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Ami kor 1929 má ju sá ban a pénz ügyi vál ság 
elő sze le el sö pör te az egyik nem zet kö zi leg 
is mert pes ti ér ték pa pírke res ke dőt, a Krausz 
Si mon bank há zat, a leg na gyobb ma gyar ban
kok „al kal mi egye sü lés be” tö mö rül tek a cég 
„te me té sé re”. Az in ter ven ci ós tőzs de szin di
ká tus tag jai „a köz hi te li szem pont ból” fon tos 
ér ték pa pír ok át vé te lé re vál lal koz tak. A név
sor ban a rész vény tár sa sá gi nagy bank ok és a 
Pénz in té ze ti Köz pont mel lett a hú szas évek 
hat leg na gyobb ma gyar or szá gi ma gán bank
há zát is meg ta lál juk, össze sen 9 szá za lék nyi 
ré sze se dés sel.1

 Ha kö ze lebb ről szem ügy re vesszük eze ket 
a fir má kat, ak kor meg ál la pít hat juk, hogy 
dön tő több sé gük az el múlt ne gyed szá zad 
fo lya mán vet te föl cí mé be is a bank te vé keny
sé get, aze lőtt ter mény ke res ke dés sel, nagy ke
res ke de lem mel fog lal ko zott. A „Latz ko N. és 
Pop per A.” cég tu laj do no sai 1908ban kö zöl
ték a cég bí ró ság gal, hogy posz tó ke res ke dé si 
üz le tü ket be szün tet ték, és „bank ipart” kí ván
nak űz ni. A „Deutsch Ig. és Fia” cég 1911

ben je len tet te be, hogy „ki zá ró lag bank üz le tek kel fog lal ko zott és fog lal ko zik”. A „Kohner A. 
Fi ai” 1920ban re giszt rál tat ta, hogy üz le ti mű kö dé se „a bank és vál tó üz let ág ra is ki fog ter
jed ni”. „Herzog M. L. és Tár sa” 1921ben je gyez tet te be a „ban ká ri üz le tet (financirozás, 
ér ték pa pír üz let, devisa és va lu ta üz let)”, de az zal az in dok lás sal, hogy „a cég jegy zék a tény
le ges hely zet tel össz hang ba hozassék”.2 A pél dák szá mát le het ne még sza po rí ta ni olyan 
cé gek kel, ame lyek 1929re be szün tet ték ban ká ri mű kö dé sü ket, vagy so ha sem emel ked tek a 
fen ti „na gyok” szint jé re, de úgy vél jük, nem ön ma gá ban a cég bí ró sá gi be je gyez te tés té nye az 
ér de kes. Hi szen ma már nem zet kö zi leg el fo ga dott iro da lom ta nús ko dik a ke res ke dőban károk 
sok szor ban ká ri cég táb la nél kü li lé té ről és mű kö dé sé ről a 18–19. szá zad ban.3 A fen ti be ad
vány ok meg fo gal ma zá sa i ból is jól lát ha tó, hogy több nyi re a ma gyar or szá gi ke res ke dők sem 
most kezd ték bank te vé keny sé gü ket, és kü lö nö sen a bank rend szer ki épü lé sé nek el ső idő sza ká
ban, 1873ig meg ha tá ro zó sze re pük már elég gé is mert a gaz da ság fi nan szí ro zá sá ban (Vö rös 
1978: 58; Kö vér 1987b: 321–330, 1993, 1995). Szá zad ele ji meg újult lé tük azon ban még az 
em lí tés re mél tó ese mé nyek kö zé sem tar to zott a ma gyar gaz da ság tör té netírás ban.

Úgy vé lem, nem egy sze rű en a ma gán ar chí vu mok hi á nya vagy hoz zá fér he tet len sé ge ma 
 gya ráz za ezt a his to ri kus „fe le dé keny sé get”. Lu das eb ben az az „institucionalista” tör té nel
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 5 MOL Z 1. 52–54. cso mó, ill. Z 19 1–15. do boz.

48 replika

mi tu dat, amely a ke res ke dő tő ke, ipa ri tő ke, fi nánc tő ke „stadiális ti po ló gi á ját” kon cep ci o
ná li san ar ra a „mód szer ta ni elv re” épí tet te, mi sze rint csak is a nyil vá nos szám adás ra kö te le
zett rész vény tár sa sá gi pénz in té ze tek te kin ten dők ban kok nak, lé vén ezek sta tisz ti ka i lag, 
mak ro szin ten meg fog ha tó ak.

A ke res ke dőban károk szá zad ele ji má sod vi rág zá sá nak hát te re rend kí vül sok szí nű volt. 
Nincs itt mód ar ra, hogy rész le te sen is mer tes sem az egyes cé gek múlt ját. A „Latzko és 
Pop per” a posz tó ke res ke de lem ből jött, mint lát tuk, és új pro fil ként a vál tó le szá mí to lás ra 
spe ci a li zál ta ma gát. Kohnerék gyap jú ke res ke dő ből let tek a jegy bank leg főbb arany vá sár ló
já vá. Herzogék a do hány ki vi te len ke resz tül ju tot tak el a de vi za üz le tig. A Deutsch (majd 
HatvanyDeutsch, vé gül Hatvany csa lá di) cég a ter mény ke res ke de lem ből emel ke dett a 
ma gyar ma lom és cu kor ipar szin te ko ro ná zat lan ki rá lyá vá s a bank vi lág ba. Cég bí ró sá gi, 
ár va szé ki ira tok ból, vég ren de le te ik és ha gya té ki lel tá ra ik alap ján szo ci á lis port ré juk is 
meg raj zol ha tó, most azon ban az on nan ne he zen ki ás ha tó cég ter mé sze te ér de kel iga zán 
ben nün ket (Koncz 1986).

A hú szas évek ben ter mé sze te sen olyan ho mo novusok is föl emel ked tek a na gyok 
soraiba, aki ket nem so rol ha tunk a pa ti nás ke res ke dőban károk kö zé. Jel leg ze tes nek te kint
he tő, hogy ezek több nyi re a tőzsdeparkettről ér kez nek. Vagy a szá zad for du ló ra mind je len
tő seb bé vá ló bu da pes ti ér ték tőzs dé ről (mint a be ve ze tő ben em lí tett Krausz Si mon Bank ház 
Rt., amely a hú szas évek ben már rész vény tár sa ság ként mű kö dött, de ilyen volt Krausz 
ke res ke del mi aka dé mi a be li osz tály tár sá nak, a klasszi kus ne vű Davidsohn Horacenak örö
költ va gyo ná ból 1898ban ala kult Munk és Davidsohn cég is), vagy a ha gyo má nyo san nagy 
for gal mat le bo nyo lí tó bu da pes ti áru tőzs dé ről (mint az 1902 óta ter mény bi zo má nyos ként 
mű kö dő, 1920ban bank és tőzs de bi zo má nyos sá avan zsá ló „Stux Gyu la és Hu gó” cég, 
amely nek egyik fő nö ke ügyes há za so dá si stra té gi á val is meg sok szo roz ta va gyo nát). Ezek a 
me re de keb ben íve lő, gyak ran cikk cak kos pá lyák több nyi re szo ro san kö tőd tek a nagy bank
ok hoz is. Rész ben úgy, hogy kap cso lat rend sze rü ket nagy bank ok igaz ga tó ja ként sze rez ték, 
rész ben úgy, hogy olyan tranz ak ci ó kat bo nyo lí tot tak le a nagy bank ok meg bí zá sá ból, ame
lyek hez il do mos volt a nyil vá nos ság ke rü lé se.4

Ben nün ket azon ban a cím ben vá lasz tott ipar fi nan szí ro zás szem pont já ból in kább az előb
bi cso port ér de kel. Ezek bank cég gé ala kí tá sa ugya nis nem kö tőd he tett olyan szo ro san a 
Tri a non után szét da ra bolt mo nar chia be li va lu ta unió és ér ték pa pírpi a ci in teg rá ció meg szű
né sé hez, hi szen már azt meg elő ző en is in ter na ci o ná lis cé gek vol tak. A ren del ke zé sünk re 
ál ló for rá sok ból elég gé egy ér tel mű en ki de rül, hogy a bank cég gé ala kí tás ezek ben az ese tek
ben a csa lá di va gyon ke ze lé sét és az ipa ri ér de kelt sé gek fi nan szí ro zá sát és irá nyí tá sát szol
gál ta. A kon junk tú ra ala ku lá sá tól füg gő en azu tán ter mé sze te sen egyéb bank sze rű mű ve le
tek re is ki ter jesz tet ték a te vé keny sé gü ket. A köz pon ti bank (Oszt rák–Ma gyar Bank, ill. 
Ma gyar Nem ze ti Bank) le vél tá rá ban fenn ma radt, úgy ne ve zett hi tel in for má ci ós kar to nok 
se gít sé gé vel kí sé rel jük meg re konst ru ál ni sze re pü ket az ipar fi nan szí ro zá sá ban.5

A táb lá zat ban kö zölt ada tok az in for má ci ós szol gá lat ál tal vég zett becs lés ma xi má lis 
ér té két je len tik, és csak vi szo nyí tá si alap ként szol gál hat nak (kü lö nö sen az inf lá ci ós idő szak
ban!). Még is jól tük rö zik a leg na gyobb bank cé gek út já nak ala ku lá sát. Ál ta lá ban meg ál la
pít ha tó, hogy a Deutsch Ig. cég mind vé gig meg őriz te ve ze tő sze re pét, bár a hú szas évek 
má so dik fe lé től kez dő dő ha nyat lás ból ne ki is ju tott. A bank cé gek kö zött 1912 és 1924 
kö zött lé nye ges va gyon át ren de ző dés ment vég be, míg a hú szas évek má so dik fe lé nek kon
szo li dá ci ó ja több cég nél elő re ve tí tet te a krí zis utá ni ál ta lá nos ha nyat lás gör bé jét.



 6 MOL Z 1. 52. cso mó, D67.
 7 MOL Z 19. 4. do boz. VI II/2 (l ma gyar hold = 0,4316 hek tár.)
 8 MOL Z 19. 4. do boz. XI–XII.
 9 In ter jú Hor váth Já nos sal (1982).
10 MOL Z 19. 7. do boz. X/1–2.
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A leg na gyobb, a Deutsch Ig. cég nél már a há bo rú előt ti idő szak ra ren del ke zé sünk re áll 
egy kö ze lí tő becs lés az ak tí vák szer ke ze té re vo nat ko zó an. E sze rint a cég va gyon több mint 
fe le ér ték pa pír ok ból állt (dön tő több sé gé ben ipar vál la la ti rész vé nyek ből), de 28  szá za lé kot 
tet tek ki a gyá rak kal szem be ni kö ve te lé sek is.6 Az 1924es, rész le te sebb va gyon ki mu ta tás
ból az is vi lá gos sá vá lik, hogy ad dig ra az ér ték pa pír ok rész ará nya to vább nö ve ke dett. Er ről 
az idő pont ról áll elő ször ren del ke zé sünk re rész le tes lis ta az ér dek kör be tar to zó ipar vál la la
tok ról. Min de nek előtt az élel mi szer ipar ban bír tak je len tős súllyal: öt cu kor gyár rész vé nye
i ből ré sze sül tek (eb ből ket tő nél, a hatvaninál és a Vas me gye i nél 100  szá za lé kos arány ban), 
két ma lom ból volt bir to kuk ban te kin té lyes há nyad (Bor sod–Mis kol ci és Concordia), de volt 
még ér de kelt sé gük sör főz dé ben, pa pír gyár ban, ta kar mány gyár ban, nö vény ne me sí tő és 
mag te nyész tő rész vény tár sa ság ban is. Az élel mi szer ipar ok hát te ré ben 10 ezer ma gyar hol
dat meg ha la dó nagy bir tok komp le xum állt.7

1931re to váb bi ér de kelt sé ge ket sze rez tek a fa ipar ban és a tex til ipar ban. Hat van ban, a 
nagy bir tok köz pont já ban pe dig az az beszt és pa la gyár tás ban, va la mint a tég la és cse rép
gyár tás ban vál lal tak részt. Az ez évi hi tel in for má ci ós je len tés úgy tud ta, hogy a cég 1923
ban ter jesz tet te ki „üz let kö rét a ban ká ri te en dők re is, fő ként azon ban a Hatvany csa lád 
ér dek kö ré be tar to zó vál la la tok pénz ügye it in té zi”. Az 1935ös je len tés vi szont már azt 
ál la pí tot ta meg, hogy „az utób bi idők ne héz vi szo nyai foly tán a bank üz let től vissza vo nult, 
és ma csak a vál la la tok, va la mint a cég tu laj do no sok bir to ka i nak ügye i vel és ban ká ri te en
dő i vel fog lal ko zik”.8 A cég egyik utol só pénz tár no ká val ké szí tett in ter jú ból az de rült ki, 
hogy a har min cas évek el ső fe lé ben ban kár ként utol já ra vál tó le szá mí to lás sal állt a cég az 
ér de kelt sé gén kí vü li gaz dál ko dó ala nyok ren del ke zé sé re.9

A kon junk tú ra ala ku lá sá tól füg gött ter mé sze te sen a töb bi cég ban ká ri mű kö dé sé nek kö re 
is. A Herzog M. L.ről pél dá ul 1922ben úgy tud ták, hogy „ezen ré gi üz let az utób bi idő ben 
üz le ti te vé keny sé get alig fejt ki, in kább ke gye let ből tartatik fenn, s mű kö dé se fő leg a csa lá
di va gyon ke ze lé sé re szo rít ko zik”. 1926 őszén azon ban már azt ál la pí tot ták meg, hogy 
„je len té keny vi szont le szá mí to lá si és de vi za ügy le te ket bo nyo lít le”. Sőt, az is is mert volt, 
hogy „a Vik tó ria gőz ma lom nál, mely ből na gyobb részvénypakettje van, mint egy 800 ezer 
P ár fo lyam vesz te sé get szen ve dett”.10
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A hú szas évek kon junk tú ra in ga do zá sa a Schosberger H. cé get Herzogéknál ra di ká li sabb 
lé pés re kény sze rí tet te. Az 1926. ok tó be ri in for má ció sze rint: „Aty juk ere de ti leg ter mény
nagy ke reskedést foly ta tott, és nagy va gyont szer zett. Ké sőbb ki zá ró lag bir to ka i nak ke ze lé
sé vel fog lal ko zott. A há bo rú után a je len le gi cég tu laj do no sok igen nagy mér ték ben részt 
vet tek a tőzs de kon junk tú rák ban, és üz le tü ket nagy stí lű en ki épí tett bank osz tállyal bő ví tet
ték, amely nek ke re té ben nem csak nagy mér té kű vál tó le szá mí to lá si üz le tet foly tat tak, ha nem 
több vál la la tot fi nan szí roz tak. A de kon junk tú ra bekövetkeztével a bank üz let 250 mil li ár dos 
künnlevősége mi att je len té keny vesz te sé ge ket szen ve dett. Ez ál tal a cég mo bi li tá sát el vesz
tet te úgy annyi ra, hogy a cég nek az utób bi idők ben ko mo lyabb ter mé sze tű fi ze té si ne héz
sé gei tá mad tak.” En nek kö vet kez té ben el ad ták cu kor gyá ru kat (Selyp), mal mu kat (Zsó fia 
Rt.) és több in gat la nu kat, va la mint a meg le vők re több köl csönt vet tek föl. „A cég el ha tá roz
ta, hogy a bank üz le tet és az összes ér de kelt sé ge ket liquidálják, s ezu tán csak gaz dál ko dás sal 
fog nak fog lal koz ni.”11

„Kohner A. fi ai” szin tén a ma gyar gaz da ság 19. szá za di hú zó ága za tá val az élel mi szer
ter me lés sel áll tak össze köt te tés ben. Az 1923. őszi in for má ció sze rint „a cég ere de ti leg 
ki ter jedt mér ték ben ter mény ke res ke dés sel fog lal ko zott, utób bi évek ben azon ban már nem 
er re, ha nem gaz da sá gi üze me i re fek tet te a fő súlyt, me lyek min ta be ren de zé se ik nél fog va 
el ső ren dű ek. A cég nek nagy ki ter je dé sű, ki tű nő en ve ze tett bir to ka van Szászbereken, és 
ez zel kap cso lat ban ál lat és ser tés hiz la lás sal, kon zerv gyár ral fog lal ko zik, azon kí vül bér li 
gróf Schönborn Buchheim munkácsi ura dal mát hosszabb idő re.” Az 1924 ok tó be ré ben 
ké szült va gyon ki mu ta tás alap ján már ak tí vá i nak szer ke ze té ről is rész le te sebb ada to kat 
is me rünk. E sze rint az ak tív cég va gyon egy har ma dát az in gat la nok ad ták (a bir to kok és 
bér le tek fel sze re lé sé nek ér té ke nem állt ren del ke zés re), a tőzs dén jegy zett ér ték pa pír ok 
ál lo má nya 4  szá za lék ra, a vál tó tár ca 10  szá za lék ra rú gott (a tőzs dén nem jegy zett 167 278 
db. ér ték pa pír ár fo lya mát nem tud ták föl be csül ni), míg a leg na gyobb té tel a fo lyó szám la
adó sok több mint 50 szá za lé kos kinn le vő sé ge volt. Mint ek kor meg ál la pí tot ták: „nagy 
rész vény ál lo má nyuk ból ki fo lyó an a ha zai ipar vál la lat ok nagy ré szé nél te te me sen ér de kel
ve van nak”. 1923 őszén az Unió ke mé nyí tő gyár, a Hun gá ria mű trá gya gyár, a Bi har szi lá
gyi olaj ipar és a Vágszeredi cu kor gyár tar to zott ide. 1926 őszén vi szont ér de kelt sé gei 
kö zött há rom tex til ipa ri vál la la tot (Ha zai Fé sűs fo nó és Szö vő gyár, El ső Ma gyar Gyap jú
mo só és Bi zo má nyi Rt. és a Hun gá ria Jaquard Szö vő gyár), va la mint egy bá nyát em lí te
nek, de úgy tud ják, hogy „át vet te a De me cse ri Ipar te le pek Rt. rész vé nye i nek egy har mad 
ré szét” is. Ezen túl ek kor „a cég je len té keny le szá mí to lá si üz le tet bo nyo lít le, és be ve zet
te a rembours üz le te ket is”. 1931 má ju sá ban vi szont így összegzik a hú szas év ti zed fej le
mé nye it: „A cég a bank szak má ba tar to zó, va la mint ga bo na és tex til üz le tek kel fog lal ko
zik, és a szak má ban ve ze tő sze re pet tölt be. Az utób bi évek ben a cé get több vesz te ség ér te, 
és csak kül föl di jó össze köt te té sei tá mo ga tá sá val si ke rült az immobilizálódást el ke rül ni.”  
(A kül föl di kap cso lat ra vo nat ko zó cél zás az egyik cég társ gaz dag ho zo má nyú, hol lan di ai 
há zas ság kö té sé re utalt.)12

A hú szas évek má so dik fe lé nek kon junk tú ra in ga do zá sai és a „nagy vál ság” ag rár, ipa ri 
és pénz ügyi össze te vői, vé gül a vi lág há bo rú kü lön fé le kép pen ha tot tak a leg na gyobb ke res
ke dő ban ká rok ra. Mint lát tuk, volt aki már 1926 után be szün tet te bank osz tá lyát (Schos ber
ger), és a me ző gaz da ság ba vo nult vissza. Olyan ra is ta lál tunk pél dát, aki sa ját vál la la ta i nak 
fi nan szí ro zá sá ra re du kál ta „ban ká ri” te vé keny sé gét (Deutsch). Ez utób bi a má so dik vi lág
há bo rú alatt már „ki zá ró lag az ér dek kö ré be tar to zó vál la la tok alimentálását és azok nak köz
pon ti irá nyí tá sát” vé gez te az új kor szak dirigista szel le mé ben fo gal ma zó in for má tor sze rint. 



13 MOL Z 19. 4. do boz. XVI/2.
14 BFL Cg 3783.
15 BFL Cg 7776.
16 MOL Z 19. 7. do boz. XI II; XV.
17 BFL Cg 3652.

replika 51

„A kon zer va tív, szo lid és ní vós üz let ve ze tés ma nem a va gyon nö ve lé sé re, ha nem an nak 
kon zer vá lá sá ra tö rek szik” – hang zott a zsi dó tör vé nyek ál tal is szo ron ga tott „csa lá di kon
szern” stra té gi á já ról al ko tott ér té ke lés.13

Volt azon ban olyan cég is, amely a krí zis alatt „tu laj don kép pen csak a már 1929 au gusz
tu sá ban fo lya mat ban volt ügye it bo nyo lí tot ta le és fel szá molt”, és a föl szá mo lás 1936ra 
be is fe je ző dött (Latzko & Pop per).14 A hú szas évek el ső fe lé ben még oly si ke res va gyon
gya ra pí tó Kohner cég 1933 no vem be ré ben, egy si ker te len frank spe ku lá ció nyo mán kény
sze rült arra, hogy elhatározza a föl szá mo lá st, amely 1942re fe je ző dött csak be. „Ami kor 
a cég fi ze té si za va rok ba ke rült, az összes hi te le zők kel oly ér tel mű, a kény szer egyez ség 
ha tá lyá val bí ró ma gán egyez ség lé te sült, mely sze rint a […] cég tag jai […] ren del ke zé sé re 
bo csá tot ták a hi te le zők nek a cég nek min den va gyo nát és a ma guk min den ma gán va gyo nát 
is liquidáció cél ja i ra.”15

Ter mé sze te sen nem kí ván juk azt a lát sza tot kel te ni, mint ha a leg na gyobb ke res ke dőban
károk sor sa már cé gük bank üz let té ala kí tá sa so rán meg pe csé te lő dött vol na a szá zad el ső 
har ma dá ban. Mint ahogy azt sem, hogy a ke res ke dőban károk ha nyat lá sát erő tel jes ipa ri 
ér de kelt ség vál la lá suk de ter mi nál ta. A Deutsch cég föl szá mo lá sá ra pél dá ul zsi dó tör vé nyek, 
há bo rús ál la mi be avat ko zás, jó vá té te li kö tött gaz dál ko dás és állam szo cia lis ta na ci o na li zá lás 
után is csak 1978ban ke rült sor. De a Herzog ház is egé szen ere de ti for mát konst ru ált, ami
kor „Büchler és Tár sa” cí men bank üz le ti rész vény tár sa sá got ho zott lét re, amely nek rész vé
nye it tel jes egé szé ben a tár cá já ban tar tot ta. Va gyo ná nak meg fo gyat ko zá sa el le né re si ke rült 
át vé szel nie a krí zis éve it, és a cég fő nök ha lá la (1934) után is foly tat ta te vé keny sé gét. 1935 
no vem be ré ben még azt ál la pí tot ták meg ró la, hogy „a cég fő leg a csa lá di va gyon ke ze lé sé
vel fog lal ko zik. Egyéb üz le te i nek le bo nyo lí tá sá ra ala pí tot ta a Büchler és Tár sa bank üz let 
rt.ot”. 1937 áp ri li sá ban vi szont az újabb kon junk tú ra idő sza ká ban már for dí tott sor rend ben 
in for má lód tak az üz let jel le gé ről: „A cég prí ma bonitású tár ca vál tók le szá mí to lá sá val, 
egyéb bank sze rű üz le tek kel és a Herzog csa lád va gyo ná nak ke ze lé sé vel fog lal ko zik és jól 
pros pe rál.”16 A cég meg szün te té sé re csak 1941ben, a volt cég tu laj do nos (mel les leg a 
hatvani Deutsch csa lád hoz tar to zó) öz ve gyé nek ha lá la után ke rült sor.17

Már a hú szas évek köz gaz da sá gi szak iro dal ma szá mot ve tett a „ban kok ér de kelt sé gé be 
nem tar to zó ipar vál la lat ok kal”, és föl is mer te, hogy ezek egy ré sze „ban ká ri csa lá dok ér de
kelt sé ge (Hun gá ria Jaquard szö vő gyár r.t., El ső ma gyar gyap jú mo só és bi zo má nyi r.t.)”, de 
kon cep ci o ná li san nem tu dott mit kez de ni a je len ség gel (Siftár 1927: 113–124). Még in kább 
za var ba jött az 1948 utá ni mar xis ta gaz da ság tör té netírás, ami kor a két vi lág há bo rú kö zött 
a fi nánc tő ke sza ka dat lan ter jesz ke dé sét pró bál ta ész lel ni az ipar vál la lat ok meg szer zé sé ben. 
En nek tud ha tó be, hogy ép pen a Schosberger, Herzog, Kohner és HatvanyDeutsch nagy
tő kés (a ko ra be li fo ga lom hasz ná lat sze rint tu da to san nem fi nánc tő kés!?) csa lá dok kap csán 
fo gal ma zó dott meg az az ál lás pont, hogy ezek épp „meg fe le lő bank ér de kelt ség hi á nyá ban” 
men tek tönk re, vagy a „nagy tő ke má so dik gar ni tú rá já nak so ra i ba szo rul tak” (Berend–Ránki 
1966: 221, 233).

Ma már tud ha tó, hogy az ipar vál lala tok hoz fű ző dő vi szony a nagy bank ok ese té ben sem 
olyan volt, ami lyen nek azt haj da ná ban ideologikusan prekoncipiálták. A rész vény tár sa sá gi 
nagy bank ok több szá lon kö tőd het tek az ipar vál la lat ok hoz, az inf lá ci ós kon junk tú ra ide jén 
rész vé nyek be in vesz tál tak, de a pénz ügyi sta bi li zá ció után je len tős mér ték ben mo bi li zál ták 
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ér ték pa pír bir to ka i kat. Az 1929–1933as krí zis ide jén azon ban ko ránt sem vi sel ked het tek 
ennyi re ru gal ma san (Po gány, Kö vér 1989; Tomka 1995).

A ke res ke dőban károk is ipar vál la la to kat fi nan szí roz tak (hol sa ját ér de kelt sé gi, hol 
tá gabb kör ben), és az, hogy ezt „ön fi nan szí ro zó ként” tud ták ten ni, sem mi lyen szem pont
ból nem te szi „má sod ran gú vá” eze ket a cé ge ket. De nem is a bank ér de kelt ség hi á nya 
okoz za ha nyat lá su kat. A szá zad for du lón kez dő dött el az utol só nak még meg ma radt nagy 
csa lá di ipar vál la lat ok rész vény tár sa ság gá szer ve zé se. Ez utób bit ter mé sze te sen ma gán
bank ház nél kül is le bo nyo lít hat ták az ön fi nan szí ro zó leg na gyob bak (lásd cse pe li Weiss 
Manf réd üze me it).18 A há bo rú utá ni inf lá ci ós kon junk tú ra ide jén a rész vény va gyon föl hal
mo zá sa biz ta tó üz let nek bi zo nyult, de a rész vény tár sa sá gi ipar vál la lat ok önál ló an is for
dul hat tak a ha zai ban kok hoz, és fő leg a Jegy in té zet hez hi te lért. A ré gi ke res ke dő ház ból 
ala kí tott ma gán bank há zak pe dig gon dos kod hat tak a fö lös tő kék gyü möl csöz te té sé ről 
tá gabb kör ben. A pénz ügyi sta bi li zá ció 1924 utá ni be kö szön té vel azon ban a ko ráb ban ki tá
gult üz le ti le he tő sé gek be szű kül tek.

Míg a kon junk tú ra tá gu lá sá ra a bank cég gé ala ku lás adek vát re ak ció volt, s a kon junk tú
ra le zá ru lá sá ra (akár az ér de kelt sé gen kí vü li ban ká ri te vé keny ség tel jes be szün te té sé vel is) 
ké pe sek vol tak meg fe le lő en re a gál ni, az ér de kelt sé gük höz tar to zó vál la la tok kal kap cso lat
ban már hi ány zott a szük sé ges ru gal mas ság. Eb ben sze re pet ját szott az, hogy csa lá di vál
lal ko zás és ház tar tás szin te el vá laszt ha tat la nul ta padt egy más hoz. Más részt vi szont az e 
kö ré ra kó dott ipar vál la la ti üzem kör ben elég szo ro san az élel mi szer ipar hoz kö tőd tek, 
amely hez ál ta lá ban ha tal mas me ző gaz da sá gi bir tok komp le xum (és ura dal mi kas tély) is tar
to zott. A lik vi di tá si ne héz sé gek mi at ti kény sze rű mo bi li zá lás itt nem csak a rész vé nye ket és 
a bank há zat, ha nem eset leg a bir to kot és a fő úri mó don be ren de zett kas télyt is meg in gat hat
ta. Ez je lent kez he tett ab ban a for má ban, hogy ami kor el ad ták a cu kor gyá rat, meg tar tot ták a 
bir tok egy ré szét és a kas télyt (Schosberger). Je lent het te a bir to kok sú lyos meg ter he lé sét 
(Schos ber ger, Kohner), de a hí res mű kincs gyűj te mény ér té ke sí té sét is (Herzog). Ezen az 
sem se gí tett, ha eset leg más ága zat ban, pél dá ul a kon junk tu rá lis szem pont ból ked ve zőbb 
tex til ipar ban vál lal tak ér de kelt sé get (pl. Kohner).

A ke res ke dőban károk te hát egy vi lág há bo rú előt ti gaz da sá gi ha tal mi tra dí ció foly ta tói vol
tak a hú szas évek ben. Ennyi ben meg úju lá suk a múlt má sod vi rág zá sá nak te kint he tő. A ma gyar 
me ző gaz da ság és élel mi szer ipar, amely a kö zös oszt rák–ma gyar vám te rü le ten a ma gyar gaz
da ság hú zó ága za tá nak sze re pét töl töt te be, a Mo nar chia szét hul lá sá val pót ló la gos fi nan szí ro
zá si for rá sok ra szo rult. Eb ben ter mé sze te sen nem csak a ma gán ban károk, ha nem az uni ver zá
lis nagy bank ok is részt vál lal tak. A hú szas évek má so dik fe lé ben a ma gán ban károk nál mu tat
ko zó mo bi li tá si és lik vi di tá si vál ság je len sé gek a nagy bank ok szá má ra is elő re ve tí tet ték a 
har min cas évek azon ne héz sé ge it, ame lyek ipar vál la lat ok bir tok lá sá ból és fi nan szí ro zá sá ból 
szár maz hat tak. Ennyi ben a ke res ke dőban ká rok kal a hú szas évek ben ri va li zá ló nagy bank ok 
ve tély tár sa ik sor sá ban sa ját jö ven dő jü ket is meg pil lant hat ták.

A ma gyar gaz da ság tör té net há bo rú előt ti és bé ke utá ni ipar fi nan szí ro zá sát össze ha son lít
va azon ban nem pusz tán egy sa já tos ma gyar je len ség re buk kan tunk a ma gán ban károk 
má sod vi rág zá sá ban. Úgy vél jük, a kér dés ben ben ne rej te zik a kö zépeu ró pai tör té ne lem 
ce zú rá i nak tör té net fi lo zó fi ai prob lé má ja is, ame lyet ta lán Thomas Mann fo gal ma zott meg 
leg pon to sab ban A Va rázs hegy be ve ze tő jé ben… „hogy tör té ne tünk ben oly nagy mér ték ben 
van meg az elmultság jel le ge, en nek az az oka, hogy egy olyan for du ló pont  és ha tár vo nal 
elé esik, amely mé lyen föl szag gat ta éle tün ket és tu da tun kat… egy kor, va la mi kor történék 
és tör tént, rég múlt na pok ban, a nagy há bo rút meg elő ző vi lág ban. E há bo rú val kez dő dött sok 
min den, ami nek ma is csak a kez de tén va gyunk még. A há bo rú előtt tör té nik, ha nem is sok 
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kal előt te” (Mann 1944). Haj la mo sak va gyunk ar ra, hogy a fen ti idé zet ből csak is a „for du
ló pont ra és ha tár vo nal ra” fi gyel jünk. A pes ti ma gán ban károk ról szó ló írás ta lán ar ra is föl
hív hat ja a fi gyel met, hogy a tör té ne lem mel lék sod rá ban né ha a rég múlt má sod vi rág zá sa 
je lent he ti a jö vő (de ka dens) an ti ci pá ci ó ját. És ez ma sem el ha nya gol ha tó ta nul ság.
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