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Izsépy Edit :

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez
i.

A/. ügyes tudományágak felvirágzása mindig a szakfolyóiratok megjelenésével 
kezdődött. Az egyedül uralkodó politikai Újságoktól a gazdasági kérdések felé való elfor
dulás és azokban való tájékozódás igénye mindenütt egyszerre jelentkezett. A legelső 
gazdasági lapok a XVI Ií. század közej>én láttak napvilágot.1 A különböző országokban 
majdnem cgyidőben indultuk meg a mezőgazdasági folyóiratok. 1790 körül volt az első 
nagyobb kiadási hullám.2 Ám ezek az első kísérletek, a németeknél és nálunk is, igen rövid 
életűek voltak a nagyközönség közömbössége s a kiadók forgótóko hiánya miatt.*

Ténylegesen az 1796-ban Bépsben megjelent „Magyar Újság, melly Magyar és 
Erdély Országban a Mezeigazdaságot. és Szorgalmatosságot orányozza” a legrégibb 
ismert mezőgazdasági szakfolyóiratunk. A 25—115. számok eíme: Gazdaságot Tzélzó 
Újság, a 36. számtól pedig: Vis’gálódó .Magyar Gazda. 1797 decemberében szűnt meg.4 
Ezt követte 1801 1802-ben a Mézei Gazdaság, a Magyar Kurír inelléklapja,5 majd egy
más ntán a többiek. 1796 és 1850 között 30 agrárfolyóirat jelent meg, 1894-ig összesen 
240, ennek nagyrésze szakfolyóirat (kertészet, erdészet, lótenyésztés stb.), általános mező- 
gazdasági szaklap (1899-ig) 168.®

A gazdasági szaklapok főleg a jelen gazdasági kérdéseivel foglalkoznak, de néha 
a múlt felé is fordultak. Nem szólva arról, hogy a régi szakfolyóiratok és régi évfolyamok 
az idő előrehaladtával a gazdaságtörténészek számára adatokká és anyaggá válnak.

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle elődeinek családfáján a gazdasági szaklapok 
képezik az egyik főágat, a másikat pedig a történelmi, közgazdasági és vegyes tartalmú 
folyóiratok: Tudományos Gyűjtemény, Akadémiai Értesítő, Hazánk (1857- 60), Minde
nes Gyűjtemény, Tudomány tár, Új Magyar Múzeum, Magyar Történelmi Tár, Törté
nelmi Tár, Századok, Budapesti Szemle, Erdélyi Múzeum Egylet. Évkönyvei, Ethno
graphie. Statisztikai Közlemények, Nemzetgazdasági Szemle, Magyar Nemzetgazda, 
Magyar Pénzügy, Magyar Ipar stb. Mindezekben találunk elszórtan gazdaságtörténeti 
témájú adalékokat és tanulmányokat is.

A történettudomány differenciálódásával egyre inkább jelentkezett az igény, 
hogy az egyes új tudományáguk önálló publikációs teret kapjanak.

A gazdaságtörténet, jellegzetesen polgári tudományág, a kapitalizmus fellendülé
sével a XIX. század utolsó negyedében alakult ki. liutrruiSterncgg: Deutsche Wirt
schaftsgeschichte című 1879-ben megjelent könyvét tekintik a kezdetnek. A magyarországi 
kapitalizmus elmaradt a nyugat-európai fejlődéstől, a földbirtok nagy részét kezében 
tartó nemesi osztály a gazdasági kérdések múltja iránt kevés érdeklődést mutatott. 
Nálunk mint Wellmann megállapítja — a városfejlődés hátramaradottsága miatt 
hiányzott a számottevő polgári osztály, mely ezt a kutatást kézbe vegye.7 így az elő
munkálatok csak lassan indulhattak meg. Ezért meglepő, hogy a folyó irat kiadás terén 
még sincs időbeli elmaradás a fejlettebb kapitalista országoktól.

* ökonomische Nachrichten 1750. Leipzig; Ocoonomfechc Gedanken zu Weiterem Nachdenken eröffnet. 1757 
Kopenhagen -  Leipzig; ökonomisch-physikalische Abhandlungen 1750. Leipzig stb.

1 Landwirtschaftliches Magazin 1788. Leipzig: ökonomische Hefte 179*2 uo„ Occonomlske Annaler 1797. 
Kjobenhavn stb.

’ Csak feljegyzéseink vannak arról. hogy 1778-banPozsonyban Ungarische Agrikultur Zeitung, 1783-ban ugyan
itt Királyi Magyar Újság a  Földmi vcl&ről c. lap jelent volna meg. 1789-ben Szabó Sándor magyar gazdasági folyó
iratot szerkesztett, azonban csak német címót Ismerjük (Ungarische ökonomische Zeitung), de egyetlen száma sem 
került elő. Kóta János: UngarL«ohe ökonomische Zeitung. -  a legrégibb magyar gazdasági szaklap. Magyar Könyv
szemle (a továbbiakban: MK) 1941. S92. 1.

• Szili/ Kálmán: Az első magyar gazdasági folyóirat. Uo. 1898. 270.1., Dfeztányi) fí(ü a ):  Petiié Ferenc „Gaz
daságot Tzélzó Ujság"-jának néhány problémája. Uo. 1943. 288. L

‘ A'aováiátx (lézárté: A Mezei Gazdaság, a Magyar Kurír ismeretlen melléklapja. Uo 1900. 3 3 .1.
'  Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. 1. köt. 1790-189». 1958. Az Agrártudományi Egyetem 

Közp. Könyvtárának kiadványai. IV. sor.
’ Wel/nionn Imre: Agrártörténelmünk módszerének kérdéséről. Agrártörténeti Szemle. (A  továbbiakban: 

A Sz.) 1962. ‘297. I.



Már az 1870-es években felmerült a Magyar Tudományos Akadémia történelmi 
bizottságában egy gazdoságtörténolmi okmánytár megindításának eszméje, azonban ez a 
terv nem valósult meg.8

1872-ben Földes (Weis®) Béla hívta fel a figyelmet a problémára.9 Wr.nzd Gusztáv: 
Magyarország mezőgazdaságának története című könyvében (1887) megpróbálta össze
foglalni az ország gazdaságtörténetét. Erőfeszítése inkább vsak arra volt. jó, hogy min
denkit meggyőzzön a hasonló vállalkozások lehetetlenségéről. Megelőző részletmunkák 
és forráskiadványok nélkül nem lehetett szintézishez hozzáfogni.10 Acsády Ignác sokat 
agitált egy folyóirat megindítása érdekében, „moly kizárólag a magyar gazdaságtörté
netet szolgálná, s egyrészt a közönség szélesebb rétegeiljen próbálna ez ügy iránt érdeklő
dést ébreszteni, másrészt összekötő kajxrsot alkotna a gazdaságtörténet művelői között”.u 
Még évek múlva is keserűen állapította meg: „Gyermekkorát éli ez a tudományszak 
mináluuk . . .  A hivatásszerű történészek azzal utasították el, hogy a gazdaságtörténet 
a modern közgazdasági tudományok sorába való. A gazdasági . . . intézmények viszont 
úgy találták, hogy elég gondot okoz nekik mindennapi munkájuk, s nem az ő hivatásuk 
a gazdaságtörténetet gyámságukba venni.”11

A kilencvenes évek agrárválsága hozzájárult ahhoz, hogy a nagyközönség és a 
történészek figyelme a gazdasági problémák felé forduljon. A válság okait kutat va a 
közgazdászok egy része, s egyes történészek is, mint Acsády, az eddigi idealista történeti 
felfogástól elfordulva kezdték meglátni, hogy a történelemben a gazdasági tényezők 
dominálnak, azok határozzák meg a társadalom fejlődését.

A nagy összefoglaló gazdaságtörténeti munka kiad fisának álma azonban egy 
darabig tovább kísértett. Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére a történészek 
a Milleniumi történet megírásával készültek. A gazdasági szakembertik sem akartak 
hátramaradni. 1892-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben gr. Desscwffv 
Aurél elnök azt az indítványt tette, hogy írassa meg az egyesület a millenniumi Magyar- 
ország mezőgazdaságának történetét.13 javaslata az OMGE-ban élénk visszhangba talált 
és bizottságot küldtek ki a kérdés megvitatására. A „bizottság egy olyan nagy műnek 
elkészíttetését azért nem tartotta lehetségesnek, mert a történetíróknak nem állanak 
rendelkezésére még elenyésző csekély számban sem hazánk gazdasági történőimét meg
világító adatok, továbbá azért sem, mert egy minden tekintet bon teljes és a nagy ünnep
hez méltó műnek . . . megírására az idő már nagyon rövid.”14 A következő évben az 
egyesülőt, felhívta a Magyar Tudományos Akadémiát és a Történelmi Társulatot, hogy 
küldjenek ki két-két tagot, ebbe a bizottságba.14

Az alakuló ülésen Fáikért Alajos, az OMGE titkára lett. indítványt. Két kiadvány 
megindítását hozta javaslatba: egy évnogyedes folyóiratét, melyben a tanulmányokat 
közölnék, és egy kötetekben megjelenő gazdaságtörténeti okmánytárat. „10 megsárgult 
iratok tanúságot tesznek arról, hogy Magyarország az ezredévet fel tudta használni a 
gazdasági kultúra emelésére, sokkal jobban és sokkal nagyobb sikerrel, mint azt hazánk 
ellenségei eddig feltüntetni szerették. Hisz általános hír ma is külföldön . . . hogy Magyar- 
ország csak 1848 vagy talán csak 67 után sorolható az európai államok közé, az azelőtti 
idők csak harcok és harcok, minden oly mozzanat nélkül, mely az általános kultúra 
fejlődésére és terjedésére alkalmas lett volna.”16

Ezután Tagánvi Károly a magyar gazdaságtörténet főbb forrásairól tartott nagy
szabású előterjesztésében a tervbe vett vállalkozás irányelveit körvonalazta. A paraszt
ság szociális szervezetét, a falngazdaság, a parasztbirtokok gazdasági helyzetét- megvilá
gítják a királyi és egyházi uradalmakról szóló privilégiumok, telepítési szabadalmak, 
soltész-, kenéz- és boérlevelek, az úrbéri szerződések, a községek hogy- és mezórendőri 
szabályzatai.

1 Aezddy Ignác: A magyar mezőgazdaság története. Közgazdasági és Közigazgatási Szemle 17. óvf. 1803. 
1. köt. 24. I.

• ..Csak gazdasági történetünk földerítés© fogja velünk megértetni nemzetünk sc.’sát, viszályait é* évszázados 
h a rc z a lt .. .  esak annak fölvilágosttásával fog képződhetni n nemzeti élet tiszta, hfl és tökéletes képe.” W*i»z Bila: 
Reform, 1872. 113. az.

‘•A magyar ngrártörténetirás történetének részletes ismertetését Id. Weltmann Id. tanulmányában.
"  Nemzetgazdasági Szemle. 1889. 456. I.
u  Ae/tády: A magvar gazdaságtörténet feladatai. Magyar Oazdaságtörténelml Szemle <a továbbiakban MGSz.) 

895. 137. I.
l* Közgazdasági és Közig. Szemle. 1893. I. 14. I.
••Köztelek. 1894 . 323 -324 . 1.
•* 1893. nov. 3. Elnök Förster Géza. az OMGE igazgatója. Tagjai az O.MGK részéről Baross Károly. Csillag 

Gyula, Galgóczy Károly. Palkert A., Pólya Jakab. Kodiczky Jenő. Uubinek Gyula. A MTA részéről Acsády I. é* Nagy 
Gyula. A Történeti Társulat részéről Tagányl és Paulcr Gyula. Századok, 1893. 915. I.

•• Köztelek ld helv.
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A nagy-, közép- és kisbirtokok gazdasági helyzetét megvilágítják: a) az egyházi 
javakról fennmaradt összeírások, b) a világi birtokokról uz osztály levelek vagy ítélet- 
levelek.

Az egész ország gazdasági helyzetét illusztrálják « dikális összeírások és dézsmu- 
lajstromok, 1715 és 20-ból az egész ország adózó lakosságának összeírása, s a múlt század 
óta a rendes népszámlálások.

„Ezek azok a források, melyek a magyar gazdaságtörténet szemjJOntjából első 
sorban jönnek tekintetbe. De hol vannak még a középkortól kezdve a különböző árak- és 
értékekre vonatkozó becslések, Iimitációk és tarifák; o különféle gabona-, bor- és föld
mértékekről szóló emlékek, a lmrminczad lajstromok; vízszabályozási, talajjavítási 
adatok inár a XV. századtól: az időjárás, gazdasági termesztvények s állatok története? 
Egyszóval földművelésügyünk, pénzügyünk, iparunk, kereskedelmünk, közigazgatá
sunk és társadalmi szervezetünk ezer és ezer emlékei?”17

Hamarosan módosították a bizottság javaslatát. Nem adtak ki külön okmány
tárat, hanem a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében az értekezések után az „adatok” 
és „vegyesek” rovatában közölték a forrásanyagot.

Az előfizetési felhívás szerint az új folyóirat „hivatva lesz a gazdákat és történet
írókat közelebbről érdeklő mindennapi adatokat összegyűjteni, amelyok hazánk gazdaság
történelmének megvilágítására különösen alkalmasak. Ez adutokon kívül még jeles tör
ténetírók és gazdák tollából egyes érdekesebb mozzanatokat tárgyaló értekezések is 
közöltéinek.” „Közreműködésüket megígérték Acsády Ignác, Barabás Samu, Borovsz- 
ky Samu, Marczali Henrik, Márki Sándor, Nagy Gyula és Pauler Gyula történészek 
Jlléssy János, Komáromy András, Pettkó Béla és Tagányi Károly levéltárosok, Földes 
Béla, Gnlgóczv Károly és MandeÚO Gyula közgazdászok, Csillag Gyula jogász, Rodiczky 
Jenő, Ruisz Gyula ménesbirtok igazgató. A folyóirat „komoly tudományos jellegű. 
Első lesz a maga nemében. Ha átkutatjuk a többi nemzetek időszaki irodalmát, nem 
találunk sehol a miénkhez hasonló folyóiratot, mely egy nemzet gazdaságtörténetének 
mívelését. és megismerését tűzte volna ki feladatául.’’1*

Nem túlzás ez? Talán csak előfizetési propaganda? Közgazdasági és mezőgazdasági 
folyóirat igen nagy számban jelent meg minden országban, de önálló gazdaságtörténeti 
folyóiratot, a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlét néhány hónappal megelőzve, egye
dül Németországban indítottak Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte cím
mel. libben a nemzetközi folyóiratban az ókortól kezdve számos ország gazdaságtörté
netéről jelentek meg értekezések. .Míg a Magyar Onzdaságtörténelmi Szemle célja egyet
len ország gazdaságtörténetének feltárása volt. Paikerték tehát igazat állítottak, ilyen 
téren ez „az első és egyedüli folyóirat a maga nemében az egész világon. Valóban büsz
kék lehetünk arra, hogy Magyarország itt, komoly tudományos téren, mint első ragadta 
meg a haladás zászlaját.”19

Sikorült a földművelésügyi minisztertől is anyagi támogatást szerezni50 s ily módon 
a gazdasági és tudományos szervek közös összefogásával létrejött a Magyar Gazdaság- 
történelmi Szemle.

1S94 február közepén látott napvilágot az első szám. Tartalma — a bevezetésen 
kívül négy értekezés és négy hosszabb adatközlés, valamint a kisebb „vegyesek” 
egyaránt felkelthette mind a gazdaközönség (ezalatt az OMGK-ban nem a kis-, hanem 
a közép- és nagybirtokosokat, valamint, a gazdatiszteket értették), mind a történészek 
érdeklődését. Korban a honfoglalástól 1888-ig, minden századból kaphattak, túlnyomóan 
mezőgazdasági adatokat.

Paikori Alajos a Bevezetésben megadta a folyóirat célkitűzéseit. „Sajnos a magyar 
történetírás, mint egváltalán a külföldön is, sokáig majdnem kizárólag csak politikai 
mozgalmakat vett tekintetbe, és csak a legújabb időben tárgyal szociális mozgalmakat. 
Közgazdasági momentumokkal, szociológiai irányokkal . . . foglalkozni nem tartotta 
hivatásának . . . Anvagi dolgokkal, a népek valódi szükségleteivel tudományosan fog
lalkozni egész a legújabb időkig crimen laesae majestatis v o lt. . .  A modern történetíró, 
ki a népek történetéljen nem a fejedelmek alattvalóit, som a háborúk változatos szín
játékát., sem az udvari intrikák következményeit, sem ppdig egyes osztályok kralomérti 
harcát látja és írja, hanem az emberiség egy részének u természeti törvények, illetve a

,f Századok, 1803. 915 -9 1 9 . 1.
"  Köztelek, 1*1. hely.
*' MOS*. 1894. 4. I. A nevezetesebb külföldi közgazdasági és mezőgazdasági folyóiratok indulási éve: Journal 

de* lvconomiotes 1842. The Kconomlst 1R43, De Economiat (Amsterdam) 1852. Jahrbücher für Nationalökonomie u 
Statistik 1893, Vierteljahrschrift f. Volkswirtschaft. Politik u. Kulturgeschichte 1803, ßconomistc Francois 1873 
Glomale degll Kconomlst i 1888, Landwirtschaftliches Jahrhurch d. Schweiz 1887 stb.

!* Orsz. Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Kol. llung. 1547.
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befolyásoló viszonyokból folyó kényszerült átalakulásait, mozgalmait és fejlődését látja. . . 
A mezőgazdaság a régibb időben még sokkalta döntőbb l>efolyással bírt valamely nem
zet jólétére és így fejlődésére, mint a mostani időkben.”

„A magyar nemzet mívelődési történetére is rendkívül érdekes világot vetnek a 
földcsurak családi, gazdasági élete részletei, a viszony úr és paraszt között, a falusi nép 
életviszonyai stb., s e témákat . . . feltüntető anyag rejtett kincsként lappang még érin
tetlenül az irattárak sötétségében.

Mindezek . . . felette kívánatossá teszik, hogy a magyar mezőgazdaság története 
tnegírassék . . .  De a történetírás oknyomozás nélkül, kellő dokumentumok nélkül többó- 
kevésbé fikezió, a kútforrások összegyűjtése azért feltétlenül szükséges.

Éppen erre vállalkozik a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle . . . Nemzetünk 
gazdaságtörténelme épp oly fényes, mint harezainak és győzelmeinek története.

Az OMGE . . . elhatározta, liogy oly közlönyt ad ki a maga kiadásában és szerkesz
té sé in , mely a magyar mezőgazdaságra vonatkozó fontosabb adatokat összegyűjtse és 
történetíróinknak rendelkezésére bocsássa.”21

Már itt a bevezetésben megnyilvánulnak a folyóirat pozitív és negatív vonásai. 
Legfőbb érdeme a múlt mulasztásainak felszámolása s az új cél, új tudományág kitűzése. 
Wellmann felhívja figyelmünket a bevezetés negatív elemeire is. „Egyfelől nyilván a törté
nelmi materializmus ellen irányult az a kitétel, hogy a modern történetíró a népek történe
tében nemcsak az uralkodókat és háborúkat, hanem az „egyes osztályok uralomért i harcát” 
sem lát ja — mint ahogy az osztálybéke elméletét tükrözte az a megállapítás is, mely sze
rint „sehol a politikailag döntő néposztály — nálunk a nemesség nem volt annyira 
összeforrva a föld népével, és így a mezőgazdasággal, mint nálunk”, s amelynek megfe
lelően az új folyóirat bevezetője a „régi jobbágyok” mellett a birtokos nemességet is a 
„földmívelő nép” fogalma alá vonta. Másfelől a pozitivizmus szélsőséges naturalista 
determinizmusa tükröződött az író hangyaboly hasonlatában.""

Valószínűleg kezdettől fogva nemcsak történészek és közgazdászok számára szán
ták a lapot. „A gazdaközünség . . .  a modern gazdasági érdekellentétek heves összeüt
közésénél, fokozott érdeklődéssel tanulmányozza a letűnt, századok gazdasági viszonyai
nak ecsetelését . . . mert hisz sok gazdasági vitás kénlés . . . nem ma született, de kelet
kezésének szálai gyakran századokra visszamenőleg nyúlnak be hazánk történetébe.”*3 

Fáikért. .Alajos a folyóirat előkészítésében, szervezésében vette ki részét. Mint az 
OMGE titkára és nagy ismeretségi körrel rendelkező agilis ifjú ember sokat fáradozott 
a minisztériumi és akadémiai segélyek megszerzésének ügyében. Az első három évfolya
mon Fáikért szerepel szerkesztőként, ő inkább csak a nevét adta, semmi nyoma, hogy a 
tulajdonképjKíni szerkesztői munkában komoly részt vett volna.24 A Hővezetés szavai 
nem csupán Fáikért nézeteit tükrözik. Tagánvinak döntő része volt a folyóirat célkitű
zéseiben, jellegének meghatározásában. A legelső számtól fogva főmunkatársi címmel 
ő a folyóirat fő erősségo és tulajdonképpeni szerkesztője. „Már eddig is e téren nevezetes 
előtanulmányokat tett s gazdag ismereteivel és erős kritikájával nagy szolgálatokat fog 
a vállalatnak tenni.’’2-' Ez hamarosan beigazolódott.

A kapitalizmus korában igen sok függött a folyóirat szerkesztőjétől, több feladata 
volt, nagyobb felelősség hárult rá, mint manapság. Ő volt az eleven motor, neki kellett 
a legapróbb dologra is gondolnia, minden után személyesen szaladgálnia, mert máskü
lönben akadozott volna nemcsak a szerkesztés, hanem a kiadás ügye i«. Tagányi Károly 
valóban szívvel lélekkel, egészségével sem törődve végezte ezt a szerteágazó, pénzzel 
egyáltalán meg nem fizetett munkát, ő  volt. a Szemle mindenese, folyamodványokat írt, 
összeköttetéseket, keresett, kért, kilincselt, pártfogóknál tisztelgett, hogy előteremtse a 
szükséges pénzügyi alapot, közben előfizetőket igyekezett toborozni a folyóiratnak: 
munkatársakat keresett, őket- írásra buzdította, hibáikat javította: az egyes számok 
cikkeit, vegyesoit arányosan összeállította: alkudozott, és szerződést kötött a nyomdával, 
a korrektúra nagy részét szintén maga végezte,2C valószínűleg a pénzügyeket (inkasszá
lási, könyvelést) is ő intézte. Tehát egyedül végezte egy egész szerkesztőség munkáját, 
miközben még a saját tudományos cikkoit is meg kellett írnia. Mikor szakított mind
erre időt? Hiszen délelőttönként lelkiismeretes és pontos, mindönkit segíteni kész levél-

“ MOSz 1*94. 1 - 4 .  1.
"  WtUmann: i<l. tan. 303. 1.
5* MOSz. 1905. E lőfizetni felhívás.
*• 1893. febr........... teljes apathia mimten i r á n t . . .  Hisz elkergethetnek az OMGE-tői, nvert tényleg ncrn törő

döm a dolgokkal.”  P ú k é r t naplójában csak az OMOE-ról vannak elszórt megjegyzések, » Szemléről nincsenek. 1893 
nyarán tanulm ányutat te tt Angliában 6s az USA-ban. OSzK. Kézirattár. Quart. Hung. 3264.

14 Századok. 1895. 378. 1.
*• „Ezen a héten a  Szemle elkésett februári füzetét állítottam  össze és revideáltam a  korrektúrákat." Tagányi 

Takáts Sándornak 1900. mázé. 10. OSzK. Kézirattár. Levelestár.
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táros volt.”  Lemondásakor tett megjegyzéseiből következtethetünk fáradozásainak 
nagyságára.

Tagányira várt a feladat legnehezebb része, nemcsak új folyóiratnak, hanem új 
tudományágnak kellőt! utat. törnie s a közönyösöket meggyőznie. Munkatársait levéltári 
kollégái, történész barátai és ismerősei közül toborozta,“  legnagyobb önzetlenséggel, 
teljes tudásával támogatta őket, mialatt maga. csendesen a háttérbe vonult. így sikerült 
neki a legjobb szakembereket megnyernie, s a kezdetben elért magos színvonalon tarta
nia a Szemlét.

Az egyes cikkeknek szinte társszerzője volt. Nemcsak ötletekkel és tanácsokkal 
buzdította írásra barátait, a helybelieket, szóval, a vidéken levőket levélben, hanem buda
pesti, sőt. bécsi levéltári adatokat bocsátott rendelkezésükre. Ő hívta fel Takáts Sándor 
figyelmét a dunai hajózás ügyére, még azt is megírta neki, hogy a bécsi kamarai levéltár 
hányadik emeletén találhatja meg a rávonat kozó aktákat. így keletkezett Tagányi sok 
egyéb útmutatása nyomán Takáts egyik leghosszabb dolgozata a Szemlében.** Nem 
mindenkinél járt hasonló sikerrel. „Sómonopóliumos cikkem befagyott, mert Dr. ICárfl'y 
hosszas vesződ és után visszaadta az általam gyűjtött anyagot, azt mondván, hogy nem 
látja a dolgot tisztán, fonala hiányzik . . . Úgy latom ezt is valamikor neked (Takáts) 
kell megírnod.”80

Gyakran figyelmeztette a szerzőket, a külföldi gazdaságtörténeti művek eredmé
nyeinek szemmel tartására. (flei/d: Geschichte des Levantehandels im Mittelalter.) Máskor 
viszont megnyugtatta a cikkírót, hogy új kutatásaihoz hasonlót nem talál külföldi foná
sokban sem.

A hosszabb cikkek folytatását és befejezését nyugtalanul s türelmetlenül várta. 
Lelkesedett az értekezések új anyagán. „Egész új világot társz föl. aminek létezéséről 
senkinek fogalma sem volt ujongott Takátsnak a dunai hajózásról szóló dolgoza
tán.*1 Formálta, alakítot ta cikkeit. A hosszabb műveket fejezetekre osztotta, ezeknek cí
met adott. Írásaiba az utóbb küldött részeket beledolgozta, egvéb elszórt adataiból „ve
gyeseket” csinált.8-' Néha már tördelve volt az értekezés, mikor mégis áttette a kővet kező 
számba, mert különben túl hosszú lett volna a füzet. »Javosoita Takátsnak, hogv az egvik 
részből, esetleg újabb adatokkal kibővítve, új cikket írjon. Máskor a mű egyes hibáira 
hívta tel a szerző figyelmét, hogy még idejében kijavíthassa. Intette barátait, ne használ
janak túl sok lat in kifejezést. I igyelineztet.te őket az idegen szavak egvséges helyesírására, 
még az írásjelek egységes használatára is.»3 St ilisztikai útmutatásokon kíviii módszer
tani és elvi tanácsokkal szolgált.**

Sokszor nem volt könnyű a következő számot anyaggal megtölteni. Ilyenkor maga 
buzdult neki az írásnak. „Áprilisra van czikkem, de gyenge, májusra nekem lesz muszáj 
írnom, mert mezőgazdaságról ebben a számban még semmi sem volt, félek, hogv zúgni 
fognak majd, hogy csupa kereskedelmi dolgot adok.”34 Egyúttal Takátsot és másokat is 
megkért arra, hogy a levéltárakban a Szemle számára a vegyes részbe gazdaságtörténeti 
vonatkozású aktákat és pátenseket másoljanak ki. „Vegyesok mindig kellenek, mert 
főleg u te anyagod olyan rendkívül érdekes és változatos, hogy a Szemlében azok tartják 
a lelket.. A hírlapok is folyton ollóznak belőle, . . .Bráyo, ez mutatja, hogv hála az én 
drága lyatyáni (Takáts S.) közreműködésének, a Szemlét íme már olvassák is.”3®

”  Hermán Ottónak a pásztorkodásról írt könyvéhez, Acsádynak n Jobbágyság történetéhez adott levéltári 
atlatokm.

"  ..Voltain oly bátor a »Magyar Gazdi. Szemle« f. é. etsd főzetét megküldeni, annak kimutatására, hogy ml 
, SPk; / í ”?y  " l1 >* «spirálunk Ngcxl buzgó tevékenységére." Tagányi -O rtvay  Tlva.larhoz 1897-ben. dátum nélkül. OSzh. Kézirattár. Javeleatár.

Tagányi —Takátshoz. 1899 dátum nélkül. És 1899. máj. 13.:..Itt küldöm a Sedgcwick-ckct mind, hogy belő
lük és a megtalált aktákból egy kis cikket írj.” Uo.

Un. ugyanannak, dátum nélkül. 1897. máj. Uo.
*! ) agányl — lakatsunk, dátum nélkül. 1899. Uo. és 1900. jan. 27; ,,Xo az én Szemlém szerencsés csillagzat alatt 

született 1 Ilyen kutató zsenivel áldott meg az Isten, és akit a sors éppen a ránk nézve legérdekesebb levéltárba (bécsi 
udvari kamarai ltár.) dobott 1” Uo. .
. . . . . . .  jf4 g**» * vegyes apró közleményeket is, hogy kezemnél legyen s minden füzetbe adhassak
helo’ök. No törd a fejed rajtuk, úgy add ahogy az aktábig 1) találtad, a czímmcl se igen vesződj, majd adok én czímct." 
vO, löVo. okt. 1 o.

11 V6. Takátsnak dátum nélkül. 1899. Uo.
“  „Ami a földmivelés és állattenyésztés közti viszonyt Illeti, abban megegyezünk, de bizonyos főnntarlások- 

k:ii. 1) Azt mondod, hogy a török hódítás következtében tömérdek föld mívcletlcnné lesz. Ez Igaz. de.. . .  a hódoltság 
elótt se lehetett a  földmivelés túlsúlyban az Allatenyésztés fölött" . . .  „De ha ezekben a fönti korrekciókkal egvet- 
i rlünk. a keleti kereskedelem dolgában már határozottan tévedésben vagy, és Igen kérlek, hogy ebbeli nézetedet 
mielőbb változtasd meg, m ert az Ilyen tévedés temérdek hibára vezeti az embert, mégha annyira eredeti kútfőkre 
alapítja Is tudományát, mint te.* Tagányi egyúttal felhívja Takáts figyelmét egy német könyvre. Dátum nélkül. Uo-

“  Uő. Takátsnak dátum nélkül. 1890-ban. Uo.
/  •• Uő. Takátsnak. 1899. dec. 18. Uo.
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Tanácsadúsai közben érdekes megjegyzései születtek: „Tudod barátom, egy folyó
irat cikkei olyanok, mint a t rágya, néha igen utálatos szagnak az olvasóknak, akkor mikor 
megjelentek, de 5—10—20 év múlva a trágyából humusz lesz és akkor már azoknak 
a . . . cikkeknek igen jó hasznát lehet venni.”37 Eredeti ötlet volt egy gazdaságtörténeti 
folyóirat cikkeit trágyához hasonlítani, s jóslata bevált, a Szemle cikkei, mint a jó humusz, 
nem húsz, de hatvan év múlva is megtermékenyíthetik a gazdaságtörténetet.

Míg társait ennyire támogatta, maga semmiféle hasonló segítséget nem fogadott 
el, s a mások által felkutatott anyagot nem volt hajlandó a maga neve alatt kiadni.5* 

A folyóirat érdekeit annyira szem előtt tartotta, hogy meggátolta olyan sorok 
megjelenését, melyek a folyóirat egyik főúri támogatójában esetleg sértődést válthattak 
volna ki: „A kamara visszaéléseiről szóló értekezésednek . . . bocsásd meg, de a Dessewffv- 
féle részt nem tehetem közzé, m ert. . .a Szemle tisztán az OMGE kegyelmére van utalva, 
melynek DessewlTv Aurél gtóf az elnöke. A »Szemle defíczitbcn van, a dofiezitet az ÖMGE- 
nak kell fizetni, segély iránti kérésünket mind a pénzügyi, mind u kereskedelmi minisz
ter visszautusítot ta. Lehetet len tehát most a Dessowffyeket ütni, mert a Szemle megbukik, 
mihelyt az OMGE megvonja tőle a segélyt.”39

Ma már túlzottnak látszik ez az óvatosság, hiszen a Szemle nem volt napilap, s 
nem az élő Dessewffyek visszaélései kerültek volna napfényre, hanem a rég elporladtaké, 
a korabeli viszonyok közt azonban valóban nem lehetett magukra vonni a gróf haragját. 
A pénzügyi gondok egyébként is sok keserű órát okoztak Tagánvinak, ezekre később 
visszatérünk.

A cikkírókat tehát nem pénzzel és prémiummal ösztökélte, liánom baráti tanácsai
val és köszönetével. Leghívebb munkatársának írta: „Sok, sok köszönet érte ! Mert 
hiszen micsoda nyomorult anyagi jutalom érte a tiszteletdíj!”40

Maga sem anyagi előnyök miat t szerkesztette a Szemlét. Azoknak a sorába tar
tozott, kik valóban életcéljuknak tekintették a múlt feltárásának fáradságos és áldozatos 
munkáját. A legmodernebb tudományos eszközök és elméletek birtokában lázas érdek
lődéssel kutatta fel a régi okleveleket, aktákat s igyekezett azokat közkinccsé te írni. 
Később, midőn nagy betegségében utódot keresett, kissé keserűen jegyezte meg: „A 
jövedelemért sem érdemes nagyon gyötörni magát. Én kaptam minden* nyomtatott ív 
után 10 frt-ot szerkesztési revízió címén, de 30 ívnél töbl>et nem volt szabad adni egy 
évben, az az 1 —1 füzetnél 3—3 ívet. Én persze nem bírván a korrektúrát is, a 10 írt
nak a felét Horváth Sanyinak adtam korrigálásért. 150 frt volt tehát a jövedelmem a 
Szemléből! amelynek idegbajomat köszönhetem most !”41

150 frt-nak más volt a vásárlóértéke, mint manapság, azonban egy esztendei 
sokoldalú szerkesztői munka egyáltalán nem volt ezzel megfizetve.

Már J899 végén is csak úgy vállalta el a folyóirat további szerkesztését, ha Takáts 
ezután is lankadatlanul segíti értekezéseivel és vegyeseivel. „Mert nélküled lehetetlen. 
Hiszen rajtad kívül egyetlen emberem sincs, akire föltétlenül számíthatnék, a többi mind 
csak véletlenségből jön és csak lóggós ( !) s közte nem egy, akinek támogatásától inkább 
fázom, mert rengeteg vesződségem van véle.”42

Hogyan állhatott a Gazdaság történői mi Szemle költségvetése?

 ̂ 1897-ben kiadások; nyomda 1192 frt 07
szerzői tisztoletdíjnk 967 frt 53
szerkesztési revízió 340 frt 02
hordár * 12 frt 50
10 füzet összesen 2.512 frt 7243

1 ív nyomása 35 frt-ba került s a Pátria nyomdában készült. A szerzői tiszteletdíj44 íven
ként 28 frt 45 krajcár.

” üo.
*• „De m ár azzal nem értek veled egyet, hogy ezekről a  monopóliumokról a  manam neve a la tt írjuk czikket s  

hogy te vegyeseidet Is csak nekem s nem a Szemlének küldőéi. . .  ez a felfogás homlokegyenest ellenkezik az enyém
mel, m ert ón másnak m unkáját (akár öt sor. akár ö t iv) szentségnek tartom , am it semmi szín a la tt és semmi féle 
utakban el nem fogok tulajdonítani. Te megkütdöd a  monopóliumokat külön-külön czédulán, én összerakom, Írok eléje 
10 — 15 sort kész a  czlkk a te neved a la tt.”  T agány l-T akátsnak  1SÖ9. máj. 13. Uo.

*• Ugyanabbau n levélben.
“ T agányl-T akátsnak  dátum  nélkül. 1899. Uo.
•* Uő. -  Takátanak dátum  nélkül. 1900 elején. Uo.
«  Uő. -  Takátanak, 1899. dee. 18. Uo.
** Uo. FoL Hong. 1547. Hivatalosan 1892-ben tértek á t  a  koronára, do még évekig forintban számoltak, 

frt =  2 korona.
44 „A tiszteletdíj azonosa Századokéval." Tagányi - Ortvayhoz, dátum  nélkül. 1897. OSzK. Kézirattár. Leveles 

tár.
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1898-ban befolyt az OMGE-től 500 frt
miniszteriül 1000 frt
Akadémiától 600 frt
Közgazdasági Társulattól 200 frt
80 tagdíj 160 frt

összesen 2.300 frt.44

Ebben az évijén a Szemle 38 íven jelent meg, tehát, ekkor is volt deficit. Az Akadémiától 
és a Közgazdasági Társulattól nem minden évben kaptak hozzájárulást, így azokban az 
esztendőkben a hiány még nagyobb lehetett. Az OMGE és a földművelésügyi miniszter 
támogatása volt a legjelentősebb, ezek képezték a folyóirat legfőbb anyagi alapját.

A kiadások egy részét az előfizetési díjakból kellett volna fedezni, de ez elenyé
szően csekély bevétel volt. Az előfizetési díj a meginduláskor évi 3 frt, az OMGE és a Tör
ténelmi Társulat tagjai számára kedvezményesen 2 frt. 1900-ban az évi előfizetés 4 korona, 
a régi évfolyamokat 6 K-órt adják, egyes füzetet, 1 Koronáért. A 12. évfolyamban az 1 - 
11. kötetet összesen 33 koronáért hirdetik.46

Az előfizetési díjat mérsékelt árban állapították inog, hogy így „különöskép közép- 
és szakiskolák, gazdasági egyesületek és körök, könyvtárak s intézetek csekély áldozattal 
szerezhessék meg.”

Mint az 1898-as elszámolásból kitűnik, ekkor mind a 80 előfizető kedvezményesen 
kapta a folyóiratot, vagy az OMGE vagy a Történelmi Társulat tagjuként. Sajnos az 
irattár elpusztulása miatt ma már nem lehet megállapítani, hogy ebből hány leheteti, 
intézmény, iskola, egyesület, gazdakör, vagy könyvtár, és hány volt közülük egyéni 
olőfizotő, történész, tanár, gazdasági szakember, gazdatiszt, esetleg földesúr. Azt sem 
tudjuk, hogy korábban és későbben mennyi volt az előfizetők száma, növekedett-e, 
vagy csökkent az évek múlásával.

Mivel a Szemle kiadása deficittel járt, 1899 tavaszán az OMGE vezetősége a folyó
irat megszüntetéséről kezdett gondolkodni. A Gazdasági Egyesület igazgatója, Förster 
Géza először Fáikért Alajosnak írt s szemére hányta, hogy a nyomda az egyes füzetek 
korrektúrájáért elég sokat számított'fel, valamint a második füzetért 3 ívet számított, 
amikor az csak 2 1/4 íven jelent meg. A jövőben a szerkesztéség adjon elegendő anyagot a 
füzetekhez, s adjon hibátlan kéziratot a nyomdának. „Nem emelni kell a kiadásokat, ha
nem csökkenteni.”w Majd egy hót múlva Tagányit még konkrétabban figyelmeztette: 
„Ily csekély előfizetői szám mellett annak fenntartása majdnem lehetetlenné van 
téve . . .  Nagyon kár volt Púikért titkár úrnak annak idején erőltetni azt, hogy a 
„Szemle” évenkint több füzetben jelenjék meg. . .  A kereskedelemügyi miniszter a 
segélyt megtagadta.”48

Tagányit ez igen mélyen órintelto, de nem udta föl a reményt s a harcot.: „A 
Szemle gyengén van és ha nem segítenek rajta, jövő évre aligha meg nem szűnik. De 
remélem ezt a szégyent el fogja kerülni az OMGE, hogy folyóirata megbukjék.” Meg
kezdte ismét a kilincsólóst és pártolók utáni szaladgálást. „Ami a Szemle élete fonalát 
illeti, az bizony vékony, de kértem a Gazdasági Egyesületet, hogy legalább még 1900-ra 
biztosítsa létét, arai az Egyletnolc ovi 1000 frt-ot jelent. De . . . különösön( !) azért 
fontos ez a haladék, mórt azalatt az 1 év alatt okvetlenül kerítek pénzt a tovább folyta
tásra. A Közgazdasági Társulattól remélek sokat, mert annak vezető embereivel igen jó 
lábon állok és talán Hegedűs (kereskedelmi) minisztert is meg tudom nyergeim . . .  ha 
(a Szemle) megszűnne . . .  itt a „Köztelek” heti lap, amelyben akkor azonnal egy gazda
ságtörténeti rovatot nyitnánk, úgy is majd meghalnak egy kis történeti dologért.”4* 

Ekkor még valóban lekerült a napirendről a megszűnés fenyegető réme. Június
ban az OMGE tanácsa azt határozta, hogy „a Szemle csak oly terjedelemben adható ki, 
hogy annak kiadásából semminemű deficit ne szármázhassák . . . Méltóztassék a közgaz
dasági társaságnál és az akadémiánál a lépésoket a segélynek f. évre való megadása érde
kében megtenni . . .  Ez esetben 23G0 frt áll a szemle szerkesztőségének rendelkezésére.”40 

Paikert ismét elkezdett futkosni a segélyek után. Hamarosan büszkén számolt be 
uz eredményről. „Az Akadémia mir megküldte az 500 frt-ot és a Közgazdasági [Társaság]

“  Förster Tagánylnak 1809. máj. 20. Uo. Fol. Hun«. 1W7.
** TáJékozAdlMil megemlítjük, hogy a  Századok előfizetési dija i» Tört. Társ. tagjainak 10 K., a Köztelek 

pedig, melyet szintón az OMGE adott ki és hetenként kétszer jelent meg, 20 K. volt 1905-ben.
"  Förster-Paikertnek 1899. máj. 13. Föl. Hung. 1547.
41 Förster-Tagánylnak 1899. máj. 20. Uo.
••Tagányl-Takácsnak dátum nélkül. 1899 tavaszán. Uo. Lcvclestár.
»•Förster-Tagánylnak 1899. jún. 13. Uo. Föl. Hung. 1547.
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is meg fogja mini a hiányzó 100 frt-ot . . . nincs semmi okunk a jövőtől félni . . .  A januári 
füzetre úgy készülhetünk, mintha az (elnökség) már határozott volna, kimondva az eddigi 
terjedelem további fenntartását. . . Nekem nagy terveim vannak a Szemle pénzügyi 
jövőjét illetőleg, ha sikerülnek, úgy a mostani terjedelme egyszersmind önkorra bizto
sítva lesz.”51

Tagánvi az év vé£e felé még mindig nem tudta, hogy mekkora lesz a Szemle követ
kező évi terjedelme. „Kn legalább 30 ívet kívánok, . . . hu kevesebbre szorít ják, akkor 
lemondok a szerkesztésről.”511900-ban valóban 30 íven jelentmega folyóirat. 8 így Tagánvi 
maradt.

Paikert Alajos azonban ez évben kivált a szerkesztőségből, mivel Washingtonba 
nevezték ki mezőgazdasági attasénak. A Szemle búcsúztató szavai. „Mindenkor hálával 
fogunk gondolni rá, hogy a magyar gazdaságtörténet ügyét oly lelkesen gondozta s a kez
det nehézségein átsegíteni iparkodott,”M kijelölik Paikert szerepét a folyóirat életében. 
Lelkes és iparkodó úttörő volt ő, kinek legnagyobb érdeme az előkészületekben való sok 
buzgólkodás mellett az volt, hogy az OMCíE-nál és másutt igyekezett megteremteni a 
lapkiadás anyagi alapjait.

Ettől fogva az OMGE részéről való felügyeletet Szilassy Zoltán vette át, mint 
szerkesztőtitkár. Az ő hatása sem lehetett a Paikorténál nagyobb a folyóiratra.

A deficit azonban ezután sem szűnt meg, ezért 1901 decemberben az OMGE 
irodalmi és tanügyi szakosztályának ülésén ismét felmerült a kérdés, hogy nem volna-e 
célszerű a Szemle kiadását beszüntetni. A felszólalók szerint „az ügyre, melyet a folyó
irat szolgál, nagy veszteség volna annak beszüntetése”. Balás Árpád szerette volna, 
hogyha „több oly cikk jelennék meg a Szemlében, amelyek több vonatkozásban vannak 
a mezőgazdasággal”. Szilassy elismerte a felszólaló igazságát, de hozzá tette, hogy a más 
jellegű cikkek is „igen becses közgazdasági érdekű anyagot, képeznek”. Végül is a szakosz
tály javasolta u Szemle további fenntartását. Egyúttal felkérték a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumot egy utasítás kibocsátására, amely a középiskoláknak javasolja, 
hogy könyvtáraik részére a folyóiratra előfizessenek. Valamint felhívást intéztek egyes 
nagybirtokosokhoz is, hogy levéltáraik gazdaságtörtónelini anyagát bocsássák a folyóirat 
rendelkezésére.51

A deficit súlyos és állandó betegsége maradt a Szemlének, ideig-óráig azonban 
mindig sikerült valahonnan orvosságot találni. Sokkal nagyobb baj támadt akkor, amikor 
az esztendők óta végzett: megfeszített, szinte pihenést sem'ismerő munka aláásta Tagánvi 
egészségét-, s ezért kénytelen volt a Szemle szerkesztésétől 1901. máre. 1-én visszavonulni. 
».Ez táj legjobban” — írta Takátsnak. Súlyos betegsége miatt orvosa még bosszú pihenés 
és kezelés után is, eltiltotta őt az olvasástól. Az írás meg végképp kimerítette.55 így való
ban nem folytathatta ezt a felelősségteljes, fáradságos munkát.

Az OMGE igazgutóválasztmánya sajnálattal vette tudomásul Tagánvi lemondását 
s „legmélyebb köszönetét, és elismerését” fejezte ki.56 E szavak ezúttal nem üres frázisként, 
hanem őszintén hangzottak, valamint a Szemle búcsúztatója is. „Eltávozása folyóira
tunknak pótolhatatlan vesztesége. Hogy most büszkén tekinthetünk a . . .hét kötet 
gazdag. . . tartalmára, azt csaknem egészen Tagánvi Károlynak köszönhet jük . .  . • — 
ismerte el Kováts Ferenc. - - E feladat nehezebbik részét, a kezdet akadályainak elhárí
tását megoldotta, . . .  a Szemle minden egyes eddig megjelent sorába a szerzők 
önállóságának teljes elismerése mellett — saját lelkesedésének . . . szellemét lehelte. 
Szóhoz juttatott minden arra érdemest és saját, maga hallgatagon igazgatta a Szemle 
sorsát. Nem hiszem, hogy akadjon munkatárs és olvasó . . .  ki Tagánvi Károlyt meg 
ne szerette volna. . . Ha ilyen meleghangú, személyi vonatkozású nyilatkozat tudomá
nyos folyóiratban tán szokatlan, legyen ez kivétel, mint ahogy kivételes, feledhetetlen 
Tagánvi Károly szerkesztői működése.”57

Tagánvi elsőként legjobb munkatársát, Takáts Sándort kérte fel utódjának. Tudta, 
benne valóban elevenen él a gazdaságtörténeti dolgok iránt való érdeklődés. Csak egy 
nagy baj volt . hogy Takáts ekkor állandóan a bécsi levéltárakban búvárkodott. Tagányi 
feledve, hogy maga mennyit bujoskodot t a Szemlével, így bíztatta: „Én nem látok abban **

** P aik ert—Tagánylnak 1809 . . . .  18. (A hónap olvashatatlan.] Uo.
“ Tagányi aláhúzása. Tagányi -T ak á tsn ak  dátum  nélkül, 1899 végén. Uo. Levelestül-.
“  MOSZ. 1900. 191. I.

Köztelek. 1901. ICO. sz. 2013. 1.
“ Tagányi—Takátthoz dátum  nélkül. 1900 elején, majd Jün.-ban és 1901. dee. 21-én, „Még egy-két év kell, 

amíg tudományos foglalkozást Is űzhetek . . .  Az írást és olvasást a  minimumra redukáltam ". OSzK. K ézirattár. 
Leveles tár.

*• F ö rs ter-Tngánvihoz 1901. márc. 16. Uo. Quart Hiúig. 2286.
*’ MGSz. 1901. 40. 1.
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akadályt, Hogy Bécsijén vagy, azért szerkesztheted oly módon, hogy egyszerre 2—3 
füzetet készítesz el, mert hiszen a Szemle nőm aktuális dolgokkal foglalkozik.”48

Tagányi másodsorban Kováts Foronore gondolt, aki szintén messze, Pozsonyban 
lakott. Az OMGE vezetősége sem talált a fővárosban megfelelő nagyképzettségfi, önfel
áldozó és kellő idővel rendelkező szakembert. Thallóezy Lajos bécsi pénzügyi levéltár- 
igazgató javaslatára végül a megbízást Kováts Ferenc kapta.59

Takáts Sándor eddigi munkássága alapján joggal remélhette, hogy őrá fog esni a 
választás. Ez a mellőzés annyira bántotta, hogy egy ideig nem is írt cikket a Szemlének.

Kováts Ferenc, a pozsonyi jogakadémia huszonnyolc éves tanára, nagy buzgalom
mal látott hozzá a folyóirat szerkesztéséhez. „Bátran adhatok azon reményünknek kifeje
zést, hogy . . . továbbra is sikerülni fog folyóiratunkat, a tudományosság azon magasla
tán megtartani, amelyre ezt a volt szerkesztő emelte.'’®0 Korábban Kovátsnak csak egy 
értekezése s egy németnyelvű urbárium-közlése jelent meg a Szemlében. Ő igen jólkép- 
zetfc, értékes közgazdasági szakember volt. Mégis hiányzott belőle Takáts páratlan nagy 
munkabírása, lelkesedése, valamint Tagányi határtalan ügybuzgalma, nagy emberis
merete, mellyel munkatársait magához vonta és írásra buzdította.

Hamarosan bebizonyosodott, hogy a Szemlét, bár nem oly aktuális dolgokkal 
foglalkozik mint egy napi-, vag.v hetilap, mégsem lehet egy' távoli városból szerkeszteni. 
Igen meg lehetett érezni Tagányi szakadatlan bábáskodásának hiányát.

A jól kitaposott úton egy ideig még eldöeögött a folyóirat. A kipróbált, nevesebb 
munkatársuk azonban elmaradtak: Acsády, Fest Aladár, llléssy János, Karlovszky Endre, 
Lehoczky Tivadar, Márki Sándor, Pauler Gyula (1903-ban meghalt), Szádeczky Lajos ós 
természetesen Tagányi.

A régiek közül megmaradt Kárffy' Ödön, Kemény Lajos, Kropf Lajos, Merényi 
Lajos, Munkás László, Pór Antal, Sörös Pongrác, Thallóezy Lajos (csak egy értekezés) 
és az 1902-től ismét munkába lendülő Takáts Sándor. Ám ez — az utóbbiak kivételével, — 
már inkább a másodrendű gárda.

Kováts Ferenc a távozók helyére megpróbált új embereket, főleg fiatalokat, tobo
rozni: Erdélyi László, Érdújhelyi Menyhért, Iványi Béla, Kerekes György, Luk in ich 
Imre, Németh Ambrus, Őrt vay Tivadar (kit még Tagányi kért fel). Várnai Sándor, Viszota 
Gyula, Xoltai Lajos és Zimmormann Ágoston. Közülük többen később valóban a történé
szek élvonalába kerültek, itt a Szemlében azonban még nem találunk tólük kimagasló 
gazdaságtörténeti értekezést, a kitaposott úton jártak, nem hoztak új stílust, új szem
pontokat.

Takáts volt az egyetlen jelentős gazdaságtörténészük, de mégsem lehetett egyedül 
az ő értekezéseivel és vegyeseivel megtölteni az egész lapot. Kováts Ferenc „tisztelettel 
esedezett” hozzá, hogy küldjön a folyóiratnak ismertetéseket és bírálatokat is, mert 
azoknak különösen híjával van.

A szerkesztő bőven talált helyet saját értekezéseinek s a pozsonyi levéltárak anya
gából kiírt vegyeseinek, mert Takátson kívül csupán Munkás (Miavecz) László postatör
tén ész ro számíthatott, mint főbb munkatársra. „ ígv aztán egyszor-másszor gyengébb 
dolgot is el kell fogadnom . . .  vallja be Kováts. — Hiszen úgyis rostálok, hacsak lehet
séges. de helyzetem rendszerint igen nehéz. Most végre-valahára odáig jutottam, hogy 
rendes időben adhatom ki az egyes füzeteket. Ez is már nagy dolog, mikor gyakran az 
utolsó percig som tudok értekezést keríteni.” A beküldőiteken pedig sok dolga, javítása van.81

Midőn Takátsot kinovezték a képviselőház levéltárosává és megbízták az ország- 
gyűlési emlékek összegyűjtésével, ez végső csapást jelentett a Szemlére. Logbuzgóbb 
munkatársát vesztette el.

Mindehhez járultak az anyagi bajok. Pozsonyból nem lehetett, folytonosan a 
minisztériumokba, OMGE-hez és befolyásos urakhoz szaladni, kérni, kilincselni.

Maga Tagányi is belátta, hogy nem megfelelő embert ajánlott utódjául. „A Szemle 
sorsa igen leverő, de Kováts kezében tönkre kellett rnonnio.” Még mindig bíztatja Taká
tsot: „Neked kellene a szerkesztőjének lenni! Akkor volna rend és tartalom. De az OMGE- 
tól el kellene venni, mórt ott mostoha kezekben volt mindig.” Tagányi nem tud teljesen 
elszakadni szeretett lapjától. Szeretné, lm az Akadémia vagy a Történelmi Társulat 
kezébe venné és támogatná a haldokló Szemlét.8* Mindhiába, már senkinek nem volt 
annyira szívügye a folyóirat, mint noki.

“  Tagányi—Takácsnak dátum  nélkül. OSzK. K/-/.Irattár. Lovclcstár.
M Saov Miklós: Takáts S. . . .  emlékezete. A MTA elhunyt tagjai fölött ta r to tt cmlékbcszédck. 1937. 32. köt,. 

16. k . 15. 1.
•• MGSz. 1901. 50. I.
“  Kováts —Takácshoz 1903. nov. 24. és 190«. ápr. 20. „Alig győzőm a  kefélést és jav ítást.”  üo .
•• Tagányi— Takátehoz dátum  nélkül. Uo.
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1905-ben a 12. évfolyam második füzete után előfizetési felhívást adott közre 
Kováts. Ebben még azt ígérte, hogy a ,,legközelebbi számokban előreláthatólag . . .  a 
következő értekezések fognak kiadatni: Kováts Ferenc: Gazdaságtörténeti prologomonák; 
Kováts Ferenc: Városi kereskedelmi j>olitika a középkorban; Xványi Béla: A Kanizsayak 
vas- és sopronmegyei birtokai a XVI. század elején .. .”

Ekkor még nem gondolt Kováts a lap végleges megszüntetésére. Ezek a cikkek 
azonban már nem jelentek meg. A Szemle XIII. évfolyama csonkán maradt, a legutolsó 
szám a harmadik.

A Magyar Tudományos Akadémia II. osztálya „őszinte sajnálkozással” vette tudo
másul lí)07-ben a Szemle megszűnését. Úgy látszik, még reménykedtek aljban, hogy vagy 
felélesztik a folyóiratot, vagy hasonló vállalkozást indítanak, mert kimondották, hogy 
az Akadémia „addig is, míg ez irányban intézkedést tehet, a gazdaságtörténeti czélokra 
felvett költségvetési tétel ügyét függőben óhajtja tartani.” A Magyar Gazdaszövetség 
kérte, hogy a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle akadémiai segélyét a  Magyar Gazdák 
Szemléje című folyóiratra ruházzák át. Kérésüket, azonban az Akadémia visszautasította, 
„mert, ezzel nem látja megvalósíthatónak a kitűzött célt, a magyar gazdaságtörténet 
intensivebb művelését”.63

Itt kell megemlíteni, hogy a Magyar Gazdaságtörténelmi Szcmlévol párhuzamosan 
volt még egy hasonló tartalmú magyar folyóirat, az 10 ni élv i Gazdaság történelmi Szemle, 
mely Az Erdélyi Gazda c. lap mellékleteként 1897/1898-ban évente hatszor jelent meg 
Kolozsvárt, Tokaji László szerkesztésében. Acsády a Magyar Gazdaság történelmi Szem
lében lelkesen üdvözölte az új lap megjelenését.el Néhány kisebb tanulmány, elsősorban 
forrásközlés jelent meg itt,. Rövid idő alatt elég változatos gazdaságtörténeti anyagot 
közöltek, főleg a XVII—XVIIL. századból. Témái: fejedelmi utasítás az uradalmi udvar
bíró számára, uradalmak gazdasági kimutatása, fizetési lajstromok, udvarboliek borjá- 
rnndósága, egyéb uradalmak története és gazdálkodása, marosszéki földközösség, határ
nevek, székely szék szabályrendelete, falutörvények, urbárium, jobbágyszerződések, 
jobbdgyösszeírás, egy földmíves krónikája, kétszáz évos béreskönyv, napszám bérek, 
tisztek fizetése, onvodi tanárok fizetése, vár- és vagyonleltár, végrendelet, kőfaragók 
szerződtetése, Erdély adója, kivándorlás, óhinség.

Sajnos a folyóirat hamar megszűnt, így semmiképp sem volt vetélytarsa a Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemlének.

II.

A Szemle értekezései tartalmilag igen változatosak, kiterjednek a gazdaságtörténet 
mindon ágára, az agrártörténelemtől kezdvo az ipar-, kereskedelem- és közlekedéstörté
neten át á statisztikáig és birtokjogig.

Mai történészek fölpanaszolják, hogy a Szemle főleg a XV1—XVIII. századra 
korlátozta u kutatásokat .“  Vizsgáljuk meg, hogyan oszlanak meg századonként az egyes 
cikkek:“

Megnevezi* I X—XITI. I XIV XV. ; XVI. ' XVIT. X V III. Í XIX . n .

Értekezés 13 9 \ 16 35 31 39 10
Adat és vegyes 10 29 43 119 276 179 23

23 38 59 1 154 307 218 33

»» Akadémiai Értesítő, 1007. 332-333.1 . A MTA jegyzőkönyvei. 3. akadémiai t a » »  ÜK*, mátc. 19.
•• MOSz 1897. 136. 1. „Ép Erdély az, hol e téren roppant munkakör kínálkozik, mert a többi fejlődés o tt

egészen sajátos közgazdasági viszonyokat hozott létre” ........ A székely kivándorlás szintén gazdasági kénlés, nem csak
ma hanem rége*-régóta." „Anyagnak bizonyára nem le t t  hiányában, mert nem csak a köz-, hanem a magán levéltárak 
Is töméntelen értékes kincset rejtenek magukban, melynek közzétételo a nemzeti tudománynak nagy hasznára fog

szolgáink j .  A magyar agrár- és paraszt történet polgári irodalmának kritikájához. Századok. 1954. 372.1.
, A Szemle sem terjeszkedett ki a mezőgazdaság kapitalista korszakának vizsgálatára, közleményeivel megmaradt a 
feudális korszak Igen sxükreszabott korlátái között." , _  _ _  . . .

m j j a r(?y cikk pl. liárom századdal foglalkozik, mind a  három rovatban szerepel, kivéve a X - A l i i .  századot, 
ahol csak egyszer.
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Az értekezések elég arányosan foglalkoznak mindegyik korszakkal, csak a kisebb 
cikkek zömo tárgyalja túlnyomóan a XVI—XVIII. századot. A XIX. századdal valóban 
kevesebbet törődtek.

Az „adatok” és „vegyesek” túlsúlya sem olyan döntő, oldalszámuk 87 oldallal 
múlja felül az értekezésekét. A tizenhárom évfolyam összoldalszáma: értekezés 2750 1., 
udub és vegyes 28-13 I. l)o a hatodik évfolyamban 177 óidul értekezés mellett 309 oldal 
adat található.

Most nem az a célunk, hogy az egyes tanulmányokat behatóan értékeljük, hiszen 
mindegyik témakör más gazdasági szakembert, kívánna, helyünk sincs itt erre, csupán 
azt kívánjuk feltüntetni, hogy a cikkíró értekezést írt-e, vagy csak bővebb adatközlést 
ad, s hoz-e valami újat az illető szakterületen.

Alapvető problémákat tárgyal Aesúdy Ignác: A magyar gazdaságtörténet fel
adatai című cikkében.*7

A gazdaságtörténet meghatározást», után eddigi eredményeit s a  magyar történel
met pillantja át ebből a szempontból, végül kijelöli jövendő feladatait.

A Gazdaságtörténelmi Szemle nemcsak az anyagot adja közre. „Még fontosabb 
hatása az, hogy szakembereket nevel, hogy a gazdaságtörténet iránti érdeklődést a nem
zeti társadalom művelt rétegeiben fölébreszti s bennük e tudományág nagy elméleti és 
gyakorlati fontosságát öntudatra kelti.” „Mint már neve jelzi, a gazdaságtörténet tör
ténettudomány és gazdaságtudomány is: összekötő kapocs a két. tudományszak, ezzel 
pedig a múlt és jelen ismerete közt . . . egyszersmind magyarázutátadjaa jelen szociál-gaz- 
d»usági alakulásainak és képződményeinek.” „A gazdasági viszonyok és érdekek jelentő
sége a múlt ban éppen oly nagy volt, mint minő az a jelenben. . . Minden nagy történelmi 
esemény m ögött... ott lappang az eddig észre nem vett., meg nem értett, nem méltányolt 
gazdasági érdek, mint elsősorban mozgató rugó . . . Csak a jelszó, a lobogó volt más . . . 
De a politikai, rendi, vallásos, felekezeti takaró alatt, ösztönszerüen, öntudatlanul, de 
ténylog gazdasági törekvések, anyagi érdekek hevítették a versengő feleket. A küzdelem 
a létért, a hatalomért, a vele járó gazdasági és politikai befolyásért lényegében mindig 
olyan volt, mint ma.”

„A gazdaságtörténetnek azt a munkát kell múltunk megvilágításában végeznie, 
amelyet a polit ikai történet eddig egyáltalán meg sem kezdett.. . . Kifelejtette előadásá
ból a történetírásnak legfőbb tárgyat, a gazdasági életben szerepet vivő összes tényező
ket, . . .  a t.ulajdonképeni néptömegeket és kifelejtette legfőbb tartalmát, az anyagi 
polgárosodás megalapítását., fejlesztését, időnként való változásait . . .”

„Az állam nemzetközi politikája, háztartása és adóügye, honvédelme és beikor- 
mányzata, a műveltség, irodalom és művészet . . . mindnyájan szoros kapcsolatban 
állanak a gazdasági szervezettel . . .  Mi adott a magyarságnak igazán világtörténeti 
jelentőséget az európai népek családjában és hogyan teljesítette ezer év a la tt. . . kül
detését?”

Acsády röviden vázolja a honfoglalás előtti viszonyokat. Szerinte a magyarság 
itt pusztuságot és mocsarakat talált. „Hogyan lett a magyar nemzet., a magyar föld azzá, 
minőnek ma látjuk? Arra a politikai történetírás még nem válaszolt. . . Itt. a gazdaság
történet nck kell segélyére sietni . . .  A magyarságnak nem egyszer ott kellett a munkát 
kezdenie, hol századokkal azelőtt Ősei kezdték. A honfoglalást bizonyos tekintetben 
ismételnie kellett több ízben.

Az állami, nemzeti politika egyik legfőbb feladata ezer esztendőn keresztül a 
telepítés.”

Végig tekinti a magyar történelmet, majd megállapítja: „A török uralom, . . . 
a tizenhatéves felszabadító háború óriási területeket tett lakatlan sivataggá . . . Első sor
ban az ember hiányzott.” 1715-ben és 1720-bun vagyonkatasztert készítettek, mely 
helységenként névszerint felsorolta az egész adóköteles lakosságot. „Az 1720 körüli 
állapotok ismerete nélkül képet, sem alkothatunk annak a munkának nagyszerű . . . 
voltáról, melyet it t azóta a magyar nemzet végzett. E nagy munka . . . az uralkodóosz
tályok vezetésével folyt . . . Csak egyetlen mozzanatát, körvonalaztam itt a magyar 
állam múltjának . . . , mely egyáltalán földerítve, méltatva . . . nincs s mely hiányt a 
gazdaságtörténet lesz hivatva pótolni.”

„De nem csupán a mezőgazdaság . . . hanem az anyagi munka minden ágában, 
ipar és kereskedés terén . . .  az adórendszer és pénzügyi viszonyok, sőt közvetve a köz
igazgatás és igazságszolgáltatás . . . körül végtelen sok feladat. . . . várakozik a magyar 
gazdaságtörténet re. . . Ha tehát képessé akarjuk tenni nagy nemzeti hivatása tel j esi-

•’ MGSz., 1895. 137-158. 1.

A GAZDASÁOTÖRTÉN'KI.MJ SZEMLE TÖRTÉNETÉHEZ 1087



lésére a gazdaságtörténetet, elsősorban gazdasági szakembereket, kell a történeti kutatás 
és történetírás számára megnyernünk.”

Acsády cikke a gazdaságtörténet apológiája. Azért idéztük kicsit bővebben, mert 
híven tükrözi a Szemle szerkesztőségének felfogását. Irányt mutatott a folyóiratnak s a 
koraijeli magyar gazdaságtörténetírásnak. A hibák feltárásában áttörő, több máig is 
megoldatlan problémát vet fel. Módszerében és fogalmazásában azonban nnigán viseli 
természetszerűleg a milléniumi korszak felfogását. Stílusa túlságosan csapongó, zsuma- 
lisztikus. Polgári, liberális gondolkodása pofiig kitűnik ezekből a soraiból is: „A gazdaság
történet . . .  a magyar polgárosodás nemzeti eposzává lenne.” „Az uralkodó osztályok 
. . . voltak a földnek tulajdonképoni cívilisátorai, betelcpítői, megnépesítői is. Nemcsak 

védték és szervezték, hanem polgárosították az országot.”** A cikkben megbúvó megal
kuvásra mutat rá Gunst: „Hogy ezekben a megállapításokban mennyi az a kompromisz- 
szuin, amelyre azért kényszerült, mert végeredményben a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemlét az OMGJE finanszírozta s megállapításai is egy olyan előadáson hangzottak el, 
molyon részt vettek az OMGE vezetői, s mennyi az. amit ő maga is a legnagyobb jóhisze
műséggel állított — azt ma már nem tudjuk megállapítani.”*9

Acsádynak a folyóirat létrejöttében egyébként is nagy része volt. Számos cikkben 
mutatta ki a gazdaságtörténet fontosságát, a magyar történetírásnak e téren való elma
radását, harcolt lét jogosultságának elismertetéséért.70 Nagy érdeme, hogy a mindent csak 
politikai szemszögből néző magyar olvasók és történészek figyelmét felhívta a gazdasági 
viszonyok, anyagi érdekek történelem alakító hatására. Ezen a ponton messze elhagyta 
kortársait. Életművével foglalkozva Gunst megállapítja: „a »gazdasági materializmus« 
jelentkezése Acsády munkásságában természetesen nőm mond ellent unnak, hogy történet- 
felfogása alapjában idealista jellegű.” „Nevét ott szokták emlegetni azoknak a történet
íróknak a sorában, (Grünwald B., Márki S. ésTagányi K. mellett), akikhez a mai marxista 
magyar történetírás visszanyúl, akiknek megállapításait fel kellett használnia.”71

Még a folyóirat megindulása előtt Tugánvi és Acsády felhívták a figyelmet az 
1715-ös és 1720-as országos összeírások páratlanul fontos gazdaságtörténeti anyagára. 
A lélekszám megállapítása a XVIIT. század történetének egyik legfontosabb kérdése. 
Ezt az összeírást Acsády több munkatársával együt t fel is dolgozta Magyarország népes
sége a  pragmatica sanctio korában 1720/21 c. könyvében. A Szemle első évfolyamában 
ebből 22 megye és 15 város adatait közölte „A magyar gazdasági élet 1720-ban” címmel. 
Ekkor az őstermeléssé! foglalkozó összes nem nemes rétegeket s a városi lakosságot 
összeírták, valamint évi keresetüket és földjeiket is, hogy ennek alapján adóreformot 
hozzanak be. Az „emberanyag az ország nagy részében a minimumra szállt 8 vele . . . 
a minimumra kellett, lehanyatlania a földmívelősnek is . . . A városokban . . .  is kivétel 
nélkül szertelenül megfogyott a népesség s az ipar és kereskedés szánalmas állapotba 
jutott . . . 1720 óta egy újabb honfoglalásnak kellett végbemennie, hogy a magyarság 
5 G emljeröltŐ . . . szakadatlan munkájával az anyagi és szellemi fej kW és mostani 
magaslatára emelje hazánkat..”7*

Acsády felismerte, hogy a gazdaságtörténet számára milyen fontos a népszám
lálások, dézsmalajstromok kiadása. 6  a XVII—XVIII. századi népesedési elméletet tette 
magáévá. Szerinte „a népességben gyökerezik az állam ereje, a népszám ismerete nem 
egy történelmi rejtvény megoldását teszi lehetővé.” Acsády pusztán a népszám növeke
désének vagy csökkenésének mechanizmusára egyszerűsítette le a történeti folyamato
kat,.73 Ebben az értekezésében nem tette kritikai vizsgálat tárgyává a vagyonkataszter 
adatait, nem számolt azzal, hogy adózásról lévén szó, a bevallók valószínűleg letagadták 
a jövedelem egy részét , nem mindegyik összeíró volt egyformán pontos stb. A vagyon
kataszter adatai a gazdaságtörténészek számára valóban rendkívül becses források, de 
önmagukban mégsem adhatták az ország akkori gazdasági életének teljesen hű képét , 
a népesség nem fogyott meg annyira katasztrófában, mint ő hitte.

Ugyancsak az 1720-as összeírást elemzi a  következő, II. évfolyamban Pólya Jakab: 
Gazdasági viszonyaink a XVIII. sz. első felében” című cikkében.

<3 már megsejti, hogy „ebben nem annyira az abszolút, mint a viszonyszámok, 
becsesek. Vagyis az adatokban lehetnek hiányok, de pl. a kerületek viszonya reális” .

•• Uo. 146. és 155. 1.
••Gurut PiUr: Acsády Ignác történctirás-n. Bpost. 1961. 132. I.
'* Actády: S tatisztika és történetírás. Nemzetgazdasági Szemle 1899. 447 .!.. Közgazdasági állapotaink a  lo -  

17. sz.-ban. Bpcst. 1899. . . .  . .  ,
71 Gurul: I. in. 7. és 109.1. „Acsády ugyan, ha bizonyos kénlésekben vitathatatlanul a konzervatívabb megol

dások felé hajlott Is, egész é letú tjá t tekintve mégis lényegében balra tolódott,”  Uo. 51. I. „  . ,
"M G Sz. 1894. 47. 1. Az 1712-15-ös országos összeírás Debrecenre vonatkozó hiányait k im utatta Zoltai. 

Uo. 1902. 21. 1.
”  Actddy: Közgazdasági állapotaink . . .  5. I. és Gurul: I. in. 111 -1 1 2 . 1.
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Dunántúl adózó személyek: 28,04%
Dunán innen 37,44%
Tiszántúl 12,00%
Tiszán innen 21,92%

100%

A török uralom pusztává tette az országot. „így pusztán csak « népszámlálásból kiindulva 
kétségtelen, hogy n kornak gazdasági táron a fő feladata a telepítésben állott .” A legtöbb 
szántó a Dunántúl volt, az állattenyésztésből eredő jövedelem legnagyobb a Tiszántúl. 
Majd a 30-as évek forgalmi adatait vizsgálja. A kivitel 56%-át az ökör és bor teszi. A Ga
bonakivitel csak később növekszik. Nyerstennénykivitel és iparcikk behozatni jellemző.71 
l ’ólva rámutat a gazdasági viszonyok kezdetlegességére. Nem puszta adatközlést ad. 
hanem igyekszik azokat feldolgozni.

Tagányi Károly gondosan ügyolt arra, hogy a cikkekben ne maradjanak történeti
leg alá nem támaszt ható elméletek, külföldi kutatások által már túlhaladot t eredmények, 
sőt még helyesírási hibák se. Néha azonban, talán idő hiányában, az egyes számadatok 
egybevetésére már nem maradt- ideje, még saját adat közléseiben sem. így nem vette észre, 
hogy az 1890-os évfolyamban egymás után milyen ellentmondó végösszegek kerültek 
Magyarország népességének számáról. A 210. lapon azt közli, hogy 1828-ban a 10 -60 
éves adózó személyek száma 2 874 839.”  A 281. lapon pedig az 1787-es népszámlálás 
szerint adózó 0 309 314 lélek, adómentes 340 0S4.7G A következő oldalakon Csánki Dezső 
ismerteti Acsády: „Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720/21” cí
mű könyvét s ennek eredményét, hogy Magyarország és Erdély lakossága ekkor 2 582 598 
lélek. 175 év alatt (1896-ig) tehát, a lakosság meghatszorozódott.77

Sem Csánki, sem Tagányi. sem mások ekkor nem vonták kétségbe Acsády megál
lapítását, nem vetették össze a későbbi népszámlálásokkal. A török és kuruc háborúkban 
pusztult országra és a későbbi telepítésekre gondolva, nem számoltak azzal, hogy 1720-tól 
1787-ig nem emelkedhetett két és félszeresére a lakosság, még igen nagy szaporaság és 
nagymértékű bevándorlás mellett sem. Még kevésbé csökkenhetett az adózók száma 1787 
és 1S28 közöt t. (1 -15 évesek száma aligha volt 1828-ban 3 millió a nagy csecsemő- és 
gyermekhalandóság miatt, a 60 óven felülieké pedig egészen alacsony lehetett.) A nép- 
számlálások puszta közléséhez valami magyarázatot kellett volna fűzni, legalább annyit, 
hogy milyen elvek alapján készült az egyik összeírás és minek alapján a másik, Erdélyt, 
Horvátországot hozzászámították-e. Acsády számításait csak újabban vették revízió 
alá:”

így aláértékelve a XVITI. század elején élt- lakossíig számát, nem csoda, ha a kor
szak történészei (Acsádv, Lehoezky, Pólya stb.) a ténylegesnél nagyobb jelentőséget 
tulajdonítottak a XVIII. századi magyarországi telepítéseknek. A .Szemle szerkesztői 
sem vonhatták ki magukat őzen befolyás alól, s ezért több értekezés foglalkozott ezzel u 
kérdéssel.

Lthoczky Tivadar a Schönborn grófok telepítéseiről írt, akik Beregben a munkácsi 
uradalomba, Bácskában pedig a zimonyi uradalomba hoztak nómofc telepeseket.”  lieizner 
János: A inindszent-algyői uradalom történetéből c. cikkében a Pallavieini Őrgrófi hit.- 
bizoinány keletkezését a XVIII. században mondja el.*0 Éble Gábor Nyíregyháza Károlyi 
Ferenc gróf általi újraalapításáról értekezett.*1

A szerzők a telepíttető nagybirtokosok szemszögéből nézték a kérdést, s azok 
fontos szorejíét, áldásos tevékenységét hangsúlyozták. Adataik alapján azonban kibon
takozik, főleg a későbbi földesurakkal és bérlőkkel kapcsolatban, a kizsákmányolás foko
zódása. Roiznornok is el kellott ismernie, hogy „uz urbárium behozatalától fogva az ura
dalom bevételoi fokozatosan emelkedtek . . .  a váltságösszeg a korábbihoz képest mind 
jelentékenyebb lett”.82

"MOS*. 1895. 201. I.
'* Tagányi: A z  182Ő-ikl országos összeírta végleges eredményei.
T* Tagányi: Az 1787. évi első népösszeirta eredményei .
"  Uo. 283. 1.
"  Dávid Zoltán számításai szerint ebben a korban 4 millió lehetett az ország lakossága. A bevándoroltak Összes 

száma 1787-ben 1 millió körül. (Az 1715-1720. évi összeírta. La. A történeti statisztika forrásai.) Pápai Béla szerint 
4 100 000 lakos volt. (Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idején *1711 -1807« a Magyarország 
történeti demográfiája e. möben. 1963.)

’* Ishoczka Tivadar: Német telepítőiek Bereg megyében. MGSz., 1895. 249. 1.
** Uo. 1895. 321. 1.
11 íbie G.: Károlyi Ferenc gróf gazdasági tevékenységéből. I I .  Nyíregyháza újraalapítása. Uo. 1S9", 

145., 201. és 269. 1.
“  Uo. 1895. 332. 1.
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Az első évfolyam leghosszabb és legjelentősebb műve: Tagányi Károly: A földkö
zösség története Magyarországon című értekezése.

A földközösséget még mint élő intézményt 1821-ben a dán Olufsen s vele majdnem 
egy időben Lelewol fedezték fel és tanulmányozták. Utánuk egész irodalom támadt.

Magyarországon is szerepelt mint teória,83 de a konkrét adatok teljesen hiányoztak. 
„Ezúttal csak . . .  a magyar föld közösségnek időnkinti földrajzi elterjedését, vagyis 
helyét a térben és időben szándékozom kijelölni . . . ” írja Tagányi. — ,,a mai állapotok
ból kell kiindulnunk s úgy menni visszafelé mindig régibb és régibb korba.”

A jobbágyok nem bírtak állandóan kihasított szántóföldekkel, hanem a közös 
földet maguk közt évről-évre sorshúzással osztották meg. Mária Terézia korában azért 
volt szükség általános telekrendezésre, mert az ország egy részében még földközösség 
uralkodott. A birtoktestek szétszórtsága s a velejáró mívelési kényszer is mind a föld- 
közösségből veszi eredetét.

A sorsolás nyílvetés vagy nyílvonással történt, a kisorsolt rész neve nyíl vagy 
nyilas, az egész sorsolás alá eső föld a nyílföld vagy a falu nyila.

Tagányi szerint három főtípust különböztetünk meg. 1. Egy es helyeken a nyíl földe
ken kívül szabad föld is volt, ahol mindenki annyit szántott, amennyit akart, vagyis az 
első foglalás jogát gyakorolta. 2. A nyilas oszlásnál mindenkinek egyenlő nagy, egyenlő 
távoli 8 egyenlő minőségű földet kell kapnia. Ezért a határt különböző nagyságú táblákra, 
az egyes táblákat pedig annyi egyenlő részre darabolták, ahány an azokra igényt tartottak. 
Egy nyíl tehát 30—50 stb. darabban fekszik széjjelszórva a határban. 3. A költözködő, 
vagy nomád földkőzösségnél nincsenek külön szántók, rétek, legelők sem, s ezért először 
mindenkinek „gyepet” osztanak. A község minden évben a határban más és más gyepet 
választ, s ezt oszt ják meg a lakosok közt sorshúzással vagy anélkül. A lényeg, hogy for
dulók nincsenek.

A földközösség megmaradására a török hódítás hatással volt, de sokkal korábbi. 
A földközösség nálunk legtovább Erdélyben uralkodott.

A földesúri hatalom alatt nem álló községek föld közössége nemzetségi földközös
ség, a földesúri községeké pedig faluközösség. 10 megkülönböztetés a földközösség techni
káját nem érinti.

A középkorban a „fűn, vagy füvönosztás a föld közösségnek Ősi magyar termi
nus tcchnicusa . . .  A »fű« képviseli az egyeseknek ideiglenes birtokjo^át a mívelés alatt 
álló határrészokben, ellentétül az egy tagban levő s állandó határjelekkel megkülön
böztetett birtokok örökös tulajdonjogával szemben.

A földközösség történelmünkben egy soha meg nem szukadó láncolatként t űnik 
fel, melynek utolsó szemeit csak az ókor homálya födi el.”

Tagányi megyénként és vidékenként, sorra bizonyít s visszafelé halad az időben. 
„De a földközösség e hazában még a honfoglalásnál is régebbi intézmény.” A szláv népek 
kezdetben mind föld közösségben éltek.81

Tagányi a külföldi szakirodalom teljes ismeretével, biztonságosan mozgott párat
lanul gazdag levéltári anyagában. Pozitivista módszere dacára nem merült el adataiban, 
azok fölé emelkedve meglát ta az európai összefüggéseket. Értekezésével kimagasló példát 
alkotott tárgy választásban és módszerben egyaránt. Munkatársai azonban nem ismerték 
fel a cikk korszakalkotó jelentőségét, nem követték példáját, a tartalom új felfedezését 
még Acsády sem igyekezett értékesíteni. Megjelenésekor a magyar folyóiratokban nem 
keltett nagy viszhangot. Egyesek dicsérték, mint az Ethnograph iában Jankó János és 
az Erdélyi -Múzeumban Szádoezkv Lajos,85 tudományos kritikája és igazi analízise azon
ban elmaradt. A tanulmány fordítása, jelentéktelen kihagyásokkal, megjelent az Un
garische Revue-ben.88

„Külföldön mégis nagyobb feltűnést keltett, mint itthon, mert jobban értették, 
l’eisher cseh tudós . . . magyarul tanult meg, hogy ezt a munkámat olvashassa” - emlé
kezett vissza a szerző. August Moitzen is felhasználta.87

Később, Tagányi halálakor, a polgári történetírás elismerte munkájának úttörő 
jellegét, de elméletét nem hasznosították érdeme szerint, és nem folytatták munkásságát. 
Egyesek pedig leértékelték a földközösség hazai szerepét. Ez érthető, hiszen ez a felfedezés 
nem kedvezett nekik, mivel azt bizonyította, hogy nálunk is megelőzte a föld magántu
lajdonán alapuló társadalmi rendet egy olyan rendszer, mely a föld közös tulajdonán épül

"  IAnczy Gyula: A faluközösség eredete. Bpest. 1881. Csak a  külföldi elm életeket foglalja össze, m agyar a d a to 
k a t nem  közöl.

•* MGSz. 1804. 109 — 238. 1.
15 Ethnographln. 1895. 56. 1. Erdélyi M úzeum, 1S94. 640. 1.
“ Ungarische ltcvue. Bp. 1895. 1 0 3 -1 2 7 . 1.
"  K orrespondenzblatt d . Vereins f. sicbcnbürgischo Landeskunde, 1896. 142.1., Világ. 1921. áp r. 3.
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föl. A szellemtörténeti irányzat képviselője, Hóman Bálint a magyar történelmet a magán
tulajdonnal kezdte el, tagadta az ősközösséget, ezért Tagányi elméletét igyekezett mog- 
S7elidíteni, „ez u nomád földközösségi rendszer egyébként nem valami kommunisztikus 
gazdálkodási közösség volt”.88

A marxista történetírás kevés századkörüli polgári történész munkáját tudja 
kutatási kiindulópontul felhasználni. Ez a tanulmány azon kevesek közé tartozik. Molnár 
Erik elismerte Tagányi érdemeit s megállapította azt, hogy „a földközösség kérdése 
Magyarországon ma is (1950-ben) ugyanannál a pontnál vesztegel, ameddig Tagányi 
munkája lévén jutott”. Ő a tanulmány több pontját kritizálta. Míg Tagányi a földközös
ség 3 típusát különbözteti meg: első foglalás, nyilas osztás és nomád földközösség, Molnár 
szerint ,,uz első foglalás és a nyilas osztás a talajváltó rendszerrel is összeka|>osolódnak. 
így mi sem indokolja, hogy a nomád föld közösséget, mely a foki elsajátításának ugyan
ezt a két típusát ismeri, velük szembe állítsuk. A földközösség tulajdoni rendszer, 8 a 
tulajdoni rendszer elsajátítási rendszer. Az elsajátítási rendszer pedig a földművelés, a 
termelőmunka rendszerétől fogalmilag független.” így a föld közösségnek csak két típusa 
van, „az egyik az első foglalás, amit helyesebb . . . szabad foglalásnak nevezni. A második 
a nyilas osztás.” Molnár azt is kifogásolta, hogy Tagányi kutatásában az osztatlan földe
ket, legelőket, erdőket teljesen mellőzte, így tanulmánya csak részterületet ölel fel.80

Tagányi ezúttal nem is akarta tárgyát kimeríteni. Fő célja, hogy „a földközösség 
folytonosságát hazánkban az ókortól kezdve a legújabb korig” bebizonyítsa, valamint, 
hogy a „magyar föld közösségnek időnkénti földrajzi elterjedését” kimutassa. A Szemle 
legelső számában külön kis tanulmánya jelent meg: „A hármas nyomású rendszer beho
zatala Erdélyben”, melyben kimutat tu, hogy ott 1766 után továbbra is a 2 fordulós rend
szer maradt meg majdnem mindenütt, sokhelyütt 1848-ig.00 Ugyanígy a székelyek és a 
honfoglaló nemzetségek föld közösségével is külön tanulmányokban akart foglalkozni.81

Az ötvenes évek óta, főleg az agrárt őrt énei írók, egyre gyakrabban idézik Tagányi 
foldközösség elméletét és elismerik jelentőségének nagyságát.”  Lázár Vilmos „ngrártör- 
ténotírásunk talán mindmáig legkiválóbb mövelőjé”-nok nevezi.03 „Ha polgári agrár- 
történőt írásunk termékei között van, ami bízvást európai mértékkel mérhető, elsősorban 
Tagányi foldközösség taulmánva az” — írja Weltmann Imre.04

Városaink, falvaink középkori gazdasági éloto továbbra is fehér folt maradt a 
Szemlében, csupán a törők időktől kezdve fordult feléjük a történészek figyelme.

Gazdasági kérdésekkel foglalkozik Ac&ády: Nógrád vármegye termése 1574-bon 
című értekezésében. A t ized jegyzékek a régi korok aratási statisztikái. Az egyházak a 
török időkben a kincstárnak adták bérbe a tizedszedés jogát. „Ott, hol a számadás még 
csupán keresztekről, vagy kalangyákról beszél, a szám tízszerese teljes biztonsággal meg
adja a termés egész azon évi mennyiségét.” Ennek alapján Acsády Nógrád megye egész 
évi gabonatermését 32 585 keresztnek veszi a jobbágyföldeken. Szerinte ekkor a mogyé- 
ben még csak egy alíodíum volt. A tized nem járásonként-, hanem birtokonként van fel
tüntetve. A megye már nagyrészt behódolt a törőknek. „A földművelés külső terjedelmét 
illetőleg is igen nagy mértékben csökkent, s ez nyer kifejezést a termés fentebbi eredmé
nyeiben is.”05

Acsády cikkének legnagyobb jelentősége, hogy a dézsmajegyzékek fontosságára 
felhívta a gazdaságtörténészek figyelmét.00 De kritika nélkül elfogadta a tized jegyzék 
számait, nem vetette össze egyéb adatokkal. Bárha „Kis Nógrád” megyéből is közöl 
adatokat, nem biztos, hogy valóban ennyi az egész megye össztermése.

“  1924-ben nekrológok a történelmi és rokon folyóiratokban. Ilóm an—S u k fü : Magyar történet. 1935. I. köt. 
319.1., {S u k fü : „alapvetők Tagányi K. meetennOvol,” ) IV. kőt. 616. I.

"Tarjányi K .: A föld közönség történet«' Magyarországon. Bpest. [1950J. Előszót irta Molnár Erik. (Nincs 
megemlítve, hogy a tanulmány először:« Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében jelent meg. Ebben a  kiadásban nagyon 
zavaró, hogy, égy látszik, a bevezetésnek külön lapszámozást akartak adni, de ezt nem tették m eg,» ezért a bevezetés 
utalásait Tagányi szövegére nem könnyű megtalálni) 8. és 1 2 .1.

•• MGSz.. 1894. 21 —26. I.
•' ..A székelyek földközössége. . . .  ahol a közösségek földesűri hatalom ala tt nem állottak, annyira tipikus 

jelleget öltött . . . .  hogy az t egy egészen külön tanulmányban keilend bővebben kifejtenünk.” ü o . 216.1.
"  Hortálh PH: A középkori falusi földkOzösség történetével foglalkozó történeti-jogtörténeti irodalom néhány 

kérdése. Századok, 1959. 802. 1., Varga János: A föld közösség megerősödése 6s bomlása, és Székrly György: A földkö
zössé« szerepe az osztályharcban. (Mindkettő a  Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon c. műben. 
1953). litUnyr*n Mária: A földművelés fejlődésének kérdései a XIV. században. Kthnographia 1955. 59. 1.

"Lázár Vilma»: Agrártörténetirásunk helyzete 6s az Agrártörténeti Bizottság. Magyar Tudomány, 1964.
1. sz.

IVrllmaun: i. tan. 304. 1.
*» MGSz. 1894. 14. 1.
“ Acsády a dézsmalajstromok jelentőségére már 1889-ben felhívta a  figyelmet. Nemzetgazdasági Szemle,

1889.
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Thallóczy Lajos: Károly város 8 a horvát határőrvidék keletkezése* c. értekezésé
ben több a gazdaságtörténet i, mint a történelmi adalék. Dnbovác várát átudták a kama
rának a Zrínyiek. A szerző a kamarai jelentés alapján felsorolja a vár jövedelmeit, a város 
polgárainak s a falvak jobbágyainak nevét, valamint az utóbbiak szolgáltatásait-.97

Hódoltság korabeli falvak gazdasági helyzetéről szól Erdélyi László értekezése: 
Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585 -1589. A tihanyi végház 20 lovas 
és 5Ö gyalog vitézének ellátását, ruházatát és fegyvereit Pisky a környező 18 falu szolgál
tatásaiból fedezte. Évi bevétele a falvakból majdnem 1900 frt volt, a kincstárnak 100 
frt-tal kellett volna pótolnia, s még ezt is csak adóslevelekben adták.08 Erdélyi mérlegelte* 
a számadáskönyv adatainak értékeit, összehasonlító eljárással igyekezett a hiányokat 
pótolni, s ezek alapján a végház gazdasági helyzetét megrajzolni.

Sörös Pongrác: Egy falu a török időkben c. cikkének hűvös gazdasági adataiból 
a Győrinegyei (Sokoró) Kajár hősies élete rajzolódik ki.*8

Városaink közül csak néhánynak életéből kapunk új, értékes gazdaságtörténeti 
részlotfoldolgozásokat. Szács Mihály Debrecen mezőgazdaságát ismertette, területének 
gyarapodását, adózását, földművelését, a terményárakat stb. A XVIII. század közepéig 
az egyes polgároknak a külterületeken elkülönített tulajdonuk nem volt, csak ekkor 
kezdődött a ház után járó földek és kaszálók birtoklása.100

Hozzá hasonlóan igyekezett Zoltai Lajos Debrecen gazdasági életét megrajzolni a 
XVII—XVIII. században, régi városi jegyzőkönyvek és iratok alapján. Sorra vette az 
adókat, terheket és jövedelmeket, a város földjeit, pusztáit, erdőit, szőlőit, malmait, 
italmérését, a város ménesét, gulyáját, az ellenséges katonák túlkapásai és kínzásai által 
kicsikart |)énzcket.101

Szűcs és Zoltai értekezéseinek jelentőségét nem az elég kezdetleges módszer, ha
nem a feltárt anyag gazdaságtörténeti újdonsága adja. Azokat a kérdéseket tárgyalták, 
melyeket Szűcs István Debrecenről szóló monográfiája homályban hagyott.

Mivel a magyarság ősfoglalkozása u pásztorkodás és állattenyésztés volt, a folyó
iratból nem hiányozhat tak az erre vonatkozó értekezések.

Galgóczy Károly: Adalékok Magyarország mezőgazdasági történetéhez a honfog
lalás első korszakából c. cikkében nem hozott új adatokat. Címével ellentétben az akkori 
állattenyésztést igyekezett felvázolni nyelvészeti „bizonyítékok” alapján. T&gányi a 
jegyzetben polemizál velő. „Pusztán a mai magyar szókincs állapotából régi kultúránkra 
semmi biztosat sem következtethetünk.”102

Zimmcrtnann Ágoston értekezése „A patkó eredetéről, vonatkozással az árpád
korabeli leletekre” gazdasági jellegű archeológiái leleteket ismertet. A honfoglaláskori 
magyar leletek közt patkó nem fordul elő, csak később.103

Ortray Tivadar két cikkben közölt a Pozsony környéki állatvilágról gazdaságtör
téneti adalékokat (erdei és mezei vadak, halak, méhek, lótenyésztés), valamint ismertette 
a vadászat hasznát és jövedelmezőségét nemzetgazdasági szempontból. Ezek kiegészítik 
a szerző Pozsony megye állatvilágáról írt könyvét.101

Thallóczy: Lamberg Kristóf, I. Ferdinand király fővadászmestere Budán című 
értekezésében a buda-környéki XV. századi vadaskertiekről s a vadászati tilalomról írt a 
fővadászmester egy levelével kapcsolatban. Nem puszta adatokat közölt, hanem felvá
zolta a kort s az előzményeket.106

A lótenyésztéssel áll kapcsolat bán Viszota Gyula: Széchenyi Ist ván és a magyar- 
országi lóversenyek megalapításáról szóló jelentős tanulmánya. Közli Széchenyi o tárgy
ban írt német nyelvű felterjesztéseit is.108

A régi halészélet elevenedik meg Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. 
században című cikkében. Egy óv alatt, átlag másfélszáz darab 1—4 1/2 mázsa súlyú 
vizát fogtak. A komáromi várgiófnnk és a bécsi udvarnak elővásárlási joga, s így búsás 
haszna volt . A szerző lírai hévvel írt a komáromi halászatról. Takátsnak ez az első cikke a 
Szemlében. Stílusát, módszerét és jelentőségét később értékeljük összés cikkei alapján.107

•»MGSz. 1898. 305. 1.
•• 1905. 133. és 177. 1.
"  1902. 289. I.

'••  SzOrs Mihály: Debrecen mezőgazdasági története. 1894. 289. 1.
*•• Zoltai L .:  Debrecen n törők uralom végín. 1903. 289., 404. I. és 1904: 45., 117., 206. 1. Debrecen kétszáz 

év előtt. 190*2. 1.1. Debrecen város ménese. Kutyája a  X V III. az. első felében. 1905. 1 . 1.
»•* 189*. 5. 1.
»♦» 1906. 55. I.
‘••Ortray T .:  állatKaxdaságtörténelrnl adalékok. Különös tekintettel Pozsony megyére. 1903. 49. 1. és 1904. 

321. 1. A vadászat haszna és Jövedelmezősége. 1901. 281. I.
'•»1894. 110. 1.
•••1901. 1. 1.
1,7 1897. 4*25. és 485. 1.

1092 iz s é p y  e d i t



Kártékony állatokról esik szó Jlodiczky Jenő: A sáskajárások történetéhez c. cikkó- 
ben. 6  csupán a/, erre vonatkozó adatokat közli 1232—1888-ig, minden értékelő szándék 
nélkül."5*

A növénytermesztés sem maradt ki. Az erről szóló értekezések között kiemelkedő 
jelentőségűt, amelyik egész új szempontokat vetne lél, egyet, sem találunk, de mindegyik 
hasznos a maga szakterületén, mert eddig ismeretlen részleteket hoz napvilágra.

A szőlőművelésről és borászatról szólnak Illéssy János: A kiestár hegyaljai szőlő- 
gazdálkodása a XVII. század második felében, és A tokaji bor védelme 1737-ben című 
cikkei. Kimutatja, milyen rossz karban voltak a kincstári szőlők. A tokaji bort pétiig 
védeni kellett a borhamisítástól.109 Herczegh Mihály: A bortermelés hazai fejlődése című 
értekezésében a rómaiak korától vázolja fel a szőlőművelést oklevéltárak és egyéb feldol
gozások, alapján.110

Néhány iparilag is fontos növény meghonosítása több értekezés tárgyát képezte.
Karlovszky Endre: A burgonya meghonosítása Erdélyben című cikkében megírta, 

milyen nehezen terjedt el ennek a népélolmezési cikknek a természtéso. Mária Terézia s a 
főkormányszék rendeletéi hiába buzdították a lakosságot . .Majd ötven év, s közben egy 
éhínség kellett hozzá, míg meghonosodott Erdélyben.111

Tokáin Sándor két értekezést is szentelt a dohánynak és az első dohánymonopó
liumnak. Bár Erdélyben törvények, Magyarországon pedig városi rendeletek tiltották a 
dohányzást, a XVII. század végén mégis elterjedt az egész országban. Lipót bórbeadtn a 
dohány kereskedelmet, így a magyar dohánytermesztéssel az osztrák appaldátorok ren
delkeztek. 11. József behozta az állami monopóliumot, de Magyarország ekkor sem része
sült. ennek jövedelméből.11!

Az e[x;rfák ültetése összeköttetésben volt. a selyemgyárt ássál, az ezzel foglakozó 
tanulmányok így érdekes összefonódásai a mezőgazdaság- és ipartörténetnek.

Illéssy: A selyemtermesztés állapota Magyarországon 1771-ben című cikkében 
előadja, hogy Mária Terézia rendelto el a kincstári uradalmaknak és a szabad királyi váro
soknak az cporfa ültetést , selyemhernyó tenyésztést.. Sok jelentést készítettek az eperfák 
számáról, beváltott gubákról, éles .ellentétben a csekély eredménnyel. A szerző szerint: 
„A nép nembánomságánúl s ősi foglalkozásánál fogva nem érzett hozzá kedvot, az elöl
járóság pedig a kormányhatalom múlandó szeszélyének vélve . . . félvállról vette a dol
got.” Ez a cikk a gazdaságtörténet számára hasznos feldolgozás, Illéssy második cikke 
Passardi tönkremeneteléről azonban ipartörténetileg értéktelen.113

Karlovszky az erdélyi hasonló helyzetet írta le. Gallarati „selyemtermelési igaz
gató” selyemszövetet is akart gyártani, hosszú küzdelem után tönkrement ebben a vállal
kozásban.m A gyóri eperfaültetési kísérlet s a selyemgombolyító gyár szintén megbukott, 
mint Németh Ambrus tanulmányából megtudjuk.1,4

Sörön Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején e. ngrártörténeti 
cikkében Kovács Márkus életét és kéziratban maradt Bakonyi gazda című munkáját 
ismertette.

Mezőgazdasági tárgyú értekezéseken kívül nem hanyagolta el a Szemle az ipart 
és kereskedelmet sem. Nem vált egyoldalú agrártörténeti folyóirattá.

Karlovszky Endre két nagyobb dolgozatában: ,,Magyar gyár és kézműipar 1771 — 
74-ben” és „Erdély ipara a XVIIT. század végén” iparáganként feldolgozta a Mária 
Terézia rendeletére készített megyei és városi jelentéseket (szövő-, fonó-, bőr-, szőrme-, 
fém-, fa*, agyag-, üveg- és vegyesipar). A jelentésekben szereplő árakl>ól azt is meg lehet 
állapítani, hogy mit vittek ki Magyarországból. Az osztrák iparnak a magyar exporttól 
nem kellett tartania. Az erdélyi helyzet még elmaradottabb. Sok megye és székely szók 
azt jelenti, hogy náluk sem gyár, sem manufaktúra nincs. Főleg csak céhi ipar. „Minde
nütt. pangás, hiányzik a három életető elein: nyersanyag, pénz és munkaerő. Az iparos 
másod-, harmadkézből, . . . tehát drágán veszi az anyagot, s cikkei . . . nem vetekedhet
nek olcsóságban a külföldi vei. ”m

'*• 1394. 27. I.
1900. 1. ft« »37. I.

" • m  iáb. i.
*“  1800. 293. I.

Takátt: A dohány elterjedése és nz első dohány monopólium hazánkban. 1898. 51. i s  121.1. A* első magyar 
dohánymnnopólium bajai. 1902. 385. 1.

m  Illétey J . : A selycmtenyészlés állapota Magyarországon 1771-ben. 1897. 321 .1. Vő: Passardi János nz első 
K-lyemtenyésztő hazánkban. 1898. 1. I.

1,1 Karlovnzky Endre: A selycmtermclé* története Erdélyben 1848-ig. 1895. 159. I.
m  Németh A .: Selyemtonyésztésl mozgalmak Győrött 1771 1831-ig. 1901.1.1.
»*• 1902. 251. I.
«* 1890. 1. és 217. 1.
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Egészen a neolit korba vezet vissza Téglás Gábor: Adatok hazánk legrégibb 
kereskedelméhez című cikkében. Bizonyos ásványi anyagokkal (tűzkő, gránit, szerpen
tin, bazalt stb.) kagylóból csiszolt gyöngyökkel és borostyánnal már ekkor Európa-szerto 
kereskedtek. Téglás tanulmánya érdekes kezdeményezés, megmutatja a gazdaságtörté
nészeknek, hogy nem csak az agrár-, hanem a kereskedelem- és ipartörténet kezdetét is 
az emberiség történelem előtti korszakában kell keresniük.11*

A visegrádi kongresszus (1335) után felélénkült a kereskedelem Cseh- és Magyar- 
ország között. Pór Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században című cikké
ben bő kivonatban közli magyarul I. Károly királynak és Telegdi érseknek a vámokra 
vonatkozó okiratait. Értekezésnek nem nevezhetjük ezt, inkább csak adatközlésnek.,w

Fest Aladár: Fiúmé kereskedelme a középkorban című értekezésében ismerteti 
a kercskedolmi árucikkeket, a korabeli pénzeket és mértékeket, a közlekedési viszonyo
kat szárazon és vizen, végül a kereskedelmi ügymenetet és hatósági intézkedéseket. Fel
tevése szerint: „Zengg, Zára, Trau, Spalato kereskedése és mindennapi élete szintoly 
formákban mozoghatott. . .  (a középkorban) mint Fináléé.” „A magyar nemzet . . . oly 
régen elvesztette . . . az oczeanikus kútárával való összeköttetését, hogy az azzal össze
függő fogalmak és képzetek majdnem kiestek eszmeköréből. E tekintetben roppant sok 
a pótolni valónk.” A hiány egy részét akarta Fest eltüntetni ezzel a régi gazdasági kap
csolatainkra fényt votő cikkével.120

Krizskó Pál: Egy körmöcbányai nagykereskedő a XV. században című cikkében 
Vilhelmovics Szaniszló, vagy Sztankó életét és harcait mondja el a körmöci s beszterce
bányai német polgárokkal. Sztankó posztó- és fakereskedéssel, bányák bérletével és pénz
kölcsönzéssel foglalkozott. „Száz meg száz embert látott el békés munkával . . . s műkö
dése egész vidékekre nézve áldásthozó lön” — írja patetikusan a szerző. Bár erre nem 
hoz fel adatokat, csak arra, hogy „roppant vagyont, befolyást és tekintélyt szerzett ma
gának,” amiből az előző állítás még nem következik. Ivrizskó egy ismeretlen kereskedő 
alakját- próbálta elénk állítani, de a róla rajzolt kép elég homályos marad.111

Kerekes György magyarul közölte a kassai kereskedelmi társaság följegyzéseit 
1502—1503-ból, valamint a kassai kereskedőcéh könyvét (1446—1553). Ez a legrégibb 
ismert céhkönyvünk. Mindkettő 'eredetileg német nyelvű, Kerekes csak tárgyi megjegy
zéseket fűz hozzájuk.122

Ugyancsak ő igyekezett megrajzolni Alinássv István kassai kereskedő és bíró sor
sával kapcsolatban a XVII. század eleji Kassa egész gazdasági életét és művelődéstörté
netét is. Ez nem erénye, hanem hibája a cikknek. Tagányi bizonyosan húzott volna belőle, 
de Kováts nem tehette, örült, ha betelik a lap. Kerekes a céhszabályok, mértékek, árak, 
bérek mellett a köztörténetet, bíráskodást, iskoláztatást és ruházkodást is közli, míg a 
kereskedelmi élet igazi leírásával adós marad. Alinássv leltára és bevásárlási jegyzéke 
nem pótolja azt.1*3

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lípót alatt című érte
kezése értékes ismertetése nehány akkori merkantilista tervnek. Az udvari kamaránál 
a folytonos háborúk és milliós lopások miatt állandósult a pénzhiány. A török időkben 
virágzó magyar marha- és borkivitel tönkrement. A gazdasági életnek a felszabadult- 
területeken való megindítása és támogatása helyett az adók, vámok, regáliák és mono
póliumok bevezetésével igyekeztek a pénzügyi helyzeten javítani. Vállalkozó szellemű 
idegen kereskedők mégis egymásután alakítottak kereskedelmi társulatokat. Becher J. J. 
Keleti Társaságot alapított a réz és kéneső Hollandiába való szállítására. Sedgewick 
Zakariás és Ferner F. •)., majd Veeelli magyar torokat vitt Angliába. Ez utóbbi az egész 
keleti kereskedelmet a Földközi tengerről a Duna mentére akarta terelni. „Tüzes” Gábor 
barát értékes tervei a magyar kereskedelem fejlesztéséről s a Genovával való kereske
désről azonban nem valósultak meg. Hozzi Kristóf örmény kereskedelmi társulata sely
met vitt Angliába és onnan szövetet Perzsiába. A tranzitó kereskedés görög, rác és zsidó 
kereskedők révén elég élénk volt Törökország felé. A kor merkantilista irányát követve 
minél több árut akartak külföldre szállítani s minél jobban akarták csökkenteni a beho
zatalt. Gazdasági életünk nagy kárára még a megvalósult vállalkozások sem voltak tar
tósak. Sok szerteágazó adatból alakul ki Takáts fő mondanivalója: a Magyarországon 
átmenő kereskedelem hasznát a bécsi kormányszervek igyekeztek lefölözni.124

u* 1S98. 4SI. I.
m  1908. 433. 1.
“ • 1805. 1. és 81. 1.
m  1898. 193. 1.
*** 1902. 106. I. Ó8 1903. 342. 1.

Keretes György: A lm ány látván ka&sni kereskedő és bíró 1573-1635. 1902. 145. éa 300. I.
“ •1899. 343., 391. és 439. 1.
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Ehhoz kapcsolódik A török alattvalók kereskedése Magyarországon című érteke- 
zéso is. Megtudjuk óbból, milyen arukat hoztak be keletről a XVIII. században. Két 
világkereskedelmi cikk, a réz ós higany, termelési és értékesítési viszonyairól rajzolt rész
letes képet Takáts harmadik hasonló'témakörű tanulmányában. III. Károly védővám
jaival kezdődik az a kor, midőn hazánk gazdaságilag gyarmata lett Ausztriának, még 
bányáink jövedelmeit is császári magántulajdonként, kezelték.115

Inkább kuriózumok, mint megalapozott kereskedelmi tervek Benvovszky Móric 
javaslatai, melyeket ThaOocxy ismertetett. Bcnvovszky a tengeri kereskedelem védel
mére haditengerészet alapítását, javasolta. Majd szállítási vállalatot tervezett a magyar 
mezőgazdasági termékek kivételére a tenger felé. Végül emlékiratot készített a fiumei 
forgalom emeléséről. XI. József azonban biztos pénzügyi garanciák hiánya és Bcnvovszky 
kalandos személye miatt nem bízott a tervek megvalósíthatóságában. Thallóczy maga 
is elismeri: „Nem annyira feldolgozás ez a közlés, mint inkább levéltári előmunkálat, 
melynek majd Benyovszky M. életírójas tengerparti kereskedelmünk történetírója veheti 
hasznát.”1*8

A földművelés fejletlensége és az ipar pangása miatt főleg állatokat szállítottak 
külföldre, a gabona mellett ez volt a külkereskedelem legfontosabb cikk«*.

A magvar—szerb sertéskereskedelemről Érdájhelyi Menyhért írt;117 az erdélyi 
marhakivitol meghiúsult tervéről Kárffy Ödön128 a morvaországi auspitzi magyar mar
havásárok kiváltságleveleiről Tálcát# Sándor,™ a bécsi halkoreskedőknek Károly Róbert
tól I. Józsefig adott kiváltságairól ugyancsak ó. Ebben vázolta a magyar kamarának a 
halkereskedők ellen folytatott küzdelmeit és balkivitelünk jelentőségét.130

A kereskedőimmel szoros összefüggésben állt a vám- és pénzügy, valamint az 
ezekkel foglalkozó magyar kiírnom ügye is.

Szent Ist ván „pensa auri"-jónak értéke felett éles hangú vita folyt a Szemlében 
Kropf Lajos és Fauler Gyula közöt t.131 Más vitát nem is találunk u folyóirat bán.

Kropf Lajos: A magyarországi pápai odósze«l<'»k számadásai a XTII. és XIV. szá
zadban, valamint Wollger püspök úti számadásai 1203—1204-ből című értekezéseiben a 
márka súlyát, pénzérték meghatározásokat, átszámításokat, pénzverési rendeleteket 
közölt.,SÍ ' ' .

Középkori leveleket, nyugtatvónyokat és egy rovásfát adott közre / hallorzy 
Lajos: Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez című cikkében, melyek valóban 
értékesek lehetnek egy későbbi pénzügyi oklevéltár vagy pénzügytörténet számára.133

Kováts Ferenc: Pénzérték viszonyok Pozsonyban 143o -00 Közt, és Pozsony váro
sának háztartása a XV. században című munkái alapvető pénz- és gazdaságtörténeti 
értekezések. „Minden gazdaságtörténolmi vizsgálódás alapja a mérő- és értékszabályozó 
eszközök pontos meghatározása.” A vert arany és vert ezüst közti korabeli viszonylatot 
és a „számítási forint”-ot is meghatározta. A középkori városi pénzügyek tanulmányo
zását alajios forráskritikával kezdte. Pontos táblázatokba egyesitette a város jövedel
meit.131

Kemény Lajos a kassai pénzveróházat ás műkíxléaót ismertette a XI \  -XV II. 
században. Még Bethlen Gábor is ott veretett pénzt .1“

Takáts Sándor: A rézpénz, mint. országos csapás 1703-ban című cikkében leírta a 
Rákóczi-szabadságharc kitörésének egyik pénzügyi okát. Ezüstpénz helyett 1696-tól 
fogva igen nagv mennyiségű hitvány ráz|x>lturát bocsátottak forgalomba. A jobbágyság 
kétszeresen érezte ennek terhét, mert adóba ós tartozás fejéin nem akarták elfogadni a 
poltúrát.134

Takáts: Komáromi harmincadosok dolga a XVI.- XV 11. században című érteke
zésében a harmincad vám alakulását kísértő figyelemmel. Ez a háborús időkben mindig 
csökkent, 1652-ben az egész évi harmincad 80 frt., 1670-ben 8357 frt. A város lakói, az

»»1905. 233. I. és 1903. 07., 101. és 133. I.MTKaUécsv L.: Gr. Benyovszky Mórié haditengerészeti és kcreskodclcmpoltlkal tervei. 1001. 329. éa 880. 1.
Krdújhfl'ii 31.: A m agyar—szerb »ertéskercskedés története. 1902. 97. 1.

»• Kárffy Ödön: Az erdélyi marhalt! vitel monopóliuma 1695-ben. 1808. 486. I.
Tokát*: Az auspltzl (pusztapécsi) magyar m arhavásárok régi kiváltságlevelei. 1905. 228. 1.
Tokát*: A bécsi tudkereskedök kiváltságai Magyarországion 1 3 2 8 -1714-ig. 1002. 49. 1.

1,1 Kropf L.: Szent István ..pensa a úri” -ja. 18W. 465. 1. Tantér Gyula: Szent István „pensa aun  -Ja. 1890. 
308. 1. 06 .:  MégCgyszer Szent István ..pensa auri”-ja. 466. I.

*« 1901. 196., 233. 1. és 1809. 61. 1.
»” 1895. 110. I.
” • 1900. 385. 64 433. 1., 1002. 433. 1.
»” Kemény Lajo*: A kassai pénzveróház. 1902. 248. 1.
” * 1903. 60. 1.
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esztergomi érsekség stb. harmincadraentesek. Mégis a város folyton panaszkodott a 
harmincadosra, s a kereskedők igyekeztek őt ki játszani.137

Ugyancsak Titkát* ismertette a harmincadosok elleni vizsgálatot 1560-ban a j k j - 
zsonyi kamaránál. Ez a vizsgálat az első fordulópont a harmineadok történetében, mert 
a király 1561-ben e jelentés alapján adott új utasítást a kamarának.188

A kassai harmincad történetét a XVI. század végéig Kemény Lajos írta meg. 
A harmincadlajtstrom egyúttal a kereskedelem élénkségét és irányát is mutatta.139

Bihar és Bars megyék középkori vámhelyeiről és úthálózatáról Iványi Béla érte
kezett. A sok törvénytelen vámhely a központi hatalom gyöngülését biztonyította. Ugyan
csak ő írt a tiszaluci vámról s részletesen közölte a luci vám bevételeit.1,0 Pór Antal fel
dolgozta az Esztergom városa és a káptalan között százhatvan évig dúló vámháború törté
netét, melynek csak a török hódítás vetett véget.141 Mindhárom értekezés még a Mohács 
előtti korszak vámtörténetének ismeretlen részleteit deríti fel.

Tahit*: A magyar kamara álla|K>ta 1627/28-bán című értekezésében azt bizonyítja, 
hogy a bécsi udvari kamura három századon át balga intézkedéseivel és önző kereskedelmi 
politikájával tönkretette kereskedelmünket, megrontotta pénzügyünket. A magyar ka
mara tagjainak minden lojalitása ellenére az udvarnál mégis bizalmatlanok irántuk. 
A magyar kamarától elvették a legjövedelmezőbb óvári barmincadot, viszont megköve
telték, hogy az udvari konyhát, sőt magánfeleket is az fizesse. így  akiadások (115 000 
frt.) felülmúlták a bevételeket (OőOOOfrt.). Az udvari kamara vádaskodásaival elérte, 
hogy ezután a magyar kamara 10 frt.-nál nagyobb összeget királyi végzés nélkül nem 
utalványozhatott.11:

Az árváltozásokat vizsgálva érdekes dologra hívta fel a figyelmet Reizner János: 
Adalékok a  gabona- és a kenyérárak egymáshoz való viszonyához című cikkében. Régen 
nem a kenyér ára, hanem a súlya változott. Közölte a szegedi limitációk alapján 1800-tól 
1812-ig havonként egy pozsonyi mérő gabona árát és az egy garasos kenyér súlyát, 
mely 18 lattól 2 font 4 latig változott. „Akár drága, akár olcsó a búza, a kenyér ára válto
zatlan, a molnárok, sütők haszna nőtt, nem a közönségé.”113

Az élénk kereskedelmet előmozdítják a jé) utak. Hazánkban az utak egész a múlt 
század közepéig igen rossz álla|>otban voltak, ezért a vízi szállítás fontosságát és olcsó
ságát már korán felismerték.

Kovát* Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk 
korában című értékezésében a középkori helyzetet rajzolta meg, azt, hogy milyen befo
lyással volt a vízi út a kereskedelem fejlődésére. Ámbár Becs árumegállító joga nyugat 
felől a kereskedőimet elzárta, az Anjouk különféle behozatali kedvezményeket biztosí
tottak egyes cseh és osztrák városok kereskedőinek. A belföldi közlekedés a Dunán igen 
élénk volt, különösen Pozsony és Buda között. A jrozsonyiak vámkiváltságai miutt u 
Hédorváryak és a pozsonyi polgárok közt heves vámper folyt. Ennek dacára a dunamenti 
városok közt virágzó kereskedelmi összeköttetés volt. Kováts 21 latin oklevelet is közölt 
Pozsony város levéltárából, ('ikke hajózás- és kereskedelemtörténet szempontjából egy
aránt. jelentős tanulmány.1*4

Későbbi korszakról szól Tahits: A dunai hajózás a XVI. és XVJ I. században című 
értekezése. A Dunát Győr és Pozsony nál már a XVII. században szabályozgatták, ekkor 
a főág nem a mostani, hanem a voreknyei ág. E kor legmerészebb hajósai a komáromi 
naszádosok. Pécsnél a hajóknak ki kellet t rakodniok s az üres hajókat rácoknak és törö
köknek adták el. A bécsi Legfőbb Hajózási Hivntal méltányos árért az összes hajókat 
lefoglalhatta. A Dunán szállították a csapatokat, élelmet, hadiszert; békében a kereske
delem és közlekedés főútvonala. A hajóvontatási utak később elpusztultak, s ekkor lovak 
helyet t emberekkel vontattak. A törökök megengedték a felső-magyarországiak és hódolt
ságiak kereskedését Váeig, a Habsburgok pedig Pécsig. Csak 1665-ben tették szabaddá a 
dunai hajózást. Az erről szóló szerződés alapján létesült a Keleti Kompánia, mely a ma
gyar kamara súlyos megkárosításával monopóliumként űzte a keleti kereskedelmet a 
Dunán. Főleg gabonát, lisztet, bort és osztrák sót. szállítottak vízen. Személyszállító hajók 
csak Komáromig mentek, lejebb még a törökök is inkább lovon közlekedtek.143 Gazdaság-

m  1898. 421. 1.
**• 1899. 247. 1.
>”  1894. 303. I.

Irányi JUta: Bihnr <3# B t n  vármegyék vámhelyűi a  középkorban. 1905. 81. I. A tUzaluci vám bevételűi és 
azok felhasználása 1510-1520-1«. 190«. I. I.

141 Pór Antal: HábortWi« Esztergom város és az esztergomi káptalan közt a  vám m init. 1904. 161. I.
“ * 1903. 1. I
**• 1890. 258. 1.
“ *1901. 433. I.
“ M900. 97., 145., 193., 241. és 289. L
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történet i tanulmányai közül Tokát« ebben ítéli el legélesebben Bées magyarellenes gazda- 
HÚgpolit ikáját. Rengeteg új adatát hosszan, de mégis érdekesen adja elő.

Hasonló témakörű értekezése: Hajóépítők telepítése Magyarországba a XVI., 
-X\ IT. és XVIII. században, szintén teljesen új levéltári anyag alapján."®

Ugyancsak ö ismertette a Szamos szabályozásának nehézségeit a XVIII. század 
második felében. A Szamos folyását malómgátok és halász zsallók akadályozták. Hasonló- 
képp magánérdekek, nemtörődömség és pénzhiány gátolta az Eesedi-láp eresztését, 
mint Takáts hosszú, színes tanulmánya bizonyította. Ezek miatt iszaposodtak el a Mezov 
Cirill mérnök által ásatott csatornák, bár az ő tervei helyesek voltak.147

Takáts Sándor a folvóiwt legbuzgóbb, Kováta szerkesztése idején legértékesebb 
munkatársai közé tartozot t. 1898-ban ö írta u Szemle egynegyedét, majd az egyhurmadát. 
Később rövidebb értekezéseket . <lo akkor is sok adatot küldött. Jtt kezdődik gazdaság- 
történetírói munkássága, ezek a cikkek legidőtáUóbb írásai közé tartoznak. Ekkor inkább 
csak erényei tűntek lel, nagy tárgyszóretete, n korszak igen alapos ismerete, és ízes, 
színes magyar nyelve. Ezzel különösen kimagaslott a sok száraz, gyakran magyartalan 
tudományos dolgozat közül. Hibáit - - a levéltári adatok mindenhatóságába vetett hitét, 
az anyagban való elmeriilés miatt a fejlődés nagy vonalainak elhanyagolását, — Tagányi 
szeretettel igyekezett korrigálni. Takáts feldolgozási módszerében senkit sem követett, 
egyik történeti iskolához sem tartozott."* Eleven, egyéni hangú dolgozataiban új ala
pokra fektette a kereskedelem-, ipar- és közlekedéstörténetet, és új olvasóközönséget 
nyert meg ezek számára. Gazdaságtörténeti tanulmányaiban még szilárdan megmaradt 
n konkrét adatok talaján, a szubjektív érzelem még nem ragadtatta történelmileg hibás 
nézetekre, mint később gyakorta a török—magyar— Habsburg ellentétekről írt cikkei
ben. Itt a Szemlében példát mutatott a történészeknek azoknak az új levéltári források
nak a feltárására, melyek rendszeres felkutatása nélkül nem lehet gazdaságtörténelmet 
írni. Akkor, a polit ikai történet mellett, csekély fontosságúnak látszó, anyagi dolgokra 
irányította rá a kutatók és olvasók figyelmét, ö t  nem u nagy hősök, hanem a hétközna
pok kis emberei, halászai, naszádosai, tőzsérei, kereskedői s ezeknek eddig figyelemre se 
méltatott munkája érdekelte. Hz által ma sok kortársánál modernebbnek érezzük Tn- 
kátsot.

Az újkori, meggyorsuló gazdasági élet elképzelhetetlen jó hírszolgálat, gyors levél
közvetítés nélkül.

Miavecz, (később) Munkán László postafelügyelő nyolc cikkben dolgozta fel a 
posta történetét 1538-tól 171(j-ig. Levéltári áriátokká! bizonyította azt, hogy a XVI. 
század közepétől egész a Rákóczi-szabadsághare lezajlásáig a magyar királyi területen 
az osztráktól független magyar posta létezett, s téves az a nézet, mintha .Magyarországon 
mindig osztrák | rosta lett volna m

Kutatásait kiegészítette Szádsczky Lajos „II. Rákóczi Ferenc postáidról. Kimu- 
tattá, hogy a fejedelem postaszervezete felülmúlta az addigi magyarországi postákat. 
Működése később csak a pestis és a hadihelyzet romlása miatt hanyatlott le.140

Jogi, statisztikai és a társadalmi életről szóló cikkeket találunk még a Szemlében, 
melyek mind kapcsolatban állnak a gazdaságtörténettel is.

Pólya Jakab: „A magyar birtok és örökösödési jog fejlődésé”-t tekintette áta  hon
foglalás óta. Tanulmányát a szerző vázlatnak nevezi, s azért közli, „hogy szembeötlőkig 
kitűnjenek a hiányok, melyek pótlása nélkül som az itt tárgyalt kérdést, sem a mezőgaz
dasági, társadalmi viszonyokat tökéletesen megérteni nem lehet.*M41

Thallóczy Lajos a horvát szokásjog egy 1551 1553-ból fennmaradt olasz nyelvű
szövegét adta közre magyar fordításával együtt. „Czéhrnk . . . .  hogy jelezzük mekkora 
fontossága van a lokális szokásjognak az országos jog mellett . . . (ez) a horvát nép belső 
állapotának megismeréséhez vezet.”"2

Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a XVIII. század 
második felében c. cikkében 37 szálául királyi város lakosainak számát, közölte hat. táblá-

‘«•1004. 81. 1.
,4’ A Szamos szabályozása a  m últ században. 1808. 545. 1. Az ecsedi láp cresztése a  m últ században. 1809 .1 .1.
'"T a tá t*  Sándor: Művelődés történőt! tanulmányok a XVI —XVII.  századból. Bov. Ronda Kálmán. Rpest., 

1901. XII.  1.
A posta meghonosítása hazánkban. MGSz. 1897. 3 7 7 .1. Újabb adatok a posta meghonosításának történeté

hez hazánkban. 1900. 352.1. Paar Péter és fial, m int pozsonyi postamesterek 1588—1013.1899.07.1. Húsa év a  magyar 
posta történetéből 1622-1642.1897.1. és 4 9 .1. A magyar királyi posta a  XVII.  század közepén. 1901.185.1. A magyar 
klr. posta a  XVII. század második felében. 1903. 2 3 8 .1. Az utolsó magyarországi főpostamester és kora (1080—1700). 
1003. 385.1. A magyar posták a XV11I. század elején 1700-1716. 436. 1.

“ * 1898. 244. I.
,M 1894. 60. és 136. I.
» 'T taüácty:  Horvát szokásjog 1551-1553-ból. 1890. 142. 1.
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/.atban, főfoglalkozások (papok, tanítók, tisztviselők, iparosok, kereskedők, napszá
mosok, cselétiek, tanulók, árvák) szerint. Igen fontos foglalkozásstatisztikai, demográ
fiai tanulmány, a felekezeti megoszlásból is érdekes követ koz tetőseket vont le, de a kere
seti viszonyokat nem említi.153

Várnai Sándor: Adalékok a régi peeti polgári rend társadalmi és gazdasági kiala
kulásához című dolgozatában elég lazán összefüggő adatokat találunk a pesti fogadók
ról, a házak, élelem, ruha áráról, rác és görög kereskedőkről, vásárokról, céhekről, szoká
sokról a XVIII. századból. Ő is azt vallja, mint Acsádyék: „A polgárosult élet helyre- 
állításának első lópéso tehát a város betelepítése kellett, hogy legyen.”1*4

Kárffy Ödön az első erdélyi földművelő egyesület működését ismertette. Mária 
Terézia óhajára alakult meg az egyesület Lázár János gróf elnökletével. Több hasznos 
javaslatot tárgyaltak, három pályakérdést is kitűztök, ankétot tartottak a méhészetről. 
A fölülről irányított egyesület azonban nem volt életképes. A szerző szerint: „Csak 
autonom egyleti élet virágozhat.”1**

Egyes értekezések nem a Szemlének írt cikkek, hanem készülő, vagy újonnan 
megjelent könyvek részletei. így Tarjányi Károly: A modern erdészeti kultúra keletke
zése hazánkban o. tanulmánya részlet a Magyar Erdészeti Oklevéltár I. kötetének hőve
zetéséből.144 Hasonlóan Erdélyi László, Fináczy Ernő, Karlovszky Endre, Márki Sándor, 
Ortvay Tivadar és Reiznor János cikkei Í6, melyeket ezért itt nem ismertetünk.147

Az Adatok című rovatban levő közlemények még több tárgykörbe tartoznak, mint 
az értekezések. Főbb tárgyaik: Városi és hegyközségi statútumok, gazdasági szokásjog; 
jobbágyok jogviszonya; területi, népességi, foglalkozási statisztikák; földközösség, föld
osztás, urbáriumok, robot jegyek; telepítések: ud várbírói, tiszttartói és egyéb gazdasági 
utasítások; kamarai, városi és uradalmi rendtartások; gazdasági egyesületek; szőlőmű
velés, borászat; állattenyésztés, méhészet; kertészet; erdészet; vadászat, halászat; bá
nyászat; üveghuták; malomipar; sörfőzés; iparosok, kézmű- és gyáripar; céhszabályok; 
kereskedelmi rendtartások és társulatok, vásárszabadalmak; kivitel és behozatal, vá
mok, harmincadok, áruforgalmi kimutatások; hajózás; posta; árszabások, terményárak, 
munkubérek; mértékek; pénzügy, pénznemek, kamara, adózás, dézsmaszedői utasítások; 
hitelügy (uzsora); hagyatéki összeírások, leltárak; egészségügy (pestis, éhínség, orvossá- 
gok).

Ezek között, a legjelentősebbek: Pest vármegye 1789 évi kataszteri fölmérése az 
1901-«'S évfolyamban; Magyarország árú forgalma a XVIII. az. egyes éveiből, több köz
leményben 1894-ben.

A Szemle Irodalom című rovatában ismertettek 62 közgazdasági, történelmi és 
más rokontárgyú folyóiratot, valamint számos könyvet: vármegyei és városi monográfiá
kat, erdélyi okmánytárat, uradalmi és rend történeteket, mezőgazdasági, halászati, erdé
szeti, gazdaságtörténeti, közgazdasági, adózással, iparral és kereskedelemmel foglalkozó 
könyveket, takaréktörténetet stb. A külföldiek közül: ókori kereskedelmi, spanyol agrár- 
történeti, francia kereskedelmi, pénz- és céhtörténeti könyveket, Strieder. J.: Zur Genesis 
des modernen Kapitalismus; Heynen, R: Zur Entstehung «los Kapitalismus in Venedig, és 
Inama-Slemcgg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte c. műveit.1“

Az Adatokon és Vegyeseken kívül a gazdaságtörténészek számára fontos segéd
eszköz volt a „Gazdaságtörténeti Értesítő” című rovat, melyben 1898—1901-ig főleg 
azoknak az új könyveknek és folyóiratcikkeknek a címei voltak felvéve, melyek a ma
gyar gazdaságtörténelmet bármily szempontból, akár közvetlen adataiknál, akár analó
giáiknál fogva érdekelhették. Csak címeket közöltek, néha egy mondatban a cikk vagy 
könyv tartalmát is, de értékelést nem adtak.

“ * 1901. 125). 1.
u * 1905. 241. 1.
m  1898. 297. 1.
**• 18915. 125. 1.
**’ Erdélyi László: A bakonybéU apátság Árpádkori oklevelei c. cikke (1903. 193.1.) részlet a  Szt. Bcncdékrend 

történetéből. Pináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt. c. cikke (1899. 199. 1.) a 
szerző A magyarországi közoktatás története M árti Terézia korában c. művének egyik része. K a rk /w k y  Endre: 
Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben c. cikke (1897. 201. I.) fordítás Foum ler müvéből, aki gr. Haugivltz 
és Prokop Jelentéseit te tte  közzé. M árki Sándor: Arad megye őstermelése az erdélyi fejedelmek korában c. cikke 
(1895. 28. 1.) az Arad vármegye és Arad szabad klr. város c. monográfia 2. kötetének egyik fejezete. Orfrviy T .:  Az 
állatvilág és a gazdasági cultura c. cikke (1901. 51. I.) a szerző Pozsony vármegye állatvilága c. művének részlete. 
Rtizner János: Szeged mezőgazdasági története c. cikke (1900. 49.1.) Szeged város monográfiája 3. kötetének két feje
zete. Az értekezések közt ism ertette Lengyel József Beer könyvét Mária Terézia és I I .  József kereskedelmi politiká
járól (1899. 155. I.).

l>‘ 1899. 142. és 1901. 486. I. Ina ma-Stemeyy: Deutsche Wirtschaftsgeschichte o. m üvét Kropf nem bírálta 
érdemlegesen. „Kern lehet ezéiom . . .  a  munka részlet«» bírálatába bocsátkozni, . .  Minden hibája és hiánya daczár.i 
a munka hézagot pótol."
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189G 97, 1899, 1902—1903-ban Barcza Imre közölt gazdaságtörténeti biblia- 
gráfiákat az 1850 1885, 1893—1902 között megjelent folyóirat- és évkönyvcikkekről, 
illetvo könyvekről.

1904-ben a Gazdaság történelmi Értesítő beleolvadt az Irodalom című rovatba, 
melyben korábban csak könyvismertetéseket adtak. Ebben a szerkesztőség által vezetett 
állandó bibliográfiában hazai és külföldi folyóiratokban megjelent fontosabb cikkek 
címeit közölték. Hasonló gazdaságtörténeti bibliográfia 1900—1903 közt külföldön sem 
jelent meg. Ennek az új rovatnak a beosztása:

IRODALOM

Ú j k ö n y v e k

(Folyóiratokban közzétett fontosabb órtókez&ck egybefoglalásával)
1. A gazdaságtörténelem elmélet«. Általános és vegyes tartalm ú munkák.
2/a. Államok, tartományok stb . ga zdástörténeti monográfiái.
2'b. Városok 6# községek (gazdoságttörténcti monográfiái. V árgazdaság .
3. Népese*lés, telepítés és gyarmatok, valamint egyes néposztályok története. Történeti statisztika.
4. Osgazdaság és ösfoglalkozások. Családi szervezet. A mezőgazdaság története. Bányászat és kohászat. Z árt 

házigazdaság.
6. Ipartörténet.
6. Kereskedelem és közlekedés története.
7 Pénztörténet, mértékek és árak története.
8. Az állami és helyi közigazgatás és pénzQgy története.

III.

A Szemle megindulását mind a történészek, mind a közgazdászok és a gazda- 
társadalom élénk érdeklődése kísérte. A korabeli lapok közül elsősorban a Történelmi 
Társulat folyóiratai ismertették s részben propagálták a Szemlét. „A Társulatunk meg
alapítása óta keletkezett folyóiratok közül ez már a hatodik, mely történetünk valame
lyik segéd-, kiegészítő tudományának művelésére alapi ttatott.”“*

A Századok 1894. évi 3. füzetéhez mellékelte a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 
előfizetési felhívását „azzal a meggyőződéssel, hogy olvasóink, belátva annak rendkívüli 
fontosságát, sietni fognak támogatásukkal létrejöttét és fennállását biztosítani.” „Kiváló 
fontossággal bír e vállalat, mert csak akkor, ha (Magyarország) gazdaságtörténetének 
adatai együtt lesznek, fogjuk régi történetének egyik-másik problémáját igazán megért

ik ésóbb rendszeresen ismertették a Szemlo füzeteinek tartalmát, az egyes érteke
zéseket eleinte pár sorban, utóbb rövidobben. Néha értékeltek is egyes cikkeket, bár 
inkább «wk dicsértek, mint kritizáltak. Máskor az egész Szemle jelentőségét méltatták. 
„Ez a folyóirat a maga elé tűzött föladatnak emberyl megfelel. Hazánk földmívelő ország, 
s hogy gazdaságunknak is megvan a maga története, annak tudatára későn jutottunk. 
Do éppen azokkal a nagy szolgálatokkal, melyeket a folyóirat tesz, mutatja ki, mely nagy 
szükség volna gazdaságtőrténelmi okmány tárra.”1*1 1902-ben ismertetik utoljára, 9 
ekkor jelenik meg az első kritizáló hang: „a folyóiratok gazdaságtörténeti vonatkozású 
cikkeinek szemléje . . . rovatra nézve meg kell vallanunk, hogy egyik-másik ott felsorolt 
cikkely gazdaságtörténeti vonatkozását nem ért jük egészen.”"52 Ezután végleg hallgat
nak a Kováts szerkesztette Szemléről.

Az Ethnograph iában „A magyar etnográfus is örömmol köszönti a folyóiratot. . . 
Sok becses adatot várunk a hazai néprajz számára e folyóirattól, a gazdasági történet
íróktól s viszont hisszük, hogy etnográfusaink is sok érdekes adatot fognak benne nyúj
tani a magyar nép ku I tú rb is tori kusai részére . . . reméljük, hogy a néprajzi társaság tag
jaira is ki fogjuk terjeszteni az árkedvezményt. . .  A szerkesztőnek gyarló magvarságú 
bevezetéso nem mutatja az eszméknek valami különös lendületét.”“3 Tagányi 
Föld közösség-ét nagy lelkesedéssel ismertetik a következő évben. Ezen kívül csak rit
kán kö/lik a Szemle néprajzi vonatkozású cikkeinek címét Néprajzi könyvészét című 
bibliográfiájukban.

A Történeti Tár könyv- és folvóiratisinertetéseket sohasem közölt, 8 így nem 
említi meg a Szemle megindulását sem.

,M Szát-Ulok, 1894. 942. I.
Uo. 1894. 378. I.

'•» 0 0 . 1895. G74-Ö75. I.
*•* Uo. 1902. 401. I.
,M Kthno«rapl.la 1894. 132. I.

11*
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A Magyar Akadémiai Értesítő igen rapszodikusan ismertette a Szemlét?. Például 
1897-ben n 4 ."évfolyam l . füzetét nagyon részletesen. „Külön kiemelendő, hogy az Ada
tok rovata rendszerint csupa magyar okiratot közölvén, régi magyar nyelvkincsünket 
is sok ismeretlen magyar szóval gazdagítja.” Később azonban csak ritkán, legutáljára 
1903-ban közölte megjegyzés nélkül a Szemle tartalmát.1®*

A Budapesti Szemlében Ballagi Aladár ismertette a folyóirat megalakulásának 
körülményeit s elismeréssel írta: „A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle . . . életképes
ségéről, kiváló hasznosságáról az eddig megjelent dolgozatok is tanúságot tesznek. Csuk 
egy pár címet akarunk kiemelni, s ez már magában véve teljesen fogja indokolni véle-
menyünket.*'***

Az Erdélyi Múzeum füzetenként ismertette a Szemlét . Tagányi földközösség tanul
mányát pedig hosszabban méltatta. Már a legelső füzetet „hézagpótló és életrevaló vál
lalkozásának nevezték.18®

A Közgazdasági és Közigazgatási Szemle (később Közgazdasági Szemle) a 
Könyvszemle rovat Folyóiratok című részében közölte a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemle fontosabb tanulmányainak címeit, később pedig a Közgazdasági irodalom című 
rovatában. A folyóirat egyik tanulmányában Mandello Gyula megemlíti: „A gazdaság
történeti kutatások . . .  2 egymástól különböző irányzata . . . Az egyik . . . (a) történelmi 
materializmus . . .  A másik irányzat leginkább a  M. Gazdaságtörténelmi Szemle működé
sében bírja kifejezését és főleg a gazdaságtörténeti anyag gyűjtését célozza. Mindkét 
irányzat tudományunkat esők előbbre viheti és örömmel üdvözlendő.”187

A gazdasági folyóiratok közül a Köztelek, az OMGE lapja már 1894. márc. 7-én 
ír a meginduló Magyar Gazdasági őrt énelmi Szemléről, márc. 21-én pedig részletesen 
ismerteti az első füzet tartalmát, s az új folyóiratot olvasói figyelmébe ajánlja. „Az 
Adatok nyersanyagot, képeznek, amelyek azonban idővel nagyobb számban összegyűjtve, 
az egyes történelmi kérdéseknek a feldolgozásánál igen hasznos szolgálatot vannak hivat va 
teljesíteni.” Később is többször ismertette a folyóiratot.1®*

A Magyar Gazdák Lapja, a M. Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületé
nek közlönye, időnként ismertette a Szemle tartalmát. 1895-ben elismeréssel írta: „Ezen 
vállalat . . . jelen füzetével is bebizonyította, hogy feladata magaslatán áll.”1*9

A Magyar Gazdák Szemléje, a  Magyar Gazdaszövetség lapja, is felhívta a gazdák 
figyelmét folyóiratunkra: „bizonyára a legtöret lenebi) mezőt igyekszik mívelni . . . 
Az ilyen folyóiratok olvasóközönsége nálunk szerfölöt t szűk ugyan, de ez a kis kör aztán 
unnál hálásabb.”170

Az Erdélyi Gazda néha közölte a Szemle tartalmát megjegyzések nélkül.
A külföldi folyóiratok közül az egyetlen gazdaságtörténeti folyóirat, a Zeitschrift, 

für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1895-ben a Szemle első évfolyama lő cikkének 
német címét adta. így  tehát a külföld előt t sem volt teljesen ismeretlen a mi szakfolyó-

A Zeitschrift 1900-ban megszűnt, szerepét 1903-ban a Vierteljahrsehrift für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte vette át. Ez is nemzetközi folyóirat volt, a Landwirtschaft
liche Historische Blätter pedig a német gazdaságtörténetnek csak egyik ágát művelte, 
tehát egy ország egész gazdaságtörténetével ezután is egyedül a Magyar Gazduságtör- 
ténelmi Szemle foglalkozott. „

Ha végül most, azt kérdezzük, hogy megfelelt-e a Szemle a kezdetben kitűzött 
célnak, fejlesztette-e a szaktudományt, bővítette-e a gazdaságtörténeti ismereteket, 
adott-e ki elég forrásanyagot, ezekre a kérdésekre nem lehet egyszerű igennel válaszolni. 
Mert a Szemle valóban úttörő folyóirat volt, új igényeket elégített ki, nagyon sok, új
szerű levéltári forrásanyagot adott közre, bővítette a  szakismereteket és fejlesztette a 
gazdaságtörténetirást , sok mulasztást, régi hézagokat pótolt, felkeltette az új tudomány
ág iránti érdeklődést, maga köré vonta az ezzel foglalkozó írókat, több mint egy évti
zeden át publikációs lehetőséget nyújtott számukra. Hozzákapcsolódik a magyar gaz
daságtörténetírás első felvirágzása.

A gazdaságtörténet legkülönbözőbb ágaiból való tanulmányokat nehéz egymással 
összevetve értékelni, köztük, egy-két kiváló értekezésen kívül, sorrendet megállapítani. 
A legjobbak természetesen azok, amelyeknek írója valóban szakember volt azon a

»•‘ Akadém iai É rtesítő , 1807. 182. 1.
»♦»Budapesti Szemle. 1804. 79. köt. 310 -  320. I. , „  ,
»••Erdélyi Múzeum 1804, 241., 471., 524., 040. I. 1805. 175.. 303.. 411., 500. stb . I.
»•» Közgazdasági Szemle, 1903. 310. 1.
»•'K öztelek 1804. m áre. 7. 21. «z.
»•* Magyar Gazdák L apja, 1895. 206. 1.
»’• M. Gazdák Szemléjo, 1896. 03. 1.
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területen, nemcsak kirándult a politikai történetírásból a gazdaságtörténet mezejére. 
Ilyet azonban Tagányin, Kovátson, Acsády és Takátson kívül köveset találunk.

Tagányi és munkatársainak nagy részo a pozitivista történeti iskolához tartozott . 
A pozitivisták Comte, Taine, Buckle a polgárság történotfelfogását foglalták rendszerbe. 
Szakítva a korábbi irányzattal, a történetírást meg akarták fosztani a dogályos stílustól, 
az irodalmi és érzelmi momentumoktól, attól a látásmódtól, moly a múltat csupán vélet
len események tömegének tekinti. A történetírásban, a természettudományok módszerei
hez hasonlóan, gondos adatgyűjtés alapján, a fejlődés törvényszerűségoit akarták felis
merni. Magyar kővetőik egy részénél azonban a pozitivisták fő érdeme, a nagyméretű 
adatgyűjtés öncéllá fajult, s megfeledkoztek az adatok feldolgozásáról, a nagyobb össze
függéseket nem vették észre, 171

Ez volt az egyik oka annak, hogy a Szemle írói Tagányi magas színvonalát nem 
tudták elérni, eredeti elképzeléseit nem voltak kéjjesok teljes mértékben valóra váltani. 
Utólag már nem lehet találgatni, hogyan fejlődött volna a folyóirat, ha ő tovább megma
radhat szerkesztőnek.

Az értekezések egy része nem más, mint a levéltárakban talált oklevelek, akták 
szorgalmas összcszedése, egymásmellé tétele. Nélkülözik a szilárd tervszerűséget, igazi 
földolgozást. A cikkírók adataiktól megbűvölve sokszor még a legfeltűnőbb összefüggé
seket sem tárták fel, s értekezés helyett jóformán szintén csak adatközlést adtak. Bár 
egyetlen hasznuk még az ilyen jellegű cikkeknek is van: a későbbi kutatóknak így talán 
könnyebb felhasználni adataikat.

Az „adatok és vegyesek” mindig levéltári publikációk, az Országos Levéltár, a 
bécsi levéltárak, rendi (Pannonhalma), városi (Kassa, Debrecen), vagy családi (Ester
házy) levéltárak anyagából. Forrásértékük általában igen jelentős.

Egyes köteteknél (1., 4—6., 12.) e két rovat terjedelme felülmúlja az értekezése
ket'. Ennek több oka is lehetett.

A munkatársak nagy része Tagányi országos levéltári kollégái és más vidéki levél
tárosok közül került ki. Takáts is bécsi levéltári kutatásai idején vált a Szemle legfőbb 
cikkírójává. így természetes, hogy midőn ezek a levéltárosok hivatali aktarendezéseik 
vagy történeti kutatásaik közben eddig még kiadatlan gazdaságtörténeti adatra bukkan
tak, ezt a felfedező örömével siettek lemásolni a Szemle számára. Legtöbben a talált új 
adatot környezetéből kiragadva, a további összefüggések után nem kutatva rögtön 
publikálták. Nem gondoltak arra, hogy egy ilyen fájáról hirtelen letört gally idegen hűd
ben nem gyökerezhet meg, csuk elszáradhat. Jól megfigyelhető ez a módszer, vagy inkább 
mód szertelenség Takáts Sándornál. Ha több összefüggő aktát talált, azokból tanulmányt 
írt, a szorosan hozzá nem illő, de szintén gazdaságtörténeti tárgyú részeket pedig mint 
adatokat közölte.

Legtöbb cikkírónál hiányzott a megfelelő gazdasági érzék és közgazdasági szak
értelem, melyért az akkori egyoldalú történészképzés felelős. A koiábbi történósznem- 
zedék több gazdasági érzékkel rendelkezett, mint ez a generáció. Régebben a történé
szek csaknem mind a jogi karról kerültek ki, ahol közigazgatási, nemzetgazdasági és 
statisztikai tanulmányokat is folytattak. Az újabbak, a bölcsészeti karon már nem tanul
tak közgazdaságtant, kevés érzékük volt így a gazdaságtörténet iránt.172

Az adatok o bŐségénok végül az is egyik oka lehetett, hogy a Szemle a cikkíróknak 
igen köveset tudott fizetni. Ezért azok egyéb elfoglaltságuk mellett csak másodrangú 
dolognak tarthatták a Szemlébe való írást. Mivel a szerzőket ívenként fizették, valószí
n ű ig  az értekezések íróinak sem fizettek több tiszteletdíjat, mint az adatok másolóinak, 
így ezzel sem voltak ösztönözve a fáradságosabb szellemi alkotómunkára.

Sajnos a szerkesztőknek nem volt arra idejük, de a legkülönbözőbb korból és boly
ról előkerülő, legváltozatosabb témájú adatok miatt módjuk sem arra, hogy egy-ogy 
szám adatait bármiféle rendszer szerint is rendezhessék. Később időrendi sorrendbon 
adták ki az adatokat, a vegyeseket azonban a szerzők betűrendje szerint. Arról természe
tesen szó sem lehetett, hogy előre meghatározott terv szerint kutassanak, vagy legalább 
néhány számot így állítsanak össze.

Ezért bár óriási mennyiségű és máig is hasznosítható adattömeget adott ki a 
Szemle, a mennyiség, a raódszortelonség miatt, nincs arányban a minőséggel. Ugyanez 
tapasztalható a korabeli Történelmi Tárnál is. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a kor
társaknál elmaradt a Szemle megérdemelt sikere. Még Acsády sem dolgozta fel a folyó-

171 V<5. Várkon j/i Bncklo és a magyar polgári történetírás. Századok, 1903. CIO I., WeUmann: Id. tan.
303. 1.

Acsády. Közgazdasági és Közigazgatási Szemle, 1893. 24. I.
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irat gazdag adatait a Magyar jobbágyság történetében. Visszariadtak attól, hogy ebben 
a tömkelegben kutassanak.

így  előttünk van ogy értékes adattár, sokszor valóban unikummá vált anyaggal, 
— mert azóta az eredeti oklevél vagy akta megsemmisült, —■ s az említett hibák miatt 
egy részét nem tudjuk eredeti értékének megfelelően felhasználni. A kutató csak akkor 
tudja hasznosítani az elszórt adatokat, ha azok éppen beleillenek az Ő adatainak sorába. 
Méltán állupítja meg Weltmann;. „Ha a M. Gazdaságtörténelmi Szemle . . . valójában 
jól átgondolt terv szerint, szerves összefüggésben tette volna közzé anyagi múltunk for
rásanyagát, nyilván teljesebben s gyümölcsözőbben töltötte volna be hivatását.”173

Más óidéiról nézve azonban a dolgokat, nemcsak Tagányi és Takáts történet
írói munkásságában, hanem egész történetírásunkban nagy űr keletkezett volna, ha elma
rad a Szemle.

Megszűnésének okai közé tartozott az is, hogy Tagányi ezzel a folyóirattal nem
csak a külföldet, hanem itthon saját korát is megelőzte, mert nálunk a gazdaságtörténet- 
írás számára az anyagi alupon kívül a társadalmi szükséglet is hiányzott. Ebben a kor
szakban Magyarországon még nem voltak adva a szervezett, átfogó gazdaságtörté
netírás előfeltételei, hiányoztak a folyóiratot támogató olvasók, a megfelelő szakembe
rek s főleg az ezekot irányító intézmény. Néhány, a gazdaságtörténet iránt érdoklődő 
történész még Tagányi lelkes segítségével sem tölthetett meg egy egész folyóiratot. 
A Szemlét a nagybirtokosok ogyesülote, az OMGE finanszírozta, az egyesület urainak 
azonban nem volt létfontosságú a folyóirat, a folytonos deficitet nem szívesen fizették, 
nekik aligha érte meg a befektetést néhány előző századokban ólt nagybirtokos tetteinek 
folemlogetése. A cikkírók keze így meg volt kötve, mint a Dessewffy üggyel kapcsolat
ban láttuk, nem követhették szabadon saját véleményüket, nem lehettek mindig kövot- 
kezetesek, nem csatlakozhattak modernebb irányokhoz. Az új úton, a gazdaságtörténot 
útján a szerzők nagy része régi módszer szerint haladt. Mivel a történészeknek nőm volt 
alapos gazdasági képzettségük, nem csoda, hogy nem volt nagyobbszabású gazdaság- 
történeti koncepciójuk. Ennek hiányában pedig ogy ilyen szakfolyóiratnak meg kellett 
szűnnie.

A Szemle megszűnése után volt cikkírói, ha valami gazdaságtörténoti témára 
vagy adatra találtak, visszatértek a Történelmi Tárhoz, a Századokhoz, majd az 1912- 
ben induló Történeti Szemléhez.

A Történelmi Tár Művelődéstörténeti adatok c. részében 1899-ig nagyon sok gaz
daságtörténeti adatot közöltek, valamint a Vegyes közlések c. rovatban is. 1900-tól már 
kevesebb az ilyen tárgyú közlemény, mert ezeket a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlé
ben publikálták. Majd 1908-tól ismét több művelődés-és gazdaságtörténot i cikket adtak 
közre. A két folyóirat közt világosan kimutatható az összefüggés.

Még hosszú idő telt ol, míg megindult a tervszerű kutatás és rendszeresebb publi
káció az Agrártörténeti Szemle hasábjain.

Közben, az 1930-as években, bár a szellemtörténeti irányzat nem kedvezett a 
gazdaságtörténeti kutatásoknak, a „Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez” 
sorozat megindulása, melybe Domanovszky Sándor tanítványai írtak, újabb forduló
pont a magyar agrártörténetírás történetében.

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle sem merült teljesen feledésbe. 1935-ben 
a Magyar Társaság Falukutató Intézete megbízta Vácz Elemért a Szemle repertóriumá
nak elkészítésével. Nagy ritkaság, különösen abban az időben, hogy egy már rég megszűnt 
folyóirat repertóriumát összeállítsák. Bizonyítja, hogy adatni ekkor is szükségesek voltak 
a kutatók számára.

A folyóiratok felett, miután azok a legújabb kutatások eredményeit igyekeznek 
napfényre hozni, s legtöbbször az adatközlések is a kor pillanatnyi érdeklődését tükrözik, 
gyorsabban szokott az idő eljárni, mint a könyvek, feldolgozások felett. De nemcsak a 
társadalomtudományok, az egzakt tudományok (matematika, fizika) folyóiratai is gyor
san elavulnak.

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle azonban, melyet a maga korában elég keve
sen olvashatták, az GO-cs évek óta szinte reneszánszát éli. Tagányi jóslata bevált, a trá
gyából humusz lett. S ennek a beérésnok megvan a természetes magyarázata. A marxista 
történettudomány pótolni akarju történetírásunk eddigi nagy mulasztását, gazdaság- 
történetünk roppant hiányait. A múltban kevés előzményt találtak s szinte újra felfedezték 
a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlét. A folyóirat negat ívumainak feltárása molletár Sán
dor Pál elismerte, hogy „a folyóirat agrártörténeti tanulmányai, anyagfeltáró köziemé* *•*

*•* WtUmam: kl. tan . 310. I.
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nyei nélkülözhetetlen részei a magyar mezőgazdaság és a magyarországi jobbágyság 
feudális múlt ja történetének . . . Ezekből a közleményekből nem egyszer finom részletes* 
séggel rajzolódnak ki a majorsági gazdálkodás termelőerői az adott időszakban.” „A M. G. 
Szemle agrártörténeti tanulmányainak és közleményeinek . . . alapján vált nagy mérték
ben lehetővé a feudális árutermelő gazdaság XVII. századi jellemzése.”174

Midőn 1957-ben az Agrártörténeti Szemle megindult, nyíltan vallotta elődjének a 
Szemlét. „A M. Gazdaságtörténolmi Szemle tudatosan vállalta főleg az anyaggyűjtés 
és anyagközlés feladatát. . . már puszta témakörével kezdeményező szerepet is kellett 
vállalnia . . . Nem volna nehéz a vállalkozás fogyatékosságait, hibáit is föltárni. De . . . 
a M. G. Szemle ilyenek ellenére is feltétlenül alkalmasnak ígérkezett arrra, hogy mint 
közös, központi orgánum segítse elő a hazai agrártörténet ügyét. A lap azonban . . . 
azóta is folytatás nélkül maradt.”174

Nem célunk most felsorolni mindazokat, akik gazdaságtörténeti munkáikhoz 
felhasználták a Szemlo udatait, hiszen ez a sor manapság is folytatódik. A Szemle ada
tainak kincsesbányáját a gazdaságtörténészek mindaddig nem nélkülözhetik a jövőben 
sem, míg végképp ki nem merítik igazi értékeit.
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Kardos József:

Az Eckhart-vita és a szentkorona-tan
„Túl vagyunk azon az időn, mikor politikusok is fontosnak tartották ős nagy 

buzgalommal, de kevesebb szakértelemmel művelték közjogunk fejlődésének történetét. 
Ma már szigorúan tudományos alajKm lehet tárgyalni azon kérdéseket, melyek tegnap 
még politikai küzdelmek középpont jában állottak és a nálunk tudományos kérdésekben 
is sokszor hangoztatott hazafiatlanság vádja nélkül beszélhetünk arról is, amiben egy
két évtized előtt kétségtelenül nem volt igazunk.”1 önmagában is izgalmas feladatot 
jelentene megvizsgálni, hogy a Horthy-rendszer idején milyen kérdésekre érthette ezt 
és milyen indítékok, meggondolások ulapján fogalmazta meg ilyen határozottan vélemé
nyét Eckhart Ferenc, a budapesti Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanára. 
Az idézett részt tartalmazó dolgozat és a körülötte kibontakozott, heves vita Eckhart 
nézeteinek megismerésén és megítélésén túl azonban azért is érdekes lehet, mivel e vizs
gálat segítségével a Horthy-körszak mindennapos eszmei-politikai életéről nyerhetünk 
képet-, a nacionalizmus, irredentizmus megnyilvánulásának konkrét formáját, a szent
korona-tan jelentkezését és felhasználását figyelhetjük meg és tudománytörténeti szem
pontból is számottevő ismereteket tárhatunk fel.

A tudományos munkákat, publicisztikai és parlamenti viharokat kiválté dolgozat- 
A magyar történetírás új útjai c. tanulmánykötetben jelent meg 1931-ben. A kötet, 
melynek szerkesztője Hóman Bálint volt, a szellemtörténeti módszer kibontakozását, 
általános érvényű jelentőségének bizonyítását kívánta szolgálni. A különböző szakterü
letekről származó tanulmányoknak szemléltető példát kellett nyújtaniuk a „szellemtörté
neti újraértékelés” a „szintetikus rekonstrukció” tárgyköréből. E „módszertani segéd
könyv” célját és feladatát a bevezető tanulmányban Hómon Bálint határozta meg. 
Egyúttal a szellemtörténeti módszer lényegét és feladatait is megpróbálta körvonalazni. 
Filozófiai megalapozottságról különösebben nem tanúskodó fejtegetéseiben egyebek 
között megállapította: a szellemtörténet u történelemben az emberi lélek megnyilvánu
lásainak történetét vizsgálja, az egyedül jelentős történetalkotó tényezőt az emberi 
szellemben, és korok lelkiségében látja.* A szellemtörténet célja a szellemi mozgatóerők 
felkutatása, az eszmei lényeg megragadása, melyben elhelyezhetők az analitikus úton 
megismert jelenségek és folyamatok. A kutatás módszerében rendkívül nagy szerep illeti 
meg az egyéni és szubjektív természetű intuíciót, mivel a „szellemiség csak beleélés és 
átérzés által fogható meg, . . . az empirikus indukció eszközeivel legfeljebb megköze
líthető”.3

E gondolatkörbe kellett bekapcsolódnia Eckhart Ferenc Jog-és alkotmánytör
ténet c. tanulmányának is, amelyből elöljáróban idéztünk. Hóman Bálint a kötet be
vezetőjében leszögezte, hogy a tanulmányok között csak formai eltérések találhatók. 
Eckhart dolgozata is helyeslő elismeréssel szól arról az igényről, mely a „Több szellem- 
történetet a jogtörténetbe” célkitűzéssel jelentkezett. A tartalmi kifejtés azonban azt 
mutatja, hogy a szerző másképpen értelmezte az ezzel járó, Hóman által is hangoztatott 
feladatokat.

A reprezentatív kötet adta lehetőségek felhasználásával Eckhart Ferenc a jog- 
történetírás számára olyan új programot kívánt megfogalmazni és elfogadtatni, mely e 
tudományágat az általa felismert, közel háromévtizedes zsákutcából kimozdíthatta 
volna. Eckhart ezt saját pályájának, életének programjául is szánhatta, hiszen nem egé
szen két. esztendeje, 1929. augusztus 21-én nevezték ki a budapesti egyetem Alkotmány
áé Jogtörténeti Tanszékének tanárává. Ez alkalomból történeti áttekintéssel - fel
mérte tudományága kutatásának és oktatásának helyzetét. E számvetés során Eckhart

1 Eckhart Ferenc: Jog■ és alkotmánytörténet. A magyar történetírás új útjai (szerk. H ónun Bálint). Bpcst. 
1081. 278. 1.

1 Hóman Bálint: A történelem útja. A magyar történetírás új útjai. B rest. 1081. 26.1.
• Uómmt: I. m. 27. I.
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