Dr. Kövér György felterjesztése Cziráky Antal-díjra
Kövér György 1998 óta tanít az ELTE Bölcsészettudományi Karán, de ha az akkor még önálló
intézetként működő Szociológiai Intézetben töltött éveit is hozzászámoljuk, immár huszonhárom éve
tartozik az ELTE tanárai közé. Az ő évtizedes tanári pályafutásának is köszönhető, hogy a hazai
gazdaság- és társadalomtörténet oktatás legfontosabb központja továbbra is az ELTE-n működik, s
doktori program és mesterképzési szakirány vezetőként ma is ezen dolgozik, az ELTE BTK egyemi
tanáraként.
Kövér professzor úr tanári munkáját egy kivételesen sokszínű és eredményes tudományos munkásság
kísérte mindig is. Kutatóként egyszerre jellemzi őt a rendkívül elmélyült, alapos történeti vizsgálat és a
nagyon finom, lényeglátó történészi elemzés, s mindezt a gazdaság- és társadalomtörténet igen
változatos témáiban bizonyította már. Gazdaságtörténeti munkái az Osztrák–Magyar Monarchia
gazdaságtörténetének összefoglalásától (lásd pl. Iparosodás agráráországban. Gondolat, 1982), a gazdasági
válság elemzésen (Egy krach anatómiája. Kozmosz, 1986) és a 19. század közepi pesti kereskedőbankárok
életútján át (lásd pl. A pesti City öröksége című kötetben BFL, 2012) a 19–20. századi magyar banktörténet
számos kérdésén ívelnek át (lásd pl. A Magyar Külkereskedelmi Bank története dokumentumokban és
emlékezésekben. MKB, 2001). A hazai gazdaságtörténet-írás elsőszámú kutatójaként 2007 óta tölti be az
MTA Történeti Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottságának elnöki posztját.
Kövér professzor úr társadalomtörténeti érdeklődése hasonlóan szerteágazó és eredményei e téren
legalább ennyire megkerülhetetlenek. A 19. század közepétől átalakulásban és változásban élő magyar
társadalom kérdései mind átfogó és elméleti megközelítésben (pl. Magyarország társadalomtörténete a
reformkortól az első világháborúig. Osiris, 1998, 2001), mind részkérdéseiben mint

például a hazai

középosztály kialakulása (lásd pl. A felhalmozás íve. Új Mandátum, 2002) folyamatosan foglalkoztatják.
Szintén visszatérő elméleti, módszertani és történeti kérdés munkásságában az életrajz elemzése és
vizsgálata (lásd pl. Losonczy Géza, 1917–1957. 56-os Intézet, 1998; Biográfia és társadalomtörténet. Osiris,
2014). A mikrotörténeti szemlélet óriási feltáró munkát igénylő, a legapróbb eleméig kimunkált, mégis
egységében önmagán túlmutató eredményeket hordozó korpusza lett Kövér György A tizsaeszlári dráma
(Osiris, 2011) című műve, amellyel a professzor úr az MTA nagydoktori fokozatát is elnyerte.
Kövér professzor úr társadalom- és gazdságtörténeti kutatói és oktatói munkásságát és szemléletét
egyaránt tükrözi és ötvözi az általa 2012 óta vezetett MTA támogatott kutatócsoport. Vezetése alatt
egyfelől a különböző 19–20. századi válságoknak mind társadalom-, mind gazdaságtörténeti feltárása és
elemzése folyik, másrészt a kutatócsoportban mesterszakos és doktori tanulmányokat folytató
hallgatóknak is lehetőséget ad a kutatói munkába való bekapcsolódásra. Tudományos díjait,
kitüntetéseit hosszan lehetne sorolni, e felterjesztés zárásaként azonban mindenképpen fel kell idézni,
hogy 2016 tavasza óta Kövér György az MTA levelező tagja.
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