

9 órától 15 óráig várja a kutatókat. A megrendelhető akták, dobozok száma nincs 

maximalizálva, ezt a levéltárossal rugalmasan le lehet egyeztetni. 

Az anyagban a tájékozódást az ELAK (Elektronisches Aktenverwaltungssystem) 

keresőrendszer is nagyban megkönnyítette. Saját fényképezőgép használata 

engedélyezett, valamint másolatok készítésére is van mód. A bank állományát 8 nagyobb 

fondban helyezték el. Számomra egyik legfontosabb, illetve leginkább kutatni kívánt 

anyagot a közgyűlési jegyzőkönyvek (Generalversammlung I/3) kötetei képezték. Ebből 

az állagból összesen nyolc kötetet használtam fel 1887-től 1895-ig. A bank közgyűlésein 

a hivatali tisztviselők vettek részt általában a főkormányzó, vagy az alkormányzó 

elnökletével. A közgyűléseken egyébiránt az osztrák és magyar pénzügyminisztérium 

egy-egy delegáltja is részt vett, akik beszámolási kötelezettséggel bírtak az osztrák és 

a magyar pénzügyminiszterek felé. Ezeket a jelentéseket a Staatsarchiv-ban, valamint a 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában már korábban megtaláltam. Ezeken a 

közgyűléseken a bank felső vezetőihez intézett leveleket és egyéb, a pénzügypolitikával 

kapcsolatos intézkedéseket vitatták meg, illetve ennek nyomán válaszolták meg a 

beérkező leveleket. Ezekből a jegyzőkönyvekből kinyert aktaszámokat kijegyzeteltem 

és azokat a levéltárostól megrendeltem, aki másnapra mindig előkészítette számomra. 

Az aktákat dobozokban helyezték el, átlagosan 3 darab dobozban évente. Ellenben 

egyes aktákat az idők során már kiselejteztek. Ennek az állagnak a jelzete: II/2c 

Oesterreichisch-ungarische Bank 1878−1922. Ezekből az aktákból kerültek elő mind 

osztrák, mind magyar részről a két pénzügyminiszter eredeti levelei, illetve az 

azokra adott válaszlevelek fogalmazványai, melyek sok esetben az osztrák és magyar 
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levéltárban már nem voltak meg a pénzügyminisztérium levéltári anyagában. Érdekes 

volt számomra, hogy bár a német volt a hivatalos levelezés nyelve, ennek ellenére az 

1892. évi főkormányzó váltás után, amikor is Kautz Gyulát nevezte ki az uralkodó a 

jegybank élére, a magyar lett az érintett felek (a főkormányzó és a pénzügyminiszter) 

között a levelezés nyelve.

Átnéztem továbbá a mérlegek (Billanzen IV/1) állag 1887–1895 közötti évek anyagát 

is. Ebben heti jelentések voltak a jegybank érckészletével kapcsolatban, melyből 

világosan kitűnik, hogy mikor kezdett hozzá a Monarchia az aranyérc szisztematikus 

gyűjtéséhez.

Betekintést nyertem a bank szabadalmának megújítása (Bank-Privilegiums-

Erneuerungen VI/1) állományba is. Az 1887. és 1897. évi szabadalom megújítását mindig 

fontos előzetes tárgyalások készítették elő. Az 1892. évi valutareform tekintetében 

is szükség volt a bank szabadalmának megújítására. Ebben az állagban ezeket a 

dokumentumokat leltem fel.

Az egyik legérdekesebb állag a VII. fondfőcsoport volt, a képtár (Bildarchiv), 

melyben a a bank tisztviselőinek portréit tanulmányozhattam (VII/1 Bilder: Personen 

(Gouverneure, Präsidenten, Direktoren usw. der priv.oest.NB, der OeUB und der 

OeNB 1816−). Továbbá képeket kereshettem a jegybank épületéről (VII/3 Bilder: 

Bankgebäude (Bank- und Wohngebäude in Wien, sowie die Filialen / Zweiganstalten 

der priv.oest.NB, der OeUB und der OeNB) 1816−). Egyébként ez az épület ma Bécsben 

a Bankgasse-én áll. A személyekről készült portrékat és a bank egykori főépületéről 

készült másolatokat megkaptam Antonowicz úrtól.

Egyéb

A bank levéltárán túl két alkalommal kutatásokat végeztem az Osztrák Nemzeti 

Könyvtár Kézirattárában, ahol osztrák politikusok hagyatékában kerestem 

magánleveleket.

Disszertációmban nagy hangsúlyt kívánok fektetni arra, hogy a kutatott 
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időszakban a tárcát vállalt pénzügyminiszterek mindegyike jogi végzettséget szerzett. 

Így kerültem a Bécsi Egyetem Levéltárába (Archiv der Universität Wien), ahol az 

egyetem jogi karának dokumentumait őrzik. Az egyetemi levéltár hétfőtől szerdáig 

9 órától 15 óra 30 percig, csütörtökön 9 órától 19 óráig, pénteken pedig 9 órától 12 

óráig várja a kutatókat. A külföldi látogatóknak érdemes a kutatás megkezdése 

előtt felvenni a kapcsolatot a levéltár munkatársaival, akik előzetesen tájékozódást 

nyújtanak az anyagról. Az iratokat, vagy mikrofilmeket akár aznapra, vagy másnapra 

előkészítik. Az én témámhoz az érintett három osztrák pénzügyminiszter: Julian 

Dunajewski, Emil Steinbach és Ernst von Plener jogi tanulmányokat folytattak a bécsi 

egyetemen. Julian Dunajewski, aki származását tekintve lengyel volt, a mai szóval 

egy „kvázi Erasmus diák” volt Bécsben, ugyanis a beiratkozás jegyzőkönyvei szerint 

az 1839/1840-es tanév őszi félévére iratkozott be, vagyis csak egy szemeszteren át 

hallgatott jogot a császárvárosban. Viszont Steinbachhal és Plenerrel kapcsolatban 

sok forrást találtam. Steinbachról kiderült, hogy tényleg szorgalmas és jó tanuló 

volt, azonban ugyanez Plenerről már nem mondható el. Az egyetemi levéltárban a 

jogi kar szigorlati jegyzőkönyveit és a szemeszteri beiratkozó íveit tekintettem át. 

Ezeket a dokumentumokat mikrofilmen tanulmányoztam és az anyagról másolatot is 

készíthettem, amiért természetesen fizetnem kellett.
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Szilágyi Adrienn 

INTERNATIONAL STUDENTS OF HISTORY 
ASSOCIATION (ISHA)

Leuven után újra Budapesten

„L’union fait la force”- „Az egység erőssé tesz”

Ma már talán a bölcsész berkeken belül is ismeretlenül cseng a leginkább európai 

országok történészhallgatóit tömörítő nemzetközi szervezet neve, pedig az 

ISHA (Nemzetközi Történészhallgatók Egyesülete) 1990-ben Budapesten alakult 

meg. A rendszerváltás idején a magyar diákok egy csoportja magához ragadta a 

kezdeményezést, és különböző országok diákjaival együttműködést kezdett kialakítani. 

Mindezt tették azzal a céllal, hogy egy olyan szervezetet hozzanak létre, amely az 

Európa különböző részein élő történészhallgatók találkozási pontja lehet, a történelem 

iránt érdeklők számára a közös eszmecsere lehetőségét teremti meg. Később sajnos az 

alapító budapesti szekció megszűnt, és a szervezet nemzetközi titkársága a magyar 

fővárosból a belgiumi Leuvenbe, majd Zürichbe költözött. 

Az ISHA azóta is évente négy rendezvényt: egy egy hetes éves konferenciát, 

illetve három, több napos szemináriumot rendez különböző helyszíneken előre 

meghatározott tematika köré szervezve. A konferenciák, szemináriumok alkalmával 

a tematikán belül szekciókba beosztott jelentkezők kutatási eredményeiket angol 

nyelven adhatják elő. Az előadásokat követően a szekción belül az elhangzottakat 

megvitatják, majd megpróbálják közösen összefoglalni a megállapításokat, végül 

a szekció végkövetkeztetéseit a konferencia többi résztvevője előtt is ismertetik. 

A rendezvények szakmai részén túl a szervezők minden esetben gondoskodnak a 

tartalmas szabadidős programok, kirándulások, városi túrák megszervezéséről is. 



Modern Magyarország 2. évf. (2013) 1. szám

360

A szervezet idén a téli szemináriumot Marburgban (Egészség és betegség), a tavaszi 

éves konferenciát Leuvenben (Migráció), a nyári szemináriumot Berlinben (Történelmi 

terek és helyek), az őszit pedig Vilniusban (Történelem a gyakorlatban) rendezte meg. A 

2014-es évet Helsinki városa (Az erőszak és a bűnözés szembetűnő aspektusai az emberi 

társadalomban) fogja megnyitni. 

Az elmúlt és az idei év a magyar szekció számára sem volt érdektelen, hiszen 

2012-ben a – 2010-ben Fekete Bálint és Nyul Viktor által alapított – I. Tóth Zoltán Kör 

(http://itoth.yolasite.com/) felvette a kapcsolatot az ISHA vezetésével, és megkezdte 

a budapesti szekció újraélesztését. Ennek köszönhetően a hagyományos éves 

konferencián tavaly Bak Bálint Jénában (Átalakuló identitások), idén pedig jómagam – 

a híres belgiumi egyetemi városban – Leuvenben egy személyben képviselhettük a 

budapesti szekciót. Az idei éves konferenciát követő berlini nyári szemináriumon – a 

Balassi Intézet Campus Hungary pályázatának keretében – viszont már hét fős magyar 

delegáció vehetett részt. 

A 2013. április 8–14 között Leuven neves Katolikus Egyetemén megrendezett 

éves konferencia témaköre a migráció köré szerveződött: miért költöznek az 

emberek; hogyan terjednek a kultúrák, a szokások; hogyan reagálnak az emberek 

a migrációra. A konferencia nagyjából száz résztvevőjét tíz különböző szekcióba 

(ókori, középkori, újkori, modernkori, kulturális, gazdasági, kényszerű migráció, 

intézkedések a migrációval szemben, kolonizáció, illetve az ételek terjedése) osztották 

be. Az előadók között nagyszámban voltak jelen osztrák, német, olasz, szerb, szlovén, 

horvát történészhallgatók, akik jellemzően állandó tagjai az ISHA-rendezvényeknek. 

Egy-egy fő képviselte Norvégiát, Angliát, Finnországot, Csehországot vagy épp 

Lengyelországot, és sajnos hiányoztak az előadók közül többek között a franciák, 

svédek, svájciak. 

A migráló nemesek Magyarországon a 18–19. században c. előadásommal a modernkori 

csoportba soroltak be olasz, cseh, román és német hallgatók mellett. A szekción belül 

többséget adó olasz, illetve német náció a volt gyarmatbirodalmi területeken tapasztalt 

migráció kapcsán gyorsan közös témát talált, ami később a gondolkodás további irányát 
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is meghatározta. A konferencia térbeli és időbeli nyitottsága ez esetben hátránnyá vált, 

hiszen így több téma – a cseh és román kollégák, illetve az én előadásom is – perifériára 

szorult, így nem tudott a szekció konklúzióalkotásának részévé válni. Ennek ellenére a 

szekciókat, a konferenciát záró tudományos részt, illetve a szabadidős programokat is a 

nemzetek közötti nyitottság, a nemzetek történelmének megismerési vágya jellemezte. 

A tudományos érdeklődésen túl ezt példázta az International Cantus esemény is, 

ahol a résztvevők által korábban megküldött saját – sokszor nemzetközileg is jól ismert 

– dalaikat énekelték az európai diákok a városban előállított belga sör kíséretében. 

Ráadásul a Cantus Leuvenben régi – napjainkban is élő – hagyományokra nyúlik 

vissza, hiszen az egyetemisták minden hónapban közös énekléseket szerveznek jól 

kitalált szabályok és ritmusos mozdulatok mellett, ami a gyakorlatlan újoncokat 

kifejezetten próbára teszi. Hasonlóan közösségépítő programnak számított a National 

Drinks and Foods Party, ahol minden nemzet saját jellegzetes italát és ételét mutatta 

be, és kóstoltatta meg a többi európai polgárral. Bizonyítva ezzel, hogy Európának 

nemcsak a történelme, de az alkoholföldrajza is változatos. A konferencia végül közös 

kirándulással zárult: az ISHA csapata ez alkalommal Gent városát, „Észak Firenzéjét” 

ismerhette meg. 

A tudományos és szabadidős programokon túl a konferencia hivatalos részén, 

a szervezet alakuló ülésen is jelen lehettem a magyar szekció képviseletében. Bak 

Bálint – az ISHA Budapest vezetőjének – megbízásából ismertettem a szekció eddigi 

tevékenységét és jövőbeli terveit. A szervezet vezetése kifejezetten örömmel fogadta, 

és támogatta az újra aktivizálódó magyar szekciót, amelynek szervezői nem kisebb célt 

tűztek ki maguk elé, mint hogy egy budapesti ISHA-rendezvény megszervezésével 

tegyék teljessé a visszatérést. A Leuven-i Katolikus Egyetemen tartott alakuló ülés tagjai 

el is fogadták a budapesti kezdeményezést, illetve a szervezet tanácsába választották 

Bak Bálintot. Így 2014-ben az éves konferencia itthon kerül megrendezésre, azaz hosszú 

idő után az ISHA újra visszatér az „alapító” Budapestre. 

A budapesti szervezők 2014. április 14–19. között Nyugat- és Kelet-Közép-Európa 

kapcsolatait felölelő témakörben tervezik megrendezni a konferenciát. A hazai szekció 
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az ISHA támogatása mellett igyekszik a konferencia anyagi hátterét is biztosítani 

pályázatok, szponzorok felkutatásával. A budapesti szekcióról, tevékenységéről 

további információ a https://www.facebook.com/ISHABudapest oldalon érhető el, 

illetve bővebb tájékoztatás az isha.budapest@gmail.com e-mail címen kérhető. Az 

ISHA jövőben is vár minden történelemmel foglalkozó diákot, legyen az BA-, MA- 

vagy PhD-hallgató. A szervezet a saját kutatási téma prezentálásán és az angol nyelvű 

előadás gyakorlásán túl sokat segít annak megismerésében, hogy más országok hova 

helyezik a hangsúlyt a történelem oktatásban, illetve a kutatásban. A konferencia 

praktikus tapasztalatain túl a résztvevő a magyar történelemszemléletből kilépve más 

európai nép történeti „szemüvegét” veteti fel. 
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