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1 Hilferding két or szág ban, a Né met Csá szár ság ban és a Habs burg Bi ro da lom ban vizs gál ta az ipa ri ka pi ta liz mus 

fejlődésénekproblémáit.Általánosérvényűmegállapításokravalótörekvéseazonbanráirányítottaafigyelmét
ajelenségterület-,iparág-,nagyság-vagyidőspecifikuselemzésére.

2 Gerschenkronszerint–Hilferdinggelellentétben–ahitelfüggőségegyes19.századiországokgazdaságielma-
radottságának a következménye.Úgygondolja, hogy a tőkehiány legyőzésével relativizálódik a függőségi
viszony,ésaziparnaksikerülemancipálódnia.
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A bankok szerepéről, funkciójáról és hatal-
márólfolyóvitaegyidősaziparikapitalizmus
történetével.Abankokmindigindulatoskriti-
kákcélpontjaivoltak,ésmaisazok.Különö-
sen igaz ez azokra a vizsgálódásokra, ame-
lyekaKözép-Európábanamúltszázadvége
ótamegfigyelhetőszorosbank–ipariösszefo-
nódástérintik.Ebbenatérségbenabankoka
beruházásibankalapötletétazangolkereske-
delmibankokhagyományostevékenységével
egyesítették, ez az úgynevezett univerzális
bank.Akutatáshosszúidőnkeresztülegyol-
dalúhatalmiviszonyokbólindultki,ésolyan
kifejezésekethasznált,mintbankihatalomés
bankuralom.

Abankokhatalmárólfolyóvitajelentősé-
gét mutatja, hogy néhány közgazdász és
gaz da ság tör té nész – pél dá ul Ru dolf Hilfer-
ding Das Finanzkapital című könyvében
(Hilferding1910),JosefSchumpeterA gaz
dasági fejlődés elméletében (Schumpeter
1980[1911])vagyAlexanderGerschenkron
Economic Backwardness in Historical

Perspectivecíműkönyvében(Gerschenkron1962)–szükségesnekérezte,hogyfoglalkozzék
abankokiparosodásbanbetöltöttszerepénekésjelentőségénekkörülírásával,ill.meghatá-
rozásával, annak ellenére, hogy kutatásuk nem közvetlenül erre a témakörre irányult.
Hilferdingmunkájamégmaisnagyhatássalvanabankokszerepérőléshatalmárólfolyó
társadalompolitikaivitára.Abank–iparviszonnyalkapcsolatostéziseiszerintazipari-és
banktőkének a koncentrációs folyamatok eredményeként bekövetkező egyre jelentősebb
összefonódásaszorosankapcsolódóoligarchikusrendszerthozlétre.„Aziparbanfelhasz-
nálttőkeegyrenagyobbrészefinánctőke,tehátolyantőke,amelyfölöttabankokrendelkez-
nek,deamelyetgyárosokhasználnak”(Hilferding1947:306).Abankok iparral szembeni
dominánshelyzetétaziparnövekvőtőkeszükségletemagyarázza,ésHilferdingszerinteza
dominanciaakapitalistafejlődés„szükségszerűenhatótendenciáinak”logikuskövetkez-
ménye.1AkárcsakHilferding,Gerschenkronisatőkeszükségletben,aziparbankihitelfüg-
gőségében látja az ipar fölötti bankuralom eredetét. Hilferdinggel ellentétben azonban
Gerschenkronátmenetijelenségnektekintiaszorosbank–ipariösszefonódást.2

Bank–iparviszony
Ausztria(–Magyar-
országon)1895
és1938között
Bankuralomvagy
egyenrangúfelek
üzletikapcsolata?
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3 Mivelazéventeteljesítendőkamatokmellettapasszívkamatokutániadótisfizetniükkellett,tehátkettősteher
vállalásárakényszerültek.LásderrőlMosser1980:148skk.

4 LásderrőlRudolph1976:91.
5 ErreésakövetkezőkrelásdWixforth1995:23,33–49.
6 Megjegyzendő,hogyabank–iparviszonytegyfajtadialektikajellemzi.Egyrésztvanegyalapvetőérdekazo-

nosság:minéleredményesebbengazdálkodikegyiparvállalat,annálnagyobbkamatnyereségjutabanknak.
Másrésztaz,amiazegyikszámáranyereség,azamásiknakveszteségetjelent.LásderrőlPfeiffer1993:32.

7 ErrőllásdWellhöhner1989:26.
8 LásdWixforth1995:34skk.
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Az ausztria–magyarországi, ill. ausztriai bank–ipar kapcsolatok példáján azt akarjuk
megvizsgálni,hogyvalóbanabankokdominanciájárólvan-eszó.

A Gründerzeit(1867–1873)idejénazosztrákbankokintenzíven,bárgyakranspekulációs
szándékkalfoglalkoztakaziparüzlettel,az1873-astőzsdekrachotkövetőenazonbanabécsi
részvénybankokkerekenkétévtizedrekivonultakebbőlazüzletágból.Csakaz1890-esévek
közepénkezdtekelismétaszorosabbiparkapcsolatokújrafűzésénfáradozni.Afelfogásmód
megváltozásánakazokaabankokmástevékenységiterületeintapasztalhatóbevételcsökke-
nésésmáspénzközvetítőkerősödőversenyelehetett.Atőzsdespekulációegyújabbhulláma
1893és1895közöttvéglegmeggyöngítetteabécsitőzsdébemintapénzforgalomközpont-
jábavetettbizalmat,ezáltalerősítetteabankokszerepét.Aziparrészérőlisnőttapénzügyi
támogatás iránti igény.Ebbendöntő jelentőségűvolt azosztrák tőkepiacgyöngesége, az,
hogyavállalatokcsakkisrészbentudtákhosszútávúkölcsönökkel,példáuliparikötvények-
kelfedezniatőkeszükségletüket.3Abécsinagybankokolyanhiánytpótoltak,amelyéppenaz
adekváttőkepiacfejlődésétisakadályozó,iparellenesgazdaság-ésadópolitikakövetkezmé-
nyevolt.Azuniverzálisbankoknagymennyiségbenkezdtékbefektetniapénzüketatermelés
területén.Hitelnyújtás,tőkeemelésbenvalórészvétel,újrészvénytársaságalapításábanvagy
egy,többnyiremáreredményes,abankkaltöbbévesüzletikapcsolatbanállóiparvállalatátala-
kításábanvalóközreműködés4–ezekkelatevékenységekkelírhatóleazAusztria–Magyaror-
szágraannyirajellemző,gyakranszimbiotikusnakmondottbank–iparviszony.

Előszörazokata tényezőketvizsgáljukmeg,amelyeketaz ipar fölöttibankibefolyás
eszközeiközésorolnak.Nyomatékosanfölhívjukazonbanafigyelmetarra,hogyabankok
hatalmipotenciáljaezentényezők5szorosösszekapcsolódásánakazeredménye.

Hi tel nyúj tás

A legfontosabbbanki funkcióahitelnyújtás.Ez jelentette abank–iparviszonyközponti
elemét.Azüzletikapcsolatáltalábanfolyószámlamegnyitásávalvettekezdetét.Ezáltalköz-
vetveelismertékabanknakaztajogát,hogyazadóscégetellenőrizze,vagyismegteremtő-
döttabankhatalmipozíciójánakazalapja.Fölmerülhet,persze,hogyabankokszámáraa
hitelüzletbenelsősorbanaprofitmaximalizálásaafontos,ésnemaközvetlenbefolyásolás.
Mivelabankokisrávoltakutalvaügyfeleikre,valójábankölcsönösfüggőségrőlvanszó.6 
Hosszúlejáratúhitelekfolyósításakövetkeztébenegyrenőabankokérdekeltségeazadós
gaz da sá gi si ke ré ben7(ahogyazosztrákpéldamutatja,aformálisanrövidlejáratúhiteleket
gyakranegyszerűenmeghosszabbítják,ésígyhosszúlejáratújellegetöltenek).Mindezek
ellenére normális körülmények között a bank csak igen nagymértékű eladósodás vagy
rosszüzletmeneteseténavatkozikbeaziparvállalatüzletpolitikájába.Megemlítendő,hogy
ér vek so ra8kérdőjelezimegaziparáltalánoshitelfüggőségénekelméletét;különbségetkel-
lenetennivirágzóésrosszulmenőcégekközött,ésfigyelembekellenevenniakonjunktu-
rális ingadozásokat is.Valószínű, hogy hosszú ideig alábecsülték az iparvállalatok saját
tőkébőltörténőfinanszírozásánaklehetőségeitis.



9 ÍgyalapítottaCreditanstaltlinóleumgyáratTriesztben,hogy„ezaziparágaMonarchiábanmeghonosíttassék”.
ACAüzletijelentése1894-ből.IdéziMärz1968:280.

10 VegyükaŠkoda-művekpéldáját.MiutánEmilvonŠkodamagánvállalkozásátaBöhmischeEscomptebankés
aCreditanstaltrészvételével1899-benrészvénytársasággáalakították,azeredetitulajdonosmaradtafőrészvé-
nyes.Fiaésörököse,Karlazonbanmegnövelteazadósságot,ésrákényszerültarra,hogyelzálogosítsarészvé-
nyeitapatronálóbankoknál.Ezáltalabankokkezébekerültahatalom,báratöbbbankkapcsolatjelenlétemiatt
ezahatalomismétcsakrelatívnaktűnik.
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A bAnk mint ki bo csá tó in té zet: AlA pí tá sok, ér de kelt sé gek,
tőkeemelések

Afolyószámlaüzletbőlkiindulvaabankolyanüzletikapcsolatokratörekszik,amelyekmin-
dentranzakciórakiterjednek.Ittelsősorbanabankokkibocsátó-intézetifunkciójáragondo-
lunk.Akockázatminimalizálásánakbankpolitikaivezérelvétkövetveabankokáltalában
óvatosabbanjártakelaziparalapításokterén.Újvállalatokalapítása–ennekmegfelelően
–inkábbkivételszámbament,szűkebbértelembenvettiparpolitikaimeggondolásokcsak
egyesesetekbenváltakiparialapításokkiindulópontjává.9Ahitelviszonyokésatulajdon-
részszorosösszefüggésbenállnak.Azosztrákbankok–nehezenmegállapítható–tulajdon-
részeösszességébennemlehetettmagas,méghamagasabbvoltis,mintNémetországban
(lásdStiefel1989:88),megkellazonbankülönböztetnünkegymástólazönkéntesésanem
önkéntes érdekeltségeket.Az érdekeltségek jelentős része egyes iparvállalatok pénzügyi
nehézségeinekkövetkezményevolt,nempedigcéltudatosérdekeltségipolitikaeredménye:
ígypéldáulazAnglobankaz1880-asévekvégén„csaka szükségnekengedelmeskedve
lépettszorosabbkapcsolatraacukoriparral”,mivelegyesvállalatok„nemtudtákteljesíteni
hitelkötelezettségeiket”,ahogyMorawitz,abankkésőbbielnökeföljegyezte(Morawitzé.
n.:39.sk.).Anemönkéntesérdekeltségekközésorolhatókazokaz–1920-asévekbenegy-
regyakoribbávált–esetek,amelyekbenabankokspekulációscéllal„ültekrá”megszerzett
részvényeikre. Túl messzire vezet, és a bankok démonizálásának körébe tartozik azzal
vádolniabankokat,hogyhitelnyújtásipolitikájukkalfüggőségiviszonybakényszerítettek
iparvállalatokat,ésezzelakésőbbi,teljesátvételüketkészítettékelő,ahogyaztegyeskora-
belimegfigyelőkgondolták(lásdpl.Reik1932:20).Ebbenazösszefüggésbenismétutal-
hatunkazosztráktőkepiacgyöngeségére.Egybankpotenciálisbefolyásanemkizárólagaz
érdekeltség nagyságától függ. A letéti szavazati jog miatt a bankoknak gyakran egy
viszonylagkisebbrészvénycsomagiselegendővoltahhoz,hogyabankokaközgyűlésen
nagyobbbefolyástbiztosítsanakmaguknak.

Méghaazújalapításokténylegeseninkábbkivételekmaradtakis,aszázadfordulókörül
megszaporodtakazolyanjelentések,amelyekbankiközreműködésrőlszámoltakbeegy-
egyvállalatrészvénytársasággávalóátalakításában.Agyárosoknakagyorsexpanziókövet-
keztébenegyretöbbtőkérevoltszükségük,ezindokoltarészükrőlabankokfeléfordulást.
Azigazgatótanácsokösszetételeaztmutatja,hogygyakranazeredetitulajdonosokmarad-
takafőrészvényesek.Haegyiparvállalatrészvénytársasággátörténőátalakításátatulajdo-
nossúlyoseladósodásaelőztemeg,ezmegnehezítetteszámára,hogya tőkeemeléseknél
éljenarészvényvásárlásijogával,vagyisabanknövelhetteabefolyását.10

sze mé lyi össze fo nó dá sok

Abankokúgybiztosítottákújüzletikapcsolataikat,hogyelküldtékképviselőiketaziparvál-
lalatokigazgatótanácsábaéselnökségébe,amiabankibefolyáskváziintézményesítésétje-
lentette.Nagyiparvállalatokmagasrangúszemélyiségeipedigottültekavelükösszekötte-



11 LásdGood1986:189skk.Bárazelnökségiésigazgatótanácsiposztokhalmozásaabankképviselőkrészéről
többtanulmánybanishelyetkapott(pl.März1981),detöbbnyireafinánctőkedominanciájánakillusztrálására
használták.Ezaleegyszerűsítőlátásmódkülönösenakelet-európaihistoriográfiáranyomjaráabélyegét(lásd
pl.Berend–Ránki1960,DieFrage…1965).

12 Erről lásdStiefel1989:15ésRudolph1976:120.Mivelabankokkomolykonkurenciát jelentenekegymás
számára,mindenegyesbanksajátbefolyásiterületkialakításáratörekszik.Ebbenazesetbeníratlantörvénynek
számít,hogynemszabadbeavatkozni„idegen”vállalatokbelügyeibe.
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tésbenállóbankokigazgatótanácsában.Éppenanagybankokésaziparvállalatok„perszo-
náluniója”számítottésszámítabankihatalomlegföltűnőbbkifejeződésének,amelyet„a
bank–iparkapcsolatoktalánlegfontosabbaspektusának”tekintettek.11 A je len ség szisz te-
matikusvizsgálatáramégnemkerültsor.Azempirikustényfeltárásésatémaennekalapján
történő,hosszabbidőszakotátfogóelemzésénekhiányaabankibefolyástúlbecsüléséhez
vezetett,mivelnemtettekkülönbségetapotenciálisbefolyásilehetőségésabank(képvise-
lők)ténylegesenkifejtettbefolyásaközött.

Kutatásaink célja a bank–ipar viszonydifferenciáltabb szemléletmódjánakkialakítása
volt.Megvizsgáltukatízlegjelentősebbbécsirészvénybankésaziparirészvénytársaságok
személyiösszefonódásaitaz1895és1938közöttiidőszakban.Ebbőlacélbólösszegyűjtöt-
tüknégyidőpont(1907/08,1916/17,1927/28,1936/37)megfelelőadataitatízlegnagyobb
bécsirészvénybankelnökségitagjaira,igazgató(helyetteseire)ésigazgatótanácsairavonat-
kozóan.Anégyidőponthoztartozóadatokatabankképviselők1895és1938közöttifunk-
cióiraésazokváltozásárakiterjedővizsgálattalkapcsoltukössze.

A központi kérdés arra vonatkozott, hogy milyen volt a bank–ipari összefonódások
struktúrájaAusztria–Magyarországon,ill.1918utánAusztriában.Célravezetőneklátszott
fölbontaniabankokvezetőségét,éskülönbségettenniabankigazgatókhoz,ill.abankiigaz-
gatótanácsoktagjaihoz(gyárosok,magánbankárokstb.)köthetőszemélyiösszefonódások
között.Egyértelműnektűnt,hogyaszemélyiösszefonódásoknagyobbrésztbankelnökök-
hözésbankigazgatókhozköthetők.Aszemélyiösszefonódásokabécsinagybankokipari
konszernjeinekösszetételérevonatkozókutatásokkiindulópontjátképezhetik.Ezaterület
mégteljesenföltáratlan.Aszemélyiösszefonódásokelsőlépéseaztacéltszolgálja,hogy
kijelöljükaztaterületet,aholanagybankokésazipar–legalábbispotenciálisan–kölcsö-
nösenbefolyásoljákegymást.(LásderrevonatkozóanMärz1981:75.)Olyanvállalatokat
tekintünkakonszernekszűkebbköréheztartozóknak,amelyeknekazigazgatótanácsában
legalább három bankimegbízott található, ill. ahol bankmegbízott áll az igazgatótanács
élén,amiabankszámárahatalmipozíciótbiztosít.Bárabból,hogyaziparirészvénytársa-
ságokigazgatótanácsábanjelenvannakabankok,mégnemkövetkeztethetünkegyértelmű-
envalamifajtahatalmiviszonyra,azatényviszontegyoldalúhatalmiviszonyokfennállását
bizonyítja,hogyabankokigazgatótanácsábanrendszerintsokgyárosképviselvevolt,az
iparvállalatokigazgatótanácsábanellenbentöbbnyirecsakegybank.12

Afentiszabályalólelsősorbanolyannagyvállalatokjelentenekkivételt,amelyekfinan-
szírozásáhozakockázatminimalizálásamiatttöbbbankbevonásáravoltszükség.Azilyen
vállalatokigazgatótanácsábanennekkövetkeztébenáltalábantöbbbécsibankképviselőit
találjukmeg(pl.AlpineMontangesellschaft).Ezkizárjaazegyoldalúhatalmiviszonyok
meglétét,mivelkorlátoztaazegyesbankokhatalmipotenciálját.Emiattgyakranellenérv-
ként ishasználjákabankokuralmával szemben.13Ezzel szemben fölvethető,hogy több
bankbevonásávallétrejöttkonzorciumokesetébenismegőrizhettevezetőszerepétazere-
detibankkapcsolat:ezutóbbiszervezteazüzletet,ésgyakranezkaptaalegmagasabbjuta-
lékot(lásdPfeiffer1993:27).Csakkonkrétesettanulmányokjárulhatnakhozzáaviszonyok
tisztázásához.AnagyvállalatokfokozottabbfüggetlenségéreutalazúgynevezettWittgen-
stein-csoportpéldája,méghaezeddigiismereteinkszerintkivételtjelentettis.



13 Bizonyosfokúfüggetlenségjelénektekintikaztis,hogyleginkábbéppenanagyvállalatokvoltakképesekarra,
hogymegtaláljákaközvetlenutatagyengeosztráktőkepiachoz.

14 Acsehbányászatraéskohászatragyakoroltszéleskörűbefolyásátönmagábanmegvilágítja,ha ismertetjük
háromszűkebbbizalmasánaknéhányiparimandátumát1907-ből:MaxFeilchenfeldaBöhmischeEscompte-
Bankelnöke,ill.aNiederösterreichischeEscompte-Gesellschaftvezetőségénekelnökevolt,akétbankérdek-
szövetségetalkotott.FeilchenfeldaGalizischenMontanwerk,aMontanaAGfürKohlenbergbau,aGußstahl-
produzentenPoldihütte és aGaswerksbauundMaschinenfabrikAGFranzManoschek igazgatótanácsának
elnöke,aŠkoda-művekelnökhelyettesevolt.WilhelmKestranek,azEscompte-Gesellschaft2.elnökhelyettese
ugyancsakWittgenstein„kíséretéhez”tartozott.APragerEisenindustrie-GesellschaftésaMontanaAGköz-
pontiigazgatójavolt,ebbőlkövetkezőlegaKönigshoferCement-FabrikAGésaPostland-ésRoman-Zement-
werkenWaldmühle,aTeplitzerSchaufel-undZeugwarenfabrik,ill.aSchlesischenKohlenundCokes-Werken
elnöke,aBöhmischenMontangesellschaftelnökhelyettesevolt.UgyancsakaWittgenstein-klánhozsoroltákaz
AlpineMontangesellschaftvezérigazgatóját,AntonvonKerpelyt,akiemellettaSimmeringerMaschinen-und
Waggonbaufabrikigazgatótanácsánakelnöke,azElektronunternehmenFelten&GuilleaumeésaVereinigte
ElektrizitätsAGelnökhelyettesevolt.WittgensteinbarátikörénekismertetésétlásdGünther1936:70skk.

15 ErrőlésatovábbiakrólrészletesebbenlásdMorawetz1986:34skk.
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A Wittgenstein-csoport és A bAn kok

KarlWittgensteineredményeskereskedelmispekulációkraéssakkhúzásokraépülőfergete-
gesfelemelkedéseklasszikusmúltszázadisikertörténet.ATeplitzerWalzwerkrészvény-
többségétWittgenstein néhány barátjának a pénzügyi támogatásával szereztemeg, akik
bizalmukfejébenagyárosmindenkésőbbiüzletitranzakciójábanbizonyosmértékbenrészt
vettek.NemsokkalezutánWittgensteinmegszerezteAusztria–MagyarországraaThomas-
féle eljárás licencét, ami lehetővé tette a foszfortartalmúcsehvasérc fölhasználását. Így
kezdődöttpéldátlankarrierje,amely„acsehvasiparurává”tette(Günther1936:60).Awitt-
gensteiniimpériummagjátabányászatiéskohászativállalatokképezték,aPragerEisenin-
dustrie-Gesellschaft,aBöhmischeMontangesellschaftésaTeplitzerWalzwerk.Egynem
túljelentősregionálisbank,aBöhmischeEscomptebankjelentetteakonszernbankkapcso-
latát.EztafunkciótkésőbbaNiederösterreichischeEscompte-Gesellschaftláttael,ennéla
cégnélWittgensteinvolta„hatalombirtokosa”(Günther1936:61),amiarraengedkövet-
keztetni, hogy a cég Wittgenstein iparpolitikájának eszköze volt. A Wittgenstein és a
NiederösterreichischeEscompte-Gesellschaftközöttiviszonypéldájarávilágítarra–még
haezazesetazeddigikutatásieredményekalapjánkivételesis–,hogyabankokésazipar
közöttihatalmiviszonynemmindigegyértelműenabankok javáradőltel.Wittgenstein
példájaaszemélyihálózatfontosságátismutatja.Módszereazvolt–ésebbenhasonlított
eljárásmódja a bankokéhoz –, hogy bizalmasai segítségévelmonopolizálta vállalatainak
igazgatóiposztjait,ésezáltallehetőségevoltarra,hogykezébentartsaaszálakat,ésvissza-
vonuljonazaktívcselekvéstől.14

kép vi se let Az igAz gA tó tA nács bAn: Az in for má ció szer zés
és/vagyazellenőrzéseszköze

Aszemélyiösszefonódásokakölcsönös,intenzívgazdaságikapcsolatokintézményesített
kifejeződései,ésavállalatokközöttiviszonylagstabilegyüttműködésikapcsolatokrautal-
nak.15Azösszefonódásokakapcsolatokápolásátésakölcsönösinformációcserétszolgál-
ják,ilyenformánazinformációsaránytalanságokcsökkentésénekeszközei.Azinformáció-
áramlásmindkét üzletfélnek érdekében áll. Egy iparvállalat számára fontos lehet, hogy is- 
merjeakonkurensvállalatokbefektetésielképzeléseit,abankszámárapedigajelenlétegy-
egyiparágtöbbcégénekigazgatótanácsábanlehetővétesziacégektevékenységénekkoor-
dinálását.Ezakölcsönösségminda„környezetkontrollelméletével”,minda„rendszerel-



16 ErrőllásdWellhöhner1989:49.
17 LásdaWittgenstein-csoportról szóló tanulmányokbármelyikét, továbbáEigner tanulmányát (Eigner1995:

100–114),aholaszerzőelőszörfoglalkozottezzelatémával.
18 ÍgyGeorgGüntherönéletírásában találkozunkolyanmegjegyzésekkel,hogy„akit társadalmikapcsolataim

révénismerek”,vagy„barátaimközvetítéserévén”(Günther1936:97,98).
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mélettel”összhangbanvan:azösszefonódásokaszükségeserőforrásokelőteremtésétésa
piacibizonytalanságokcsökkentésétszolgálják.Aszervezetközikapcsolatokkölcsönössége
ellenszólazonbanabankoknakarendszerbenelfoglalt,vitathatatlanulközpontihelyzete.
Azösszefonódásokattöbbnyiremagukabankokszámoltákföl.Aszemélyikapcsolatokaz
ellenőrzéseszközekéntazüzletikapcsolatok(pl.ahitelekésaforgalom)biztosításátcéloz-
zák.Lehetővéteszikabankszámáraazüzletmenetellenőrzésétésfolyamatosfigyelemmel
kísérését,anélkül,hogynekikmaguknakazadottvállalatbanvégrehajtófunkciókatkellene
átvenniük.Aszemélyiösszefonódásokfontosságátmutatjaabankmegbízottakgyorspótlá-
sa.Az elhalálozás vagymás okokmiatt bekövetkező úgynevezett „broken link”-eket a
bankoknagyongyorsanhelyreállították.

Az,hogyegyilyenigazgatótanácsitagsággyakorlásáhozviszonylagcsekélyidőráfordí-
tásszükséges,lehetővétesziefunkciókhalmozását.Aszámosiparvállalatbanvalóképvi-
seletabankokatbelülrőlszerzettismeretekhezsegítettehozzá,ezáltalinformációselőnyhöz
jutottakipariügyfeleikkelszemben.Aszociológiaebbenazösszefüggésbena„biglinker”
fogalmáthasználja.Eztafogalmaténazokraaszemélyekrekorlátoztam,akik15-néltöbb
iparimandátummalrendelkeztek.Egyviszonylagáttekinthetőcsoporttalállunkszemben,
amelynek a befolyása intézményileg biztosítva volt, és – ahogy az adatokból látható –
hosszú ideig is tartott.Többnyire bankárokról van szó.Az adatok lehetővé teszik, hogy
levonjunknéhányretrospektívkövetkeztetéstazosztrákgazdaságielitösszetételéresvál-
tozásáranézveavizsgáltidőszakban.Abanktisztviselőkiparimandátumánakmagasszá-
mából(akára45-ötiselérhette)pusztánazkövetkezik,hogyazigazgatótanácsiképviselet-
neknemaközvetlenbefolyásolásvoltacélja,méghaegyesesetekbenavállalatidöntések-
bevalóbeleszólásvolt isa szándék.Apozíciókhalmozásakapcsánazonban felmerüla
kérdés,hogymilyenekvoltakabankképviselőkcselekvésilehetőségeiazigazgatótanácsok-
ban.Aszubjektívhatárokatezesetbenelválasztjukazegyesvállalatokbizottságainakvaló-
ságosdöntésihatáskörétőléskapcsolataikegymásköztiszabályozásától.16Szubjektívhat-
árokazadottszemélyekbeállítottságábóladódtak:képviselhettékabankokérdekeit,deaz
iparérdekeitis.Azellenőrzőéstanácsadószerepköregyüttesgyakorlásamárcsakaman-
dátumokhalmozásamiattsemtűnikelképzelhetőnek.

Aszemélyesösszefonódásokáltalkiépültrendszermögöttegytovábbikapcsolatszöve-
vény rejtőzik, amelyről csak érintőlegesen vannak információink amemoárirodalom és
emlékkönyvekrévén,ésamellyelmártalálkoztunkaWittgensteinnelkapcsolatosvizsgáló-
dásoksorán.17Agazdaságielitenbelülitársadalmikapcsolatokataházasságipolitikávalis
erősítették.Arokonikapcsolatokmellettabarátokésjóismerősökisfontosszerepetjátszot-
tak az üzleti kapcsolatok kezdeményezésében, ill. elmélyítésében.18Gyakran az iskolás
évekbőlismertékegymást,ugyanannakazegyesületnekvoltaktagjai,közöspáholyukvolt
azÁllamiOperában,vagytársadalmieseményeken,bálokontalálkoztak.Eszerintazössze-
fonódásokmintapresztízsnöveléseszközeiafelsőrétegekbizonyosrészeinekösszetartá-
sáravoltakvisszavezethetők.Valószínűlegnagyjelentőségevoltadinasztikuselvfönntar-
tásának. Generációkon keresztül ugyanazokra a családnevekre akadunk, példaként a
Gomperzeket,aFeilchenfeldeket,aMiller-AicholzokatvagyaSchoellereketemlíthetjük.

Akövetkezőkbenafentigondolatokatéskutatásaimeddigieredményeitvetemössze.
Vizsgálódásaimazosztrák történelemváltozatosés többpolitikaikatasztrófával tarkított
korszakátfogjákát,asúlypontokatakételsőidőpontrahelyeztem,atovábbifejlődéstcsak
futólagérintem.



19 Alapítótevékenységenittakisszámúújalapításmellettamárkorábbanislétezőiparvállalatokrészvénytársa-
sággátörténőátalakításábanvalórészvételtértjük.

20 ErrőllásdBachinger–Matis1973:134skk.,139.
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1907–1917

Azintenzíviparikapcsolatoklétrehozása,ill.azüzletágatérintő,erősenkiterjedtésterületileg
szétszórtiparkonszernekkialakításamégaMonarchiaidejéreesik.1904-től,anagykonjunk-
túraésarekordtermésekidején,szorosbank–ipariérdek-összefonódásalakultki.Agazdaság-
nakebbenazexpanzióskorszakábanazosztrákmobilbankokegyfajta„úttörő”szerepkört
vettekát,„agyorsiparifejlődéshordozóinak”(März–Socher1973:338)tekintettékőket.A
bankokélénkalapítótevékenységének19csúcspontjai1905–07és1909–11közöttvoltak.Az
elsőkiválasztottidőpont(1907/08)ezáltalabankokintenzíviparitevékenységénekkoraiidő-
szakábanyújtbepillantást,amásodikidőpont(1916/17)pedigegyrésztegyfejlődésvégpont-
jánaktekinthető,másrésztideáliskiindulópontjaésfokmérőjeannakadezintegrációsfolya-
matnak,amelyabankokszámáraaMonarchiaösszeomlásábólkövetkezett.

Méghanemvoltisfölismerhetősemmilyenrendszerességsemabankokeljárásábanaz
iparialapításokbavalóújrabekapcsolódásutániévekben,fokozatosanazértérvényesültek
gazdaságosságimegfontolásokonalapulóstratégiaielvek.Abankiiparkonszernekösszeál-
lításaterületiésiparágszerintisúlypontokravilágítrá,amelyeketabankokfiókalapításaiis
hangsúlyoztak.Azaktívbankibefolyásazirányítástésatermelésiszektortracionalizáló
intézkedésekben,egyesvállalatoknagyobbtermelésiegységekkétörténőegyesítésébenés
horizontális,ill.vertikáliskonszern-összefonódásokkialakításábanmutatkozikmeg.Akoc-
kázatelosztáselvénekmegfelelőenabankokszámos,különbözővállalattallétesítetteküzle-
tikapcsolatot.Azosztrákbankokegyikkülönlegességétjelentette,hogysajátáruügyosz-
tálythoztaklétre,amelyakonszernektermékeinekértékesítésévelfoglalkozott.Abankok
kartellizációstörekvéseikrévénisfontosszerepetjátszottak.Afejlődésbenelfoglaltköz-
pontiszerepüketannakazinformációelőnynekköszönhették,amelyatöbbigazgatótanács-
ban való jelenlét következménye volt.A bankok (ill. a bankképviselők) kellő rálátással
rendelkeztekahhoz,hogyfölismerjékakartellekkialakításáravagyaziparvállalatokössze-
olvasztásáravonatkozónyereségeslehetőségeket.Méghaabankokkartellizációstörekvé-
sei kezdetben abból a biztonsági megfontolásból következtek is, hogy megteremtsék a
versenyrendjét,1896utántöbbnyireiparihatalmipozíciókmegteremtéseésakellemetlen
konkurensekkikapcsolásavolt a cél.201910-benakartellek30 százalékaanagybankok
ellenőrzésealattállt.Éppenanagyiparinövekedéshezésakartellizálódáshozvalóbanki
hozzájárulásvezetettagazdaságihatalomtúlságoskoncentrációjamiattiaggodalomhoz.

Mindkétidőpontbanagép-ésfémiparivállalatokbanvoltalegnagyobbabankibefolyás.
Bárazelsőidőpontbanabányászatéésakohászatévoltamásodikhely,1917-benmára
cukoriparivállalatokálltakamásodikhelyen.Nemzetköziösszehasonlításbanmegdöbben-
tőennagyösszefonódástapasztalhatóatextiliparivállalatokesetében,amittalánatextil-és
a nehézipar kereskedelmi és vámpolitikát illető érdekszövetségemagyaráz.Az első két
időpont banki igazgatótanácsainak és igazgatóságainak összetételében jól tükröződik az
iparfeléfordulás.Aleglátványosabbváltozástsajátipariszakemberekalkalmazásajelen-
tette,akik–eleintecsak„iparitanácsadóknak”neveztékőket–hamarosanigazgatóklettek.
Néhánybankesetébenezekaszemélyekazüzletpolitikamegváltozásátjelezték,ígyJulius
Deutschigazgatóvátörténtkinevezéseutánközzétették,hogy„őaziparmiattkerültebbea
pozícióba,mivelaBodencreditanstaltúgydöntött,eltérahagyományoktól,ésazintenzív
ipartámogatásfeléfordul”(Kola1922:151).Helyiésiparágiszakértőksegítségülhívása
megfeleltabankispecializálódásifolyamatnak.Új,bárszámszerűenkiscsoportotalkottak



21 Aziparmegnövekedettfizetőképessége(ahadvezetésgyorsanfizetettamegrendeltáruért)ésahitelkereslet
ebbőlfakadócsökkenésekövetkeztébeneredményeslehetettaziparemancipációja.Abécsibankoktevékeny-
ségéneksúlypontjaegyértelműenahadikölcsönökkibocsátásánvolt.

22 Bárennekabanknakazátalakulásaegyalapszabály-módosításonnyugodott,ésazújkurzusmárTheodor
Taussigkormányzóalattmegkezdődött,anyilvánosságelőttegyújszemélymegjelenésével,Taussigutódjával,
RudolphSiegharttalhoztákösszefüggésbeaváltozásokat,akiújkorszakotvezetettbe.

23 Gerschenkronabank–iparviszonybantörténteltolódástNémetországbanmáraszázadfordulóratette.Német-
országraösszefoglalvalásdWixforth:1995:29skk.;Magyarországról:Péteri1992:39.
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ajólképzettmenedzserek,akiketabankokspeciálisfeladatokelvégzéséhez,szanáláshoz
vagyüzemösszevonásokhozhívtaksegítségül.Azújüzletágakkalvalófoglalkozásmegkö-
vetelte jogászokbevonásátabankokigazgatótanácsaibaés igazgatóságaiba.Aziparüzlet
intenzívvéválásárautal,hogyazalapítóigazgatótanácsi tagokkalszembenegyrenőttaz
olyangyárosokszáma,akiktöbbnyiremármintjelentősügyfelekésnemmintrészvénye-
sekvoltakjelenabankiigazgatótanácsokban.Továbbraiserősképviselettelbírtamagán-
bankárokcsoportja,apénzügyileglegerősebbmagánbankok(pl.aSchoellerbankház)több
bankbanisképviseltettékmagukat.Azarisztokráciaésabürokráciafelsőrétegénekrepre-
zentánsaiapresztízsésamegbízhatóságbiztosítékaivoltakakülvilágfelé.

A világháború kitöréséig a bécsi nagybankok majdnem minden iparágban stratégiai
pozíciókhoz jutottak, a bécsi központból a kettősmonarchia egész területére kiterjedt a
befolyásuk,mindenekelőttazonbanabirodalomosztrákfelére.Magaavilágháborúnem
jelentettténylegescezúrátabécsibankokszámára.211916–1917-reaszemélyiösszefonó-
dások száma1908-hozképestmajdnemmegduplázódott.A legnagyobb iparkonszernnel
továbbraisaCreditanstaltrendelkezett:a240személyiösszefonódásösszesen132ipari
részvénytársaságotfogottát,ezekközül70vállalatotszűkebbértelembenvettkonszernnek
minősíthetünk.AgresszíviparpolitikájakövetkeztébenaBodencreditanstaltisvezetőoszt-
rákmobilbankkávált.22

1918–1928

AzelsővilágháborúAusztriaszámáranemcsakvereségethozott,hanemaMonarchiafel-
bomlásátisjelentette.AMonarchiatöbbutódállamraesettszét.Abankokszámára,amelyek
szerteágazófiókrendszerrelésipariérdekeltségekkelrendelkeztek–ezutóbbiaksúlypontjai
olyan ipari központokban voltak,mintCsehország –mindezmesszemenő következmé-
nyekkeljárt.Azosztrákbankokelőttazazalternatívaállt,hogyhagyományosdélkelet-eu-
rópaibefolyásiterületükfenntartásánmunkálkodnak,vagyazosztrákgazdaságszükségle-
teirekoncentrálnak.Aválasztásahevesnacionalizálásitörekvésekellenéreazutódállam-
okraesett,aminekazvoltakövetkezménye,hogyabécsinagybankokelveszítettékbefo-
lyási területükegyrészét,bekövetkezettviszontüzletikapcsolataikmultinacionalizálása.
Azosztrákbankárokoptimistánaklátszottak,nemutolsósorbanamiattazélénkérdeklődés
miatt,amelyetanyugatibankokéspénzügyikörökadélkelet-európaipiacokésspeciálisan
abécsibankokiparkonszernjeiirántmutattak.Arosszgazdaságihelyzetésaháborúután
rögtönfellépőésrövidesenvágtatóinflációmegcsapoltaabankitőkéket,ésmegnehezítette
abankokindulópozícióját.AHabsburgMonarchiaösszeomlásakövetkeztébensorkerülta
bankiigazgatótanácsokátalakításáraésnemzetközivéválására(Eigner1994:264skk.).Az
inflációnyertesei,mintPaulGoldsteinvagyCamilloCastiglione,valamintakülföldiban-
károkésgyárosok,mintEugèneSchneiderjellemeztékakoraihúszasévekbankiigazgató-
tanácsait.SzembenNémetországgalésMagyarországgal,23ahol1918utánaziparemanci-
pációjavoltmegfigyelhető,Ausztriábanmegerősödtekésmegsokszorozódtakabank–ipa- 



replika 33

rikapcsolatok.(Ezabankokrészérőlazinflációéveibentörténtszámtalanújiparialapítás-
nak volt köszönhető, amelyekmajdnem kompenzálták az utódállamokból – elsősorban
CsehszlovákiábólésÉszak-Olaszországból–származóveszteségeket.)Az1924-es,félresi-
került frankspekulációutánazosztrák tőkepiacon tapasztalhatóstagnálásabankokárfo-
lyam-támogatópolitikájánakkövetkeztébenmegnövelteérdekeltségeikállományát.Ahar-
madikkiválasztottidőpontkiértékeléseellentmondásoseredményhezvezetett.Bárafeltárt
összefonódások száma 1917-hez képest tovább emelkedett, demár tartalmazta külföldi
bankokképviselőinekmandátumaitis,ésezzelegyfajtatorzulást,amitöbb,bonyolultszá-
mításieljárásttettszükségessé.Ittméghiányoznakarészletvizsgálatok,ígycsakegyetlen
példátemlítek:azAlpineMontangesellschaftvezérigazgatójátéppúgy,mintigazgatótaná-
csánakelnökétaNiederösterreichischeEscomptegesellschaftállította,arészvényektöbbsé-
geazonbananémetVereinigteStahlwerkeAGtulajdonábanvolt.

1929–1938

Abankokáltal1918utánkövetettoffenzívstratégiailluzórikusnakbizonyult.Az1929utá-
ni,általánosanrosszmakroökonómiaifeltételekvégetvetettekaz1920-asévekközepeóta
tartó rövid prosperálásnak.Amikor sok vállalat jövedelmi helyzetének rosszabbodása a
nyújtott hitelek befagyásához vezetett, gyakoribbá vált, hogy a bankok beavatkoztak az
üzletpolitikába.Azabankigyakorlat,amelyszerintatöbbévesügyfélirántikötelességből
„ajópénztarosszutándobják”,közvetlenülmárisfelelőssétehetőaz1920-aséveknéhány
színpadiasbankkatasztrófájáért,egybenpedigmindezazosztrákfinánctőkegyöngeségétis
sejteniengedte.Agazdaságivilágválság idejéneza folyamatfölgyorsult,és1931-bena
Creditanstaltkrachjábatorkollott.Amikor1929-benaCreditanstaltátvetteaBodencredit-
anstaltot,már utaltak a bankok összgazdasági felelősségére, ésmost ismét ezt az érvet
hangsúlyozták.ACreditanstalt,jóllehetegyesbecslésektúlzóak,aziparszélesterületeire
kiterjedtbefolyásávalténylegesengazdaságikulcspozícióbanvolt.

ACreditanstaltnakaz államsegítségévelvégrehajtott szanálásautánhozzákezdtekaz
osztrákbankügyreorganizációjához.Abankkoncentrációt1934utánaCreditanstaltmajd-
nem-monopolhelyzeteváltottafel.Napirendenvoltakazüzletpolitikábavalóbeavatkozá-
sok.ACAmintnagyoneladósodotthitelezőbank,ill.csődelőttállóvállalat,késznekmutat-
kozott a szanálási intézkedések végrehajtására (reorganizációk, fúziók, racionalizálások
vagyrendszeregyszerűsítések,mintpéldáulaz1918ótatúldimenzionáltmozdonyiparban).
Elhibázottnaktűnikabankokhatalmitörekvéseitlátniezekmögött,avállalatipolitikába
történőbeavatkozásokmögött.Azutolsóidőpont,1936/37eredményeiazosztrákbankok
befolyásánakdrasztikuscsökkenésétésazösszefonódásoknagytöbbségéneknéhányigaz-
gatóságiéselnökségitagratörténővilágoskoncentrációjátmutatták.ÍgyaCAelnökségé-
nek tagja, Dr. Franz Rottenberg 36 ipari részvénytársaságban volt jelen, 18 esetben az
igazgatótanács elnöke volt. Az „ausztrifikálás” folyamata (Stiefel 1983: 427) – a CA
rákényszerült külföldi érdekeltségeinek redukálására, a folyó hitelüzlet (1918/19 után
másodszor)elvesztettemultinacionáliskarakterét–rámutatottazosztrákfinánctőkedöntő
gyengeségére,ésafinánctőkenemsokkalkésőbbújabbcezúraelőttállt.ACreditanstalt-
Bankvereinnekazosztrákgazdaságbanelfoglaltstratégiaihelyzetelehetővétetteésmeg-
könnyítetteagazdasággyors„germanizálását”az1938-asAnschlußután.Azosztrákbank-
rendszertintegráltákaHarmadikBirodalombankrendszerébe.



24 ErrőllásdmégStiefel1983:103skk.
25 ErrőlbővebbenlásdStiefel1983:89.
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vég kö vet kez te té sek

Empirikusanmegalapozottanalízishelyettáltalánosítások,kijelentésekésellenvetésekfor-
máltákhosszúidőnkeresztülabankokszerepérőléshatalmárólfolyóvitát.Abankokipar-
ra gyakorolt uralmi befolyásának hosszú ideje meglévő paradigmája az utóbbi időben
gyengült.Ahhoz,hogyazosztráknagybankokésaz iparviszonyát illetőenvégérvényes
kijelentésekettehessünk,nyilvánvalóantovábbikvantitatívéskvalitatívesettanulmányokra
vanszükség.Óvatosanazonbanmegfogalmazhatónéhánytétel.

1) Abank–iparviszonycsakazadottországkapitalistaiparosodásánaksajátoskörülmé-
nyei között érthető meg. ÍgyAusztriában a bank–ipari összefonódás különleges képet
mutat,amelyméganémetpéldátóliskülönbözik.Anémetiparnak,mindenekelőttanagy-
iparnaklegalábbisazinflációsidőszakutánsikerültemancipálódniaabankibefolyásalól,
ezzelszembenAusztriábanabank–iparkapcsolatintenzívebbéválásavoltmegfigyelhető
–vagyisellentétesirányúfejlődés.

2) Aziparüzletbevalóbekapcsolódásmotivációjávalkapcsolatbanarrakellutalnunk,
hogy az osztrák bankok már meglévő és növekvő tőkeigényre reagáltak a 19. század
végén,továbbá,hogyaziparüzletfeléfordulásvélhetőlegcsökkenőbevételekreéserősö-
dőkonkurenciára,nempedighatalmitörekvésekrevezethetővissza.Akésőbbiekbenaz
univerzálisbankokAusztriaiparosodásánakfontostényezőivéváltak(Gerschenkron).A
bankibefolyáshatásaianövekvőkoncentrációban–amelybenSweezyafinánctőkefunk-
cióját látja (Sweezy1959:210)24 – és az ipa ri vál la lat mé re tek fo ko zott nö ve ke dé sé ben 
mutatkoznakmeg.

3) Azosztrákfinánctőkehatalmi-politikaihelyzeteelsősorbanatőkepiacgyöngeségén
nyugodott,amelyetanagyhitelbankokhasználtakki.Azezenarendszerenalapulófinan-
szírozásimechanizmus–behajthatatlanadósságokérdekeltséggé,idegentőkesajáttátörté-
nőátalakítása–aháborúutániévekbenmegakadt.25Ezzelkudarcotvallottabankibefolyás
fönntartásának kísérlete a Habsburg Monarchia utódállamaiban 1918 után. A negatív
makroökonómiaifeltételekmellett,amelyek1918-banmégmegjósolhatatlanokvoltak,itt
utalnikellszubjektívtényezőkre,példáulamenedzsmentproblémáirais.Valószínű,hogy
néhány igazgatótanácsmégellenőrző funkcióját sem tudtaellátni, amit több iparvállalat
eladósodásának mértéke mutat. Bankösszeomlások és fúziók történtek, mielőtt még az
államelvállalhattavolnaaszanálásköltségeit.

4) Abankokhatalmipotenciáljatöbbtényező(ahitelnyújtás,azérdekeltségnagyságaés
ezzelösszefüggésbenaletétiszavazatijog,azigazgatótanácsimandátumokhalmozásaés
az ebből levezethető információelőny) összekapcsolódásának eredménye. Itt utalni kell
arra,hogyaziparvállalatüzletihelyzeténekisjelentőshatásavan,rosszüzletmenetesetén
–az1920-as,1930-asévekben–gyakoribbáváltakabankibeavatkozások.Abankképvise-
lőknekaziparvállalatoküzletpolitikájáragyakoroltténylegesbefolyásátahiányzóinformá-
ciókmiatttöbbnyirehomályfedi.(Azigazgatótanácsijegyzőkönyvekiscsakkevéskövet-
keztetésreadnaklehetőséget.)

Abankokésaziparintézményesösszekapcsolódásánakönmagábantekintveviszonylag
kevés közlésértéke van, kiindulópontja lehet azonban további kutatásoknak.A személyi
összefonódásoklehetővéteszikabankokiparragyakoroltpotenciálisbefolyásiterületeinek
meghatározását,ésadatokkalszolgálnakazosztrákWirstchaftsbürgertumössze té tel ét il le - 
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tően.A személyiösszefonódások fölhasználhatókabank–iparviszonybanbekövetkezett
változásokmérésére.Amia személyeskapcsolatok„irányát” illeti, azösszefonódások–
ellentétbenakölcsönösségtézisével–többnyireanagybankoktólindulnakki.Ahálózatban
egyértelműenabankokéavezetőszerep.Abankokkörülcsoportosulnakaszűkebbkon-
szernekbetömörültvállalatok.
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