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A recenziónkban ismertetett kötet a szerzõ doktori tézisének kiadott vál-
tozata, ennek megfelelõen kiválóan dokumentált, olvasmányos és szakterüle-
tét illetõen igencsak fontos munkáról van szó, mely hozzájárul a magyar pénz-
ügytörténetnek a jobb megismeréséhez. Konkrét témája az 1892–1925 között
fennálló, korona alapú magyarországi pénzügyi rendszer, valamint ennek poli-
tikai, gazdasági és társadalmi közege.

Kulcsszavak: korona (pénznem), Osztrák–Magyar Monarchia, pénzügyi
politika, pénzrendszer.

Jelen kötet a szerzõ doktori disszertációjának nyomtatásban kiadott
változatát jelenti, ennek megfelelõen nemcsak hogy színvonalas, de té-
máját tekintve egyedülálló, és sok új, érdekes adatot is közöl a napjain-
kig sajnos meglehetõsen kis mértékben kutatott új és legújabb kori ma-
gyar pénztörténet szempontjából. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
ugyancsak színvonalas, kiváló szakembereket tömörítõ Gazdaságtörté-
neti Tanszékének, valamint ugyanennek az egyetemnek a BTK Történe-
lemtudományi Doktori Iskola gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori
Programja kereteiben „szakmaizálódott” szerzõ elsõsorban numizmati-
kus, mind a munka, mind a hobbi szintjén is, meglehetõsen elismert, vi-
szonylag fiatal kora ellenére is, numizmatikus körökben. Fõ érdeklõdési
területe a XIX–XX. századi Magyarország pénzfajtái és ezek története,
ennek függvényében vettem hatalmas érdeklõdéssel kézbe a jelenlegi
kötetet. És még így, a bevezetõben meg tudom fogalmazni szubjektív,
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ugyanakkor szakmai szempontból nézve gazdaságtörténészi véleménye-
met: egyáltalán nem okozott csalódást.

A doktori disszertáció eredeti struktúrája, jobban mondva az írott
mû strukturálásának doktori disszertációjára emlékeztetõ elemei egy-
bõl, már egy felületes olvasás során is kiütköznek. A bevezetés jelen
esetben nem szubjektív egyéni élményekrõl szól, sokkal inkább tartal-
mazza azokat az elemeket, melyeket egy doktori kandidátus az elbíráló
bizottság elé akar, már a disszertáció elsõ kézbevételekor, tárni: a kutatás
tárgya és értelmezési kerete (mely a dualista Monarchia területén
1892-ben bevezetett monetáris reformból indít, melynek alapvetõ jel-
lemzõi voltak a korona-fillér pénzrendszer, illetve az ezek következté-
ben a birodalom pénzrendszerének ezüstrõl aranyalapra történõ áthe-
lyezése), ismerteti célkitûzéseit, módszereit és forrásait (távolról sem
olyan részletesen, hogy aránytalanul hosszúra nyúljon a bevezetõ rész
vagy a szerzõ elvesszen a részletekben, de a pár megemlített példa bárki
jóindulatú ember számára bizonyítéka annak, hogy a szerzõ tényleg jól
ismeri kutatása alapvetõ forrásanyagát), valamint annak összegzését,
nagyvonalakban milyen eredményekre és következtetésekre jutott a ku-
tatómunka befejeztével. Itt se megy bele a részletekbe, nem ismertet
konkrét, technikai jellegû következtetéseket sem, ezeket majd összefog-
lalójában fogja megtenni. Mindenképpen értékelendõ a szerzõnek a leg-
utolsó sorokban tanúsított önkritikája, szerénysége, mely során meg-
jegyzi, hogy munkája korántsem teljes a részletek vonatkozásában, illet-
ve az ismertetett részletek kidolgozásában, tovább csiszolásában is rejle-
nek még kihasználatlan lehetõségek.

Maga a gazdaságtörténeti munka több, tematikáját illetõen egymás-
tól elkülönülõ fejezetre oszlik, melyekre, elsõ ránézésre, egyértelmûen a
sokszínûség a jellemzõ. Az 1857-es érmeszövetség és a pénzforgalom
1867-ig az osztrák császárság területén a klasszikus gazdaságtörténeti
tanulmányok szellemében fogant fejezet, mely tényeket és folyamatokat
ismertet, a kor jogrendszere és törvényhozása, illetve a gyakorlati folya-
matoknak rendelkezésre álló statisztikai adatai tükrében, egészen a Kie-
gyezés pillanatáig vive az események kronologikus fonalát. A Magyaror-
szág pénztörténete az 1867-es Kiegyezéstõl az 1892-es valutareformig a
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Kiegyezés elsõ szakaszának magyarországi pénzpolitikáit ismerteti,
olyan, történelmünk szempontjából is fontos momentumok tükrében,
mint a kiegyezési egyezmény pénzpolitikai vonatkozásai, vagy az Oszt-
rák–Magyar Bank 1878-as megalakulása. Ezek mellett a kor fém- és pa-
pírpénzeinek jellemzõit is megfelelõ részletességgel ismerteti.

A könyv második nagy egysége, Az európai államok valutarendsze-
re a 19. században, nemcsak a gazdaságtörténet, hanem a nemzetközi
kapcsolatok szempontjából is érdekes fejezet, hiszen több európai or-
szág pénzpolitikájának lerövidített, szintetizált esettanulmányát közli,
és olyan, a korban igencsak nagy jelentõségû gazdaságpolitikai – mind
elméleti, mind gyakorlati jelentõségû – kérdéseirõl is szó kerül, mint a
monometallizmus és bimetallizmus kérdése, valamint a fém (ezüst) és
papírvaluta viszonya. Ezek olyan kérdések, melyek manapság az akkori
formájukban lehet, hogy nem aktuálisak, de a belõlük fakadó tanulságo-
kat napjaink gazdasági válsága közepette nem seperhetjük szõnyeg alá.
A harmadik rész az Osztrák–Magyar Monarchia 1892-es valutareformjá-
ról, ennek gyökereirõl és következményeirõl szól. A negyedik rész, Ma-
gyarország fém- és papírpénzei 1892–1899 között az „átmenet” idején
elsõsorban numizmatikai jellegû ismereteket tartalmaz, természetesen
egy szélesebb, törvénykezés és társadalom által meghatározott környe-
zetbe beágyazva. Talán a legsokszínûbb fejezet az, mely a magyar pén-
zek 1900–1914-es idõszakban játszott szerepérõl szól: olyan alfejezetei
vannak, mint a pénzhamisítás kérdése a tárgyalt idõszakban, a pénzek
elõállítási technikái, valamint egyes pénzek ritkasága, kibocsátási évük
függvényében – ilyenek például az 1892-es, 1906-os és 1914-es évjára-
tok esetében fordulnak elõ. A zárófejezetben az elsõ világháború és gaz-
dasági következményei kerülnek ismertetésre, egészen az 1925-ös pénz-
reform pillanatáig, amikor is a koronát felváltotta a pengõ.

Végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy Molnár Péternek igazán
jól dokumentált, érdekes és könnyen olvasható munkát sikerült letennie
az asztalra. Ugyanakkor kívánatosnak tartanánk a közeljövõben akár egy
bõvített második kiadás megjelentetését is, melyben a szöveget fénykép-
és rajzillusztrációk, valamint táblázati ábrák révén is közölt statisztikai
adatok egészítenének ki. Ami hiányzik, de jelen esetben egyáltalán nem
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tudunk hiányolni, az a különbözõ elvont gazdasági elméletek tükrében
való elhelyezése a gazdaságtörténeti tényeknek és információknak:
meglehet, ez újabb perspektívákat jelenthetne a munka komplexitása
szempontjából, jelen esetben „szabdalná” az adatok bemutatási folya-
matainak összefüggõségét, átláthatóságát. És jelen könyv a jelenlegi
struktúrájában marad meg annak, ami: egy jól sikerült gazdaságtörténeti
összefoglalónak.


