
104



1

Tartalomjegyzék

GAAL GYÖRGY
Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje: Hegedüs Sándor
(1847–1906)..............................................................................................3

VÁRADI RÉKA – KOVÁCS IMOLA – JUHÁSZ JÁCINT
Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése a román
bankpiacon.............................................................................................31

BARANYI ARANKA – CSERNÁK JÓZSEF – PATAKI LÁSZLÓ –
SZÉLES ZSUZSANNA
A magyar mezõgazdasági vállalkozások vagyoni, pénzügyi
helyzetének elemzése, összehasonlítva az erdõgazdálkodást
folytató vállalkozások teljesítményével.................................................53

SOMAI JÓZSEF
Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben és munkásságuk
jelentõsége az erdélyi magyar gazdasági kultúrában............................81

ALT MÓNIKA ANETTA
Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat (recenzió)...................101

VINCZE MÁRIA
Területi politika (recenzió)...................................................................105

CSOMAFÁY FERENC
Gazdasági események...........................................................................111



2



3

1 Mindkét utcanevet 1913–1914-ben adták. A volt Párizs utcát nevezték el Hege-
düsrõl, ma Gheorghe ªincai utca, a korábbi Sétatér utcát (ma Emil Isac u.) pedig
Bartha Miklósról.

2 Hegedüs (magyarzsákodi). In: Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes csa-
ládjai. Székelyudvarhelyt, 1900. 100–101. Itt jegyezzük meg, hogy a családnevet
rendszerint rövid ü-vel írták, ritkán elõfordul az û-s írás is.

Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje:
Hegedüs Sándor (1847–1906)

GAÁL GYÖRGY

A Kolozsvárt született Hegedüs Sándor (1847–1906) jogi-közgazdasági tanul-
mányait a budapesti egyetemen fejezte be. Évtizedekig újságíró volt, fõleg gazda-
sági-pénzügyi kérdésekkel foglalkozott, képviselõként vezetõ politikus lett. Az
Akadémia tagjául választotta. Tanulmányai a valuta, adó, hitel, iparfejlesztés kér-
déseit taglalják. 1899–1902 között õ volt Magyarország kereskedelmi minisztere.

Kulcsszavak:  újságíró, közgazdász, képviselõ, akadémikus, kereskedelmi
miniszter.

Erdély mindig szép számmal szállította a tehetségeket Pest-Budá-
nak, majd Budapestnek. Kezdõdött ez a színjátszás terén, aztán folytató-
dott az újságírásban-politikában, s talán az egyetemi oktatásban vált a
leghangsúlyozottabbá. Közben megtörtént az 1867-es kiegyezés, Buda-
pest lett Erdélynek is a fõvárosa. A kiépülõ vasúthálózat pedig az 1870-
es évektõl kezdõdõen idõben nagyon lerövidítette a fõvárosba vezetõ
utat. Az újságírás és politika terén Kemény Zsigmond, Urházy György
nyitotta meg azt az utat, amelyet aztán a kiegyezéstõl kezdve tucatjával
jártak meg a tollforgatók. Közülük a korszak legjelentõsebb politikusai
közé emelkedett Hegedüs Sándor és Bartha Miklós. Mindkettõjük nevét
Kolozsvár nem sokkal haláluk után utcanévtáblára méltónak találta.1

Hegedüs Sándor lófõ székely nemes családból származott. Felmenõi
az udvarhelyszéki Magyarzsákodon éltek, onnan költöztek Háromszék-
re, majd Kolozsvárra, ezért a magyarzsákodi elõnevet használták.2 Na-
gyapjának, Hegedüs Péternek (1784–1855) a megkopott sírköve ma is áll
a Házsongárdi temetõben. Gróf Wass Tamás gazdatisztjeként alapozta
meg a család egzisztenciáját. Zabolai Takács Annától (1790–1870) szár-
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mazó öt gyermeke érte meg a felnõtt kort. Közülük kettõt érdemes kie-
melnünk. A legidõsebb lehetett Sándor, s a legfiatalabb Zsuzsanna. He-
gedüs Zsuzsanna (1826–1906) Stöger Béla (1819–1895) jó nevû kolozs-
vári zenetanár és színházi karmester felesége lett, közös síremlékük
szintén ott áll a Házsongárdban. Sándor vitte tovább a családi nevet.
Születését néhány munka 1820-ra teszi, legalábbis ez következtethetõ ki
halálakor kiadott gyászjelentésébõl, mely 56 éves koráró, valamint 21
éves házasságáról tesz említést.3

Felesége temetésekor azonban a szemfüles riporterek4 lejegyezték sír-
köve feliratát: „Itt nyugszik /m.-zsákodi Hegedüs Sándor /ügyvéd 4 gyer-
mekével. /Szül. 1813. márc. 15-én,/ meghalt 1866. aug. 5-én./ E követ
emelték azok, akiket / õ szeretett s akik õt szerették./ Béke poraira!” Szülei
és gyermekei korát figyelembe véve az 1913-as születési év a valószínûbb.5

3 „Kövendi Váradi Anna Hegedüs Sándorné maga és gyermekei: Sándor, István, La-
jos, Anna, Béla és Ilona nevében mély szívfájdalommal jelenti forrón szeretett férje, a
gondos atya, m-zsákodi Hegedüs Sándor hites ügyvédnek f. hó 4-én éjjeli 1 órakor éle-
tének 56-ik, boldog házassági szövetségök 21-ik évében hosszas szenvedés folytán Elõ-
patakán történt kimúltát. Az idvezültnek gyászos elmúltát kesergik: édesanyja, özv. He-
gedüs Péterné Takács Anna, testvérei: Horacius, Karolina, Katica és Zsuzsánna férjezett
Stöger Béláné, s mindkét ágoni rokonai. A hon egyik hû s áldozatkész fiát, az egyház
buzgó tagját, a város egyik feddhetetlen jellemû polgárát, a család a fáradhatatlan mun-
kás jó atyát, férjet és rokont, számos ismerõi hív barátot vesztettek el az elhunytban.
Porhüvelyei ide hozatván f. hó 9-én du. 4 órakor koporsója felett tartandó ima után, a
köztemetõ melletti család-kertbe fognak elhelyeztetni, hová a résztvevõk szomorúan
meghívatnak. Kolozsvárt, aug. 6-kán, 1866.” Kolozsvári Közlöny, 1866. aug. 11.

4 Magyar Polgár, 1899. jún. 26.
5 A Hegedüs család sírkertje a Házsongárdi temetõben a Jósika-kripta déli oldala

mellett volt. Egykor sövény övezte. Mára mindegyik sírba idegeneket temettek. A
Hegedüs Péter és a családhoz tartozó erdélyi Indali Péter  sírköve ma a Jósika-kripta
falának támasztva található igen kopott állapotban, alig olvasható felirattal. Az id.
Hegedüs Sándor szürke márványoszlopát a kripta elõtti Bánffy-sírra állították. A
feleség temetésekor más kõ lehetett ott, ez ugyanis módosított feliratot tartalmaz:
„Itt nyugszik /  magyar zsákodi / HEGEDÛS SÁNDOR / hites ügyvéd / szül. 1813.
mártius 15. / meghalt 1866. aug. 5. / és neje/ kövendi / VÁRADY ANNA  / szül. 1820.
dec. 24. / meghalt 1899. jún. 20. / Velök nyugossza örök álmát / négy gyermekük. /
Emelte e követ / a gyermeki kegyelet. / Áldás emlékökre!” A Stöger házaspár sírköve
pár sorral keletebbre – igen megkopottan – máig eredeti helyén áll. Kis tábla jelzi
rajta, hogy Földes László (1922–1973) esztétát temették újabban a sírba.
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Id. Hegedüs Sándor a reformkorban kolozsvári ügyvédként mûködött,
1848-ban az oltalmi bizottság jegyzõje, majd hadbíró volt. Számításba jött
a követválasztáskor is, végül maga javasolta Széchenyi István jelölését, s
részt vett abban a küldöttségben, mely a grófot felkérte a jelöltség elvállalá-
sára.6 A forradalom és szabadságharc leverése után zaklatták, az ügyvéd-
kedésre sem volt lehetõsége, úgyhogy elvállalta a Wass-birtokot adminiszt-
ráló gróf Gyulay Lajos felkérését a (vasas)szentgotthárdi uradalom igazga-
tására. Az itteni, 1849–1859 közötti gazdatiszti munka a család vagyono-
sodásához, földbirtok szerzéséhez vezetett.7

A család azonban továbbra is Kolozsvárhoz kötõdik. Id. Hegedüs
Sándor elsõ házasságát a zilahi származású Kiss Hánival kötötte, akitõl
egy beteges, Jenõ (†1848) nevû fia született. A feleség korai halálát köve-
tõen újranõsült, a kolozsvári unitárius, kövendi Várady János ügyvéd és
Forray Anna leányát, Várady Annát (1820–1899) 1846-ban vehette fele-
ségül. Ebbõl a házasságból hat felnõtt gyermeke származik: Sándor, Ist-
ván, Anna, Lajos (iskolásként halt meg), Béla, Ilka.8 Közülük Sándor
mint újságíró-politikus, István mint költõ, klasszika-filológus egyetemi
tanár országos hírnévre tett szert.9 Az édesapa fõleg gyermekei iskoláz-
tatása miatt költözik vissza Kolozsvárra, ahol a Kismester utcában (a 9.
szám alatt) vásárol házat magának. Májbetegségét kezelteti Elõpatakon,
mikor megkapja a kolerát, mely halálát okozza. Onnan hozatják Kolozs-
várra holttestét, hogy a Házsongárdi temetõben elhantolják.

A Hegedüs-fiúkat – bizonyára a családi hagyománynak megfelelõen –
a kolozsvári Református Kollégiumba íratják be már elemitõl. Az 1847. áp-

6 Gyulay Lajos Naplói. II. köt. Budapest, 2003. 84–86.
7 A szülõkre és Hegedüs iskolás korára vonatkozó legtöbb adatot közli dr. Sár-

kány Lajos: Hegedüs Sándor emlékezete. A kolozsvári Református Kollégium Értesí-
tõje az 1912–13. iskolai évrõl. Kolozsvár, 1913. 41–80. Sárkány Lajos (1860–1929)
édesapja, Sárkány Ferenc (1822–1896) tanára volt Hegedüsnek.

8 Hegedüs Sándorné temetésekor az újságcikk említi, hogy a szomszédos sírban
nyugodott a négy korán elhunyt kisgyermek (Iduska, László, Edit, Pistuka), akikrõl
a sírfelirat említést tesz. Magyar Polgár, 1899. jún. 26.

9 Anna Jánosi Béla budapesti reáliskolai tanár, Ilka Bodor Géza alsócsernátoni
református lelkész felesége, Béla pedig budapesti gimnáziumi tanár volt 1899-ben.
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rilis 22-én született Sándor 1854 õszén, az 1848. szeptember 7-én világra
jött István egy évvel késõbb lesz elemista.10 Akkoriban a református isko-
larendszer 3 elemi osztály után 6 középtanodai osztályt írt elõ. Ezt követte
a két év bölcseleti tanfolyam, ami után érettségizni lehetett. Még két év jo-
gi tanfolyam is mûködött az intézetben. Mire a Hegedüs-fiúk oda kerül-
nek, a tanulmányokat megkoronázó teológiai kurzust már elköltöztetik
Nagyenyedre. Korábban a külföldi egyetemeket járt professzorok csak a
bölcseleti kurzustól kezdve tanítottak. A kisebb osztályokban osztálytaní-
tók mûködtek. Az önkényuralom idején Bécs elõírta, hogy a kisebb osztá-
lyokban is szakosítva tanítsanak, úgyhogy Hegedüsék már a „középtano-
dai” felsõbb osztályokban a professzorokkal is megismerkedhettek.

Az 1860-as években a történész Sámi László volt a kollégium leghatá-
sosabb tanára és igazgatója. Mellette a „tanvezetõ” matematikus Sárkány
Ferenc, a fizikus Takács János, a bölcsész Nagy Ferenc, a természettudós
Kócsi Károly örvendett nagy tekintélynek. 1862-ig Gyulai Pál, azután Fe-
kete Mihály tanította a magyart. Hegedüs Sándor Sámi László kedvelt ta-
nítványának számított, állandóan könyveket kapott tõle kölcsön. Az isko-
la különben a 48-as eszmék kolozsvári fellegvárának számított, a tanárok
jó része szerepet is játszott a forradalom idején. Természetesen a diákok
közt is meghatározó volt a forradalmi-hazafias szellemiség. Néha a taná-
rok alig tudták visszafogni õket a meggondolatlan tettektõl. Hegedüs osz-
tályából rajta kívül báró Kemény Endre és Hóry Béla (késõbb mindketten
helyi jelentõségû írók) számított vezéregyéniségnek és tûnt ki a tanulás-
ban. Önképzõ-irodalmi köröket szerveztek (Bajza kör, Kis kör), melyeknek
megjelentették a kéziratos Hajnal, Remény címû lapjait. Itt tették közzé el-
sõ cikkeiket, tanulmányaikat, verseiket és elbeszéléseiket.11

A kollégiumban akkor még önkormányzó volt a diáktársadalom. A
jogászok és a bölcsészek tartottak rendet és fegyelmet. Közülük kerültek

10 A szülõk Kolozsvárra költöztéig a Hegedüs-fiúk Stögeréknél laknak a Herepei
esperestõl bérelt, Király utca 35. sz. alatti lakásban.

11 Vö. Sárkány Lajos: I. m.;  A Kolozsvári Ev. Ref. Fõtanoda Közvizsgálatainak, ta-
nító és tanuló személyzetének kimutatása az 1862/3. iskolai év második felében. Ki-
adta… Sárkány Ferenc tanvezetõ tanár. Kolozsvártt [1863] és a következõ füzetek;
Kolozsvári József: Litteris et pietati sacrum. Kolozsvár, 2007.

Gaál György
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ki a magántanítók is, akik kisebb diákokkal rendszeresen átismételték a
másnapi leckét, ellenõrizték a házi feladatok elkészítését. A Hegedüs-fi-
úk is 1864-ben beköltöztek a bentlakásba, s így részesültek a kollégium
nyújtotta számos elõnyben. Ez év õszétõl Sándort egy báró Kemény-fiú
mellé rendelték magántanítónak, ami lehetõvé tette, hogy a nyári vakáci-
óban ellátogasson Marosnémetibe és Zarándba, a gyermek kíséretében.

Az 1865-ben sikeresen letett érettségi után Hegedüs továbbra is a kol-
légiumban maradt a kétéves jogi tanfolyamon, mely akkoriban egy általá-
nos mûveltséget megalapozó és alapvetõ jogi ismereteket biztosító fõiskolai
tagozat volt. A reformkorban az itt nyert tudás elegendõ lehetett a tisztvise-
lõi-jogi pályához. A forradalom után Bécs nem engedélyezte a kollégiumok
melletti jogi kurzusok újraindítását, fõleg magyar tannyelvük miatt. Az ön-
kényuralom enyhültével az 1860-as évek elején nyílt erre lehetõség. Ekkor
a református kollégiumok gyorsan alkalmaztak egy-egy jogtanárt, s újra be-
indították a kurzusokat, amelyeken kiegészítõ tantárgyakat a többi kollégi-
umi professzor is tanított. Az itt nyert jogi képzés alig felelhetett meg, hi-
szen az 1863-ban Kolozsvárt megnyitott Királyi Jogakadémián a 60-as évek
közepén már négy évig tanultak nyolc jogtanár irányításával a hallgatók. A
kolozsvári kollégiumnál a jeles szerkesztõ és politikus, a forradalom után
várfogságra ítélt Ocsvai Ferenc lett a jogtanár. 1865-ben országgyûlési kép-
viselõnek választották, úgyhogy hosszabb ideig helyettesíteni kellett, míg
1867 elején lemondott tanári állásáról. Utóda, Kolosváry Sándor már ran-
gos tudós volt: a Királyi Jogakadémián, majd az 1872-ben megnyílt kolozs-
vári egyetemen folytatta tanári pályáját, a reformátusok ugyanis 1870-ben
beszüntették jogi tanfolyamaikat. Hegedüs az utolsó tanévekben már jól
tud németül, franciául, sõt angolul is. Különösen az újszerûnek számító
közgazdaságtan érdekli. Kollégái még emlékeztek arra, hogy ekkoriban ol-
vasta az amerikai közgazdászati iskolát megalapozó Charles Henry Carey
munkáját. Az önképzõkörben 1866 tavaszán A nemzetgazdászatról törté-
nelmi kifejlõdésben címmel olvasott fel dolgozatot. Nem tarthatjuk kizárt-
nak, hogy el-eljárt a Királyi Jogakadémia kurzusaira is, ahol Berde Áron ad-
ta elõ a „nemzetgazdászatot” éppen Carey szellemében.12

12 Gaal György: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Ko-
lozsvár, 1993. Erdélyi Tudományos Füzetek 214. 27–31., 38–40.

Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje: Hegedüs Sándor
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A kiegyezés évében Hegedüs Sándor a fõvárosba utazik jogi tanul-
mányai folytatására, s egyben megélhetési lehetõséget is keresve. Sámi
Lászlótól kap Csengery Antalhoz és Csernátony Lajoshoz szóló ajánlóle-
velet. Úgyhogy Csengery, aki akkoriban a Budapesti Szemlét szerkeszti,
rögtön alkalmazza házi nevelõnek. A pesti egyetemen beszámították a
kolozsvári tanulmányi éveket, tehát csak két tanévet kellett a diáknak
hallgatnia. Hegedüs az egyetemi Almanach szerint 1867–1869 között
négy szemeszteren át volt a Jog- és Államtudományi kar hallgatója. Ek-
koriban Pauler Tivadar – korábbi rektor – , majd Cherny József töltötte
be a dékáni tisztséget. A leghíresebb professzornak kétségtelenül a bün-
tetõjogot elõadó Pauler számított. Közgazdaságtant két rendes tanár is
elõadott. Kautz Gyula, az Akadémia tagja már országos tekintélynek ör-
vendett, mellette Kerkapoly Károly szintén ezt oktatta, sõt magántanár-
ként Matlekovics Sándor is tartott ide vágó elõadásokat.13 Hegedüs Ka-
utz tanítványául szegõdött. A joghallgatók (több mint ezren voltak) ön-
tudatosabbjai „országgyûlési ifjúság”-ként szervezkedtek, s rendszere-
sen eljártak a parlamenti tárgyalásokra, ahol „kiskövetnek” nevezték
õket. Elnökük Ugron Gábor volt, jegyzõjük pedig Hegedüs, a késõbbi je-
les politikusok közül itt inaskodott Baross Gábor, Lukács Béla, Wekerle
Sándor. A soron lévõ törvényjavaslatokat külön is megtárgyalták. A kö-
rön belül ugyancsak megalakult az akkori két vezetõ párt tábora: a Deák-
párt és Balközép Párt. Hegedüs az utóbbihoz tartozott. Egy börtönben
meghalt fiatal újságíró, Böszörményi László temetésén mondott beszé-
dére már a sajtó is felfigyelt. A jogi tanulmányokat akkor a három állam-
vizsga-bizottság valamelyike elõtt kiállott szigorlattal, illetve doktorá-
tussal lehetett bevégezni. Mindhárom bizottság (jogtörténelmi, bírósági,
államtudományi) elnöke Szabó Imre kúriai bíró volt. Hegedüs a Karvasy
Ágost váltó- és kereskedelmi jog-professzor vezette „bírósági osztály” bi-
zottsága elõtt tett államvizsgát.

Addigra azonban Hegedüs már jócskán eljegyezte magát a hírlapí-
rással. Sámi szerezte mentorai beajánlották Jókai Mórnak, aki a Hon cí-

13 Vö. A Magyar Királyi Tudomány-egyetem Személyzete MDCCCLXVIII–IX.
Budán, 1869.

Gaál György
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mû országos napilap szerkesztõje volt, s éppen a közgazdasági rovathoz
keresett szakembert. 1868 júliusától kezdett itt dolgozni, s még abban az
évben 17 vezércikket írt, a következõ években már 100-on felül jegyzi a
vezércikkeket. A lap a Tisza Kálmán vezette Balközép Párt szócsövének
számított, így szerkesztõi is e pártban könnyen szerephez jutottak. He-
gedüs már fiatalkori éveiben azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy ki-
tûnõen tud gazdálkodni idejével. A szerkesztés, vezércikkírás mellett
egyre jobban elmélyed a közgazdasági irodalom tanulmányozásában,
úgyhogy rövidesen szakmûveket ismertet, értekezéseket is közzétesz.
Elsõ munkája, a többekkel együtt írt Közhasznú ismeretek14 egyik fejeze-
te, még a szélesebb iparos- és gazdálkodó rétegeknek szól: õ a társulások
elõnyeit mutatja be.

A Jókai családhoz fûzõdõ szakmai kapcsolata rövidesen átminõsül
családi kötõdéssé. A nagy regényíró házánál ugyanis megismeri unoka-
húgát, fogadott lányát, Jókay Jolánt (az író testvérbátyának, Károlynak
az 1849-ben született gyermekét). Az ismeretségbõl 1871. április 12-én
házasság lesz. A mûvelt, tollforgató hölgy Hegedüsnek méltó és hû élet-
társává válik.15 Három gyermekük születik: Lóránt (1872–1943) gazda-
ságpolitikus, pénzügyminiszter; Sándor (1875–1953) mérnök, író és uta-
zó; Rózsika – Navratil Dezsõ fül-orr-gégész felesége.

Nagyrészt a feleség érdeme, hogy budapesti Hunyadi téri lakásuk „a
fõvárosi disztingvált társaság egyik gócpontjává nõtte ki magát, ahon-
nan mindenki nemcsak a háziasszony lebilincselõ szeretetreméltóságá-
nak a kedves emlékét, hanem egy irigylésre méltó család életének a be-
nyomását is viszi magával” – írja Szokolay Kornél.16

Az 1870-es években a vezércikkek mellett egy politikai röpiratot is
közzétesz: A baloldal törekvése (Pest, 1872), melyet német fordításban is

14 Írták: Hegedûs Sándor, Vadnay Károly, Kodolányi Antal és Kunsági [sic!]. Pest,
A „Corvina”-Társulat tulajdona, 1870. Corvina Könyvkiadó-társulat. A munka
könyvtára 20. sz.

15 Hegedüsné Jókay Jolánnak (1849–1922) életében néhány verse, cikke jelent
meg, halálát követõen adták ki emlékiratát Jókai és Laborfalvy Róza (Budapest,
1927) címmel.

16 Az újságíró miniszter: Hegedüs Sándor. Magyar Polgár, 1899. márc. 1.
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terjesztenek. A küszöbön álló választások befolyásolását kísérli meg. Bí-
rálja az 1867-es kiegyezést és a Deák-párt azóta folytatott politikáját. Rá-
mutat a baloldal követeléseire: külön hadsereg, a közös kormány és a
delegáció megszüntetése, külön jegybank, önálló vámterület, a megyei
autonómia kiszélesítése stb. Véleménye szerint „éppen a baloldal törek-
vése biztosítja a szabadelvûség gyõzelmét épp úgy, mint az ország jóllé-
tét és biztonságát”. Fel is léptetik a tapolcai kerületben képviselõjelölt-
ként a Deák-párti Kerkapoly Károly pénzügyminiszterrel szemben.
Nemcsak õ, hanem egész pártja alulmarad.

Sokkal nagyobb sikereket könyvelhet el azonban a szakirodalom te-
rén. 1873-tól jelennek meg írásai a Budapesti Szemlében. Junius emléke-
zete17 címmel egy XVIII. század végi röpiratíró angol diplomata emlékét
idézi fel. A következõ évben Francia alkotmánykérdések18 címû dolgoza-
ta egy francia képviselõ munkája alapján azt vizsgálja, hogyan intézked-
nek az európai alkotmányok a törvényhozó és végrehajtó hatalom szét-
választásáról, a miniszteri felelõsségrõl, a parlamenti kamarák viszo-
nyáról, a választójogról.

A rövid életû, 1873–1874-ben megjelenõ, Beöthy Zsolt szerkesztette
társadalmi-politikai-irodalmi-mûvészeti hetilapnak, az Athenaeumnak
egyik fõ munkatársa. Jogi-közgazdasági vonatkozású fontosabb írásai:
Az angol kormányzat újabb fejlõdése.19 A szabad akarat és az állam bün-
tetõjoga,20 Az amerikai hitelválság és valuta,21 Az olasz bankügyi re-
form,22 A polgári lajstrom Párizsban a commune alatt.23 A folyóirat IV.
kötetében négy folytatásban,24 majd önállóan is közzétett tanulmánya:
Tíz év az Osztrák-bank történetébõl (1862–1873). Neuwirth József Ban-
kacte und Bankstreit in Österreich-Ungarn címû mûve nyomán, bírálati
jegyzetekkel Hegedüs Sándortól (Kolozsvárt, 1874). Ez már kifejezetten

17 Budapesti Szemle, II. köt (1873) 4. sz. 410–417.
18 Uo. V. köt. (1874) 10. sz. 415–426.
19 Athenaeum, III. köt. (1873) 1702–1709., 1761–1768.
20 Uo. IV. köt. (1873) 2539–2541.
21 Uo. IV. köt. (1873) 2646–2653.
22 Uo. V. köt. (1874) 577–585.
23 Uo. VII. köt. (1874) 1793–1799.
24 Uo. IV. köt. (1873) 3100–3110., 3162–3174., 3222–3232., 3286–3290.
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aktuális pénzügyi kérdéssel foglalkozik. A magyarság ekkori egyik fõ kö-
vetelése az önálló nemzeti bank létesítése volt. Hegedüs a német nyelvû
munka alapján bemutatja, hogy az 1862-ben alapított Osztrák Nemzeti
Bank közintézetként nem felel meg, s Magyarországot semmilyen szer-
zõdés nem köti hozzá.

Az 1875. év nem csak Hegedüs, de egész Magyarország politikai tör-
ténetében új korszakot hoz: a Szabadelvû Párt jut hatalomra, s három év-
tizedig kormányozza az országot. E három évtized alatt Hegedüs végig a
párt országgyûlési képviselõje. Az augusztusi választásokon Abrudbá-
nyán léptetik fel, s rögtön mandátumot kap.25 Beválasztják a pénzügyi bi-
zottságba, melynek 1878-tól a fõelõadója. Negyed századon át õ mutatja
be az évi költségvetést a képviselõházban, s a pénzügyi bizottságnak kö-
rülbelül háromszáz jelentését õ terjeszti a Tisztelt Ház elé. 1876-ban a
delegációba is beválasztják, ennek 1877-tõl a jegyzõje. A  delegáció az
osztrák és magyar kormányok között a pénzügyi tárgyalásokat, egyezteté-
seket bonyolította le. A Vasárnapi Újság nekrológja26 jegyzi meg, hogy
Hegedüs könnyen érvényesült a parlamentben, mert rajta kívül csak Ló-
nyai Menyhért és Széll Kálmán értett még valamennyit a pénzügyekhez,
a többi képviselõ csodálkozott kérdésfelvetéseiken. Íme néhány jelenté-
se, melyekbõl nem egy nyomtatásban is terjesztésre került: a romániai fe-
jedelemségekkel kötött kereskedelmi szerzõdésrõl (1875), a Filoxéra ter-
jedésének meggátlásáról (1876), a határõrvidéki vasutakról (1877), a kis-
birtokosok országos földhitelintézetérõl (1879), a nyereményadóról
(1879), a Budapest–zimonyi vasút építésérõl (1880), a cukor-, kávé- és
sörfogyasztás megadóztatásáról (1880), a párizsi nemzetközi pénzérte-
kezletrõl (1882), az 1885-ben Budapesten tartandó országos kiállításról
(1883). Az 1881. január 28-án a fogyasztási adóról mondott parlamenti
beszéde nyolclapos nyomtatvány formájában is megjelent.27

Tanulmányait továbbra is a Budapesti Szemle hasábjain közölte. A
földbirtok és a társadalmi kérdés28 egy francia munka alapján a magántu-

25 A párt 80%-os gyõzelmet arat az országban!
26 Hegedüs Sándor 1847–1906. Vasárnapi Újság, 1907. jan. 6.
27 Hegedüs Sándor beszéde a fogyasztási adóról a képviselõház 1881. január 28-i

ülésében. [Budapest, 1881] 8 p.
28 Budapesti Szemle, XII. köt. (1876) 24. sz. 272–296.
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lajdon és a birtokközösség társadalmi vonzatait elemzi.  Konklúziója: „A
társadalmi kérdést nem a kezdetleges társadalmak visszavarázsolhatat-
lan állapotai, birtokviszonyai, hanem az újkori társadalom minden ere-
jének egyenletesebb és egészségesebb fejlesztése, fokozatosabb kultúrá-
ja oldhatja meg.” Iparunk és az ipartörvény29 három akkoriban megjelent
forrásmunka, jelentés alapján a magyar ipar helyzetét vizsgálja. 1859-ig
a céhrendszer, azután császári pátens szabályozta az ipart. 1872-ben
született meg az elsõ magyar ipartörvény, mely nagyon sok szabadságot
biztosít,  már szükséges egy újabb reform. Továbbá tárgyalja az ipari tár-
sulások kérdését is.

1876-ban megindul a Nemzetgazdasági Szemle, a magyar közgazdá-
szok Akadémia által támogatott tudományos folyóirata. Ennek, de a Fõ-
városi Lapoknak, a Vasárnapi Újságnak, a kolozsvári Magyar Polgárnak
is munkatársa Hegedüs. 1878-ban jelenik meg legterjedelmesebb mun-
kája Az önkormányzat és pénzügye30 címmel. A szerzõ különbséget tesz
az önkormányzat (selfgovernment) és autonómia között. Õ az elõbbivel
foglalkozik. Német, angol és francia szakirodalom segítségével mutatja
be az európai államok helyi önkormányzati rendszerét, ezek pénzügyi
forrásait, javaslatot tesz a hazai önkormányzat reformjára.

A kormány õt küldi ki 1881-ben Párizsba az ottani nemzetközi valu-
ta-konferenciára. Ezen fõleg arról tárgyalnak, hogy ezüst, arany vagy
kettõs alapú legyen a nemzetközi valuta.

Az ország egyre ismertebb politikusa, gazdasági szakembere, de lé-
nyegében még mindig újságírónak tartja magát. 1881-ben egyike a het-
venhét újságírónak, akik megalapítják a Magyar Hírlapírók Országos
Nyugdíjintézetét. Ennek célja, hogy a tagoknak, illetve azok özvegyei-
nek, árváinak szükség esetén támogatást nyújtson. Alapszabályait jó-
részt Hegedüs dolgozza ki. Az 1897-es közgyûlésen a nyugdíjintézet
alelnökének is megválasztják. Az intézet fontosságát bizonyítja, hogy
1945-ig fennmaradt.

A magyar sajtóban lényeges mozzanat volt, hogy 1882-ben a Hon és

29 Uo. XXII. köt. (1880) 44. sz. 350–370.
30 Athenaeum Kiadó, Budapest, 1878. 200 p.
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az Ellenõr fuzionálásából új napilap, a Nemzet jött létre Jókai Mór szer-
kesztésében. 1882. szeptember 1-jétõl 1899. szeptember 30-ig ez volt a
Szabadelvû Párt hivatalos, társadalmi-politikai lapja. Ennek fõmunka-
társaként Hegedüs folytatta vezércikk-sorozatát. Sajtótörténészek szá-
mításai szerint 1898-ig a Honban és a Nemzetben összesen 5083 vezér-
cikk származik Hegedüs tollából.

1884 júniusában újabb parlamenti választásokra kerül sor. Egyszer-
re régi kerületében, Abrudbányán és szülõvárosában, Kolozsvárt is jelö-
lik. Abrudbányán megválasztása biztosnak tûnt, de Kolozsvárt, az I. ke-
rületben a nagyon népszerû eddigi képviselõvel, Bartha Miklóssal kel-
lett megküzdenie.31 Bartha június 1-jén délelõtt a Tornavivoda kerthe-
lyiségében tartotta meg beszámoló és programbeszédét. Ebben szemé-
lyes támadásokat is intézett Hegedüs ellen. Délután a Redutban (Viga-
dóban) a Szabadelvû Párt 300 fõs bankettet rendezett, ezen a két képvi-
selõjelöltjüket, Hegedüs Sándort és Sigmond Dezsõt éltették. Õk 3-án
tartották a választási nagygyûlést szintén a Vigadóban. Hegedüs beszé-
dében a kilenc évi Tisza-kormányzás eredményeit sorakoztatta fel. Hu-
morosan rámutatott, hogy õt „adócsinálónak” szokták emlegetni parla-
menti szereplései alapján, de inkább vállalja ezt, mintsem hogy adós-
ságcsinálónak emlegessék. Képviselõi munkásságából kiemeli, mit tett
az iparostársadalomért. A június 17-i választáson – miként errõl a Ko-
lozsvári Közlöny tudósít – az I. kerületben Hegedüs 458, Bartha 342, a II.
kerületben Sigmond Dezsõ 484, Ugron Gábor 319 szavazatot kapott.
Úgyhogy Kolozsvár mindkét választási körzetében szabadelvû gyõzelem
született. Hegedüs természetesen a kolozsvári mandátumot választotta.
Ez a siker rangemelkedést jelentett politikai pályáján: nem akárkit gyõ-
zött le, s a legfontosabb erdélyi választókerületet képviselhette. Ugyan-
akkor lehetõséget nyújtott neki, hogy szülõvárosa ügyeibe beleszóljon,
azokat országos szinten képviselje.

A következõ esztendõ meghozta az akadémiai elismerést is. Ketten
javasolták a levelezõ tagságra. Volt tanára, Kautz Gyula rendes tag rámu-
tat: „Több jelentékeny nemzetgazdasági és pénzügyi értekezéssel, sõt

31 A részleteket illetõen lásd a Kolozsvári Közlöny 1884. jún. 2–jún. 18. közötti
számait.
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nagyobb dolgozattal is gazdagította irodalmunkat; úgyhogy megválasz-
tása Akadémiánkra nézve mindenesetre kívánatos és díszthozó lenne”.
Báró Nyári Jenõ levelezõ tag ajánló soraiban olvasható: „Különféle tudo-
mányos folyóiratokban, politikai és nemzetgazdasági lapokban közölt
dolgozatai egész könyvtárt tennének ki”.32  Székfoglalóját 1886. április
5-én tartja meg A latin államok pénzszövetsége 1865–1885. címmel. Dol-
gozata önállóan is megjelenik különlenyomatként a Budapesti Szemlé-
ben,33 sõt német fordítása is készül (Der lateinische Münzbund. Bp,
1886). A terjedelmes munka az 1865. december 23-án Franciaország,
Belgium, Olaszország és Svájc között létrejött egyezséget, annak utóla-
gos módosításait elemzi, s rámutat, milyen veszélyes több állam pénz-
rendszerét összekötni. Hegedüs a továbbiakban az Akadémia Nemzet-
gazdasági Bizottságának lesz meghatározó tagja.

Fontosabb tanulmányait továbbra is a Budapesti Szemlében közli.
Egy 1877-ben, valamint egy 1887-ben írt, a cukortermelés megadóztatá-
sával kapcsolatos tanulmányát összekapcsolva különlenyomatként teszi
közzé: Két értekezés a cukoradóról.34 A következõ évben õ terjeszti a par-
lament elé a cukoradóról és a szeszadóról szóló jelentést. Az árak ténye-
zõirõl és törvényeirõl35 címû értekezését az Akadémia 1889. október 14-i
ülésén olvassa fel. Ebben az árképzõdés tényezõit vizsgálja a nemzetkö-
zi szakirodalom adatainak felhasználásával.

Több megemlékezés utal rá, hogy Hegedüs kis termetû, vékony em-
ber volt. Ennek ellenére kedvelte a sportot. 1868-tól a Nemzeti Torna-
egylet tagjaként rendszeresen edzett a pesti tornacsarnokban. 1885-ben
pedig Bernáth Bélával közösen megírta a tornaegylet fejlõdését és a „tor-
natanító-képzés” történetét. Így nem csoda, hogy 1885-ban az egylet el-
nökéül választották.36

32  Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1885-ben. 11–12.
33 Különlenyomat a Budapesti Szemle 116. füzetébõl. Budapest, 1886. 48 p.
34 Különlenyomat a Budapesti Szemle 1877. évi 30. és 1887. évi 127. számaiból.

Budapest, 1887. 57 p.
35 Budapesti Szemle,  LXI. köt. (1890) 157. sz. 28–48.
36 Egy tornázó államférfi. Hegedüs Sándor, a nemzeti tornaegylet elnöke. Herku-

les, 1886. febr. 21.
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Tisza Kálmán 1890. március 15-én mond le a miniszterelnökségrõl.
Legodaadóbb munkatársát becsüli Hegedüsben. Többször felmerült
pénzügyminiszteri kinevezése is. Újságírók feljegyezték mondását: „He-
gedüs sokat vállal, de amit elvállal, annak meg is felel”. Ekkoriban Hege-
düs már országos tényezõ. A Vasárnapi Újság a következõ tisztségeit so-
rolja fel: az Osztrák–Magyar Vasúttársaság alelnöke, a Magyar Jég- és Vi-
szontbiztosító Társaság elnöke, a Magyar Általános Takarékpénztár el-
nöke, a Magyar Jelzálog-hitelbank ig. tanácsosa, a Pénzváltó és Leszámí-
toló Bank ig. tanácsosa, a trieszti Assicurazione Generali ig. tanácsosa, a
bécsi Balesetek Elleni Biztosító Társaság ig. tanácsosa; a budapesti Jó-
zsefvárosi Jótékony Egyletnek elnöke, a Nemzeti Torna-Egyesület elnö-
ke, a Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézetének alelnöke, az Országos Kép-
zõmûvészeti Társulat választmányi tagja, az Osztrák–Magyar Monarc-
hia Írásban és Képekben igazgatósági tagja, fõvárosi törvényhatósági bi-
zottsági tag.37 Természetesen fõleg a bankoknál betöltött tisztségekért il-
lõ honoráriumban részesült, s idõvel meggazdagodott. De gazdagságát
nemcsak személyes céljaira, hanem jótékonykodásra is felhasználta: fõ-
leg református egyházát, szülõvárosát, egykori iskoláját támogatta. Az
1880-as évek elején közbenjár, hogy a kormány a még Barcsay Ákos feje-
delemtõl a kolozsvári kollégiumnak kiutalt sójáradék helyett az iskola
évi 3600 koronát kapjon állandó jövedelemként. A kolozsvári Teológiai
Fakultás felállításához és a pesti Református Gimnázium felépítéséhez
1000–1000 forinttal38 járult hozzá. A pesti egyházközség presbiterévé,
majd fõgondnokává, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi fõ-
jegyzõjévé (1899) választja. 1890 júniusának végén Kolozsvárt megren-
dezik osztálya 25 éves véndiák-találkozóját. Ezt megelõzõen levél kísé-
retében 1000 forintot küld Szász Domokos püspöknek, így téríti vissza
azt az 560 forintnyi juttatást, amit különbözõ alapokból tanulmányi ide-
je alatt kapott. Az összegbõl hozzanak létre alapítványt, melynek kama-
tát olyan végzõs tanuló kapja, aki a kolozsvári egyetemen szándékozik
tovább tanulni.

37  Hegedüs Sándor. Vasárnapi Újság, 1890. nov. 30.
38 Akkori árfolyam szerint: 1 korona=2 forint.
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A 90-es években egyre több elismerést kap Hegedüs Sándor. 1892-
ben a király a Lipót-rend középkeresztjével tünteti ki. 1893-ban a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagságra méltatja. Ajánlását ezúttal
is Kautz Gyula jegyzi: „Hegedüs majdnem egy negyedszázad óta, kora fi-
atalságától mind a mai napig részint mint politikai életünk egyik elsõ-
rendû munkása és képviselõje, részint mint szorosan szaktudományi író
és mint publicista, különösen a közgazdaság és pénzügytan terén oly te-
vékenységet fejtett ki, oly lényeges mérvben járult hazai tudományos
haladásunkhoz, s oly gazdag bõségét a szakmai ismereteknek s irodalmi
sikereknek bírja felmutatni, hogy méltó helyet foglaland el megválaszta-
tása esetében akadémiai rendes tagjaink körében…”39 Székfoglalóját
1894. január 15-én tartja meg: Az adóeszményrõl értekezik.40 Áttekinti a
különbözõ országokban lévõ adózási rendszereket, összeveti a magya-
rországiakkal. Rámutat, hogy különösen a jövedelmi adó egységesítése
milyen nehézségekbe ütközik.

Az 1896-os millennium alkalmával március 26-án Hegedüs olvassa
fel a parlamentben a jelentést „a honalapítás ezredik évfordulója meg-
ünneplésének megörökítésérõl”. A fõvárosi „ezredéves kiállítás” pénzü-
gyi bizottságának és zsûrijének is tagja, ezért utóbb királyi elismerésben
részesül. Május 17-én tartja Kolozsvár városának törvényhatósága mil-
lenniumi díszközgyûlését a Redut nagytermében. Ezen többek között
szeretetház létesítésérõl, a Szent György-szobormásolat felállításáról, a
Mátyás-szobor alapkõletételérõl, technológiai és iparmúzeum alapításá-
ról hoznak határozatot. Hegedüs meleg hangú táviratban köszönti az
ünneplõket. A Ferenc József Tudományegyetem a millennium alkalmá-
ból tiszteletbeli doktorokat választ. Május 6-i dátummal hagyja jóvá 26
személy kitüntetését az uralkodó Wlassics Gyula szakminiszter ellen-
jegyzésével.41 A bölcsészdoktorok sorát József fõherceg nyitja meg, Bá-

39  Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1893-ban. 8.
40 Az adóeszmény. Tudományos és gyakorlati szempontból. Székfoglaló érteke-

zés Hegedüs Sándor rendes tagtól. Olvastatott a II. oszt. 1894. január 15-iki ülésén.
Budapest, 1894. Értekezések a Társadalomtudományok Körébõl XI. köt. 7. sz. 25 p.

41 A tiszteletbeli doktorok. Kolozsvár, 1896. jún. 1.
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lint Gábor, Böhm Károly, Schneller István egyetemi tanárok, valamint
Müller Frigyes püspök folytatja. A jogtudományi doktorok sorában fõleg
kúriai bírókat, elnököket találunk, az államtudományi doktorok közül
hárman országgyûlési képviselõk: gróf Csáky Albin, gróf Apponyi Al-
bert, Hegedüs Sándor. Hegedüs rögtön táviratban köszöni meg a kitün-
tetést: „Hálás szívvel mondok köszönetet az egyetemnek a nekem – ér-
demtelennek – nyújtott doktori diplomáért”.42

Az ünneplések közepette iskolájára is gondol: javasolja, hogy folya-
modjanak államsegélyért. Ennek megszerzésénél közbenjár, s 1896.
szeptember 5-én õ küldi az értesítést a segély kiutalásáról. Az 1888-ban
megalakult Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnál alapító tagként je-
lentkezik, 1896-ban másodelnökül, 1899-ben pedig világi elnökül vá-
lasztják. Az egyházi elnök mindig valamelyik püspök. „Kilenc vándor-
gyûlésünkön kilenc ízben szólott, agitált, lelkesített az igazság olyan
erejével, a lelkesedés olyan pátoszával, az ékesszólás olyan varázsával,
hogy azt soha sem feledte el, aki egyszer hallotta” – írja Szõts Farkas, a
társaság titkára.43 Kitûnik, hogy 13 esztendõn át évrõl évre 950 koronát
juttatott a társaságnak, ebbõl jelentették meg a Koszorú-füzeteket.

1897. április 22-én tölti be Hegedüs az 50. életévét, mely eseményt
szülõvárosában is számon tartanak: díszes, bõrkötéses, email-sarkú al-
bumot készíttetnek párthívei, melyben a jókívánságokat 450-en írják
alá. Az ajándékot Haller Károly választókerületi elnök, Albach Géza pol-
gármester 18 tagú küldöttséggel viszi Budapestre, s adja át 25-én Hege-
düsnek, aki meghívja õket több pártpolitikus – köztük Széll Kálmán –
társaságában a Royal Szállóban megrendezett ünnepi ebédre.

Hegedüs életének újabb szakasza kezdõdik 1899. február 26-án: az
új, Széll Kálmán vezette kormányban kereskedelmi miniszteri tisztséget
kap. Február 27-én Bécsben teszik le a király kezébe az esküt. Március
1-jén elõdje, báró Dániel Ernõ búcsúját követõen köszönt be a miniszté-
riumba. Másnap már a kormány a képviselõházban és a fõrendiházban
mutatkozik be. A miniszteri kinevezésnek több vonzata is volt: le kellett

42  Kolozsvár, 1896. jún. 3.
43 Sz[õts] F[arkas]: Hegedüs Sándor 1847–1906. Protestáns Szemle, XIX. évf.

(1907) 1. füz.1–4.
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mondania bankelnöki tisztségeirõl, ami tetemes anyagi veszteséggel
járt. Képviselõi mandátumától is meg kellett válnia, de új jelöltséget el-
fogadhatott. Természetesen Kolozsvárt a Szabadelvû Párt újra õt jelölte,
a függetlenségiek pedig lemondtak az ellenjelölt állításáról. Úgyhogy a
március 21-én megtartott választáson 480 szavazattal egyhangúlag He-
gedüst újraválasztották a kolozsvári I. kerület képviselõjévé.44 A hírlapí-
róból lett minisztert talán leginkább az érintette, hogy búcsút kellett
mondania az újságírásnak is. A kolozsvári Magyar Polgár címû lapban
Szokolay Kornél értékeli e téren kifejtett munkásságát: „Lelkesedik az
újságírásért, a XIX. századnak ezért a legsajátosabb foglalkozásáért és
értéke szerint meg tudja becsülni annak rendkívüli fontosságát. Cikke-
lyei és értekezései a komoly politikai publicisztika méltó termékei. Bár-
mirõl írjon: közgazdasági kérdésekrõl, amely téren régen elismert tekin-
tély, a belsõ politika bonyolódott és nehéz problémáiról, Ausztria súlyos
bajairól avagy a nemzetközi politika eseményeirõl – mindig tisztán áll
elõtte föladata, amelyre cikkelyével vállalkozik. Kerüli a fölösleges, za-
varó cifrálkodást, s világosan tárja nézeteit olvasói elé, akiket tárgyila-
gos, nagy tudásának bõ tárházából merített érvekkel és adatokkal, vala-
mint talentumával igyekszik meggyõzni álláspontjának helyességérõl. A
jó újságírót jellemzõ fegyelmezettségével a gondolkozásnak követi cél-
ját, s attól el nem kalandozik. Az elvakult szenvedély soha el nem ragad-
ja jeles pennáját; bár szívesen merül bele a politikai harcba, a legádá-
zabb küzdelem hullámverésének közepette is meg tudja õrizni higgadt-
ságát. Ez a higgadtság azonban nem válik nehézkességgé, sõt, ha a közé-
letnek valami nagyszabású eseményével foglalkozik, akkor stílusa len-
dületes lesz és elárulja, az olvasóba átülteti az író lelkesedését. Sok ezer
cikkelyét mindig haszonnal fogja olvashatni, aki a kor történetét kutat-
ja”.45

Miniszterként Hegedüs Sándor élete állandóan a figyelem közép-
pontjában áll. A lapok szinte naponta írnak róla. Beiktatása után elõször
március 25-én jön haza Kolozsvárra, hogy másnap átvegye új képviselõi

44  Vö. a Magyar Polgár 1899. február 27–márc. 21-i számaival.
45 Az újságíró miniszter: Hegedüs Sándor. Magyar Polgár, 1899. márc. 1.
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mandátumát. Ekkor már nem a Kismester utcai családi házban, hanem a
New York Szállodában lakik. Itt fogadja a küldöttségek tisztelgését. Dél-
ben felavatja az I. Ferenc József Iparmúzeum új épületét, este pedig a
színházban megnézi Jókai Dózsa György címû drámáját, melyet az õ
tiszteletére tûztek mûsorra. Vacsora után vissza is utazik a fõvárosba.46

Pontosan három évre terjedõ miniszteri mandátuma alatt Hegedüs sok
tervet elindított, de nagyon kevésnek tudta learatni a gyümölcsét. Sokat
utazott. A keleti kapcsolatok megerõsítéséért járt Törökországban, ahol
a szultán fogadta, és az Oszmán-rend nagycsillagával tüntette ki. Ma-
gyarországnak szinte minden nagyobb városát felkereste, s az ottani je-
lentõsebb ipari létesítményeket meglátogatta, az ipari és kereskedelmi
ágak vezetõ képviselõivel többször tanácskozott. Minisztériumához tar-
tozott a közlekedés és szállítás. Az Alföld keresztútjait építteti, s elren-
deli az utak mentére gyümölcsfák telepítését. Az õ idejében épül a fõvá-
rosi Erzsébet híd, s kötik a Margit hídhoz a szigetet. Emellett két Tisza-
híd és a barcsi Dráva-híd is megépül. A Fiumébõl induló tengeri hajó-
zást új járatokkal bõvítette, az ottani tengerészeti akadémiát új épületbe
telepítette, gondoskodott a nemzetközi lámpás hajójelzések bevezetésé-
rõl, s az Adria Társaság részére nyolc új gõzhajó beszerzését támogatta.
A folyami hajózásban fõleg a Dunára összpontosított: az õ idejére esik a
Vaskapu  szabályozásának befejezése, megállapítják a használatért járó
tarifát, s bevezetik a révkalauz-rendszert. Elkészülnek a budapesti ke-
reskedelmi kikötõ tervei is. Összesen 945 km új vasútvonalat ad át a for-
galomnak, s a székelyföldi vasút tervét is kidolgoztatja. Bevezeti a kül-
földi szaktudósítói intézményt: Európa jelentõs fõvárosaiban képvise-
lõkkel figyelteti az ottani gazdasági életet, s rendszeresen jelentéseket
kap ezektõl. Tárcájához tartozott a posta, távírda és a telefon is. Minisz-
tersége idején 197 új posta-, 112 távírda-hivatal és 177 távbeszélõ köz-
pont létesült, 16 város új telefonhálózatot kapott. Magyarország új pos-
taszerzõdést kötött Oroszországgal, Svájccal és Romániával. Átadták a
London–Budapest, Szófia–Budapest és Szarajevó–Budapest távíróveze-

46 A miniszter napi programját elõre közli a Magyar Polgár márc. 24-i száma,
majd a lap minden eseményrõl külön is tudósít.
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tékeket, s megindultak a tárgyalások egy Róma–Budapest vezeték lefek-
tetésérõl. Az ipar és kereskedelem vonatkozásában szabályoztatta a véd-
jegyek használatát, módosíttatta a munkaszüneti napokról és betegsegé-
lyezésrõl szóló törvényt. A helyi iparnak és kereskedelemnek kedvezõ
törvényt vitt át a parlamenten. Az iparoktatást fejlesztette, ipari szakis-
kolákat és szaktanfolyamokat létesített, támogatta a gépek beszerzését,
Székelyföldön a házi szövõipart és az agyagipart részesítette elõnyben.
Tárcafõnöksége idején 70 gyár nyílt meg az országban. A statisztika is
hozzá tartozott. Így meg kellett szerveznie az 1900-as népszámlálást, s
1901-re nemzetközi statisztikai kongresszust hívott össze a fõvárosba.
Az 1900-as párizsi világkiállításon való magyar részvételt õ fogta össze,
általános elismerést aratva.47

A királyi udvar már 1899. szeptember 18-án elismerte tevékenysé-
gét a valóságos belsõ titkos tanácsosi címmel,48 melyhez a kegyelmes úri
megszólítás társult.

Minisztersége alatt két alkalommal tett még nagy visszhangú látoga-
tást szülõvárosában. 1899. június 23-án végelgyengülés következtében
elhunyt 79 éves édesanyja. Kenessey Béla egyházkerületi fõjegyzõ teme-
ti a Kismester utcai családi ház udvaráról. A házsongárdi sírnál Szász
Gerõ városi pap mond búcsúimát, és a kolozsvári dalkörök énekelnek.
Az özvegyet öt élõ gyermeke és nyolc unokája gyászolja, és maga a ki-
rály is kifejezteti részvétét. A miniszter a temetés estéjén már vissza is
utazik a fõvárosba.49

Egy év múlva, június 29-én rendezik meg a Református Kollégium-

47  A minisztériumi tevékenységet legrészletesebben Nagy Ferenc emlékbeszéde
foglalja össze (Nagy 1902 júniusától épp a Kereskedelmi Minisztérium államtitkári
tisztségét töltötte be):  Emlékbeszéd Hegedüs Sándor r. tag fölött Nagy Ferenc r. tag-
tól. Budapest, 1908. 27 p. [A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött
tartott emlékbeszédek XIII. köt. 12.]

48 Hegedüs Sándor kereskedelmi miniszter kitüntetése. Vasárnapi Újság, 1899.
szept. 24.

49 A halálesetrõl és a temetésrõl a Magyar Polgár 1899. jún. 22–jún. 26-i számai
részletesen tájékoztatnak. A június 24-i szám közli a gyászjelentés teljes szövegét is
a rokonság felsorolásával. Egyértelmû, hogy Hegedüsné június 23-án halt meg, nem
pedig 20-án, mint azt az 5. jegyzetben közölt sírfelirat rögzítette.
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ban a 35 éves érettségi találkozót. Az egykori 35 végzõsbõl még 21 él, kö-
zülük 18 jelentkezett a találkozóra. Hegedüs felesége és leánya kíséreté-
ben a reggeli vonattal érkezik. Délelõtt 10-kor a New Yorkban fogadja
osztálytársait, majd együtt átmennek a kollégiumba, ahol Sárkány Lajos
igazgató a díszteremben üdvözli õket. Az osztálytársak részérõl a mi-
niszter mond beszédet, visszaemlékezve a diákévekre: „Mondhatom,
hogy sokkal több leckét tanultunk az udvaron, mint a tanteremben. De
azért természetesen sokat tanultunk a tanteremben is, amiért örök hála-
adással viseltetem e kedves intézet iránt. […] Most is elõttem áll Sár-
kány, Kócsy, Takács. Õk tanítottak minket a reális tudományokra. A kér-
lelhetetlen számok és törvények szabályaira õk tanítottak. És erre az
életben nagy szükség van. […] Azután jöttek Gyulai, Fekete. Bevezettek
a nemzeti irodalom és mesék világába. Gyûjtöttük a népmeséket a nép
szájából Gyulai Pálnak és az anekdotákat Deák Farkas számára. Minde-
zekbõl pedig sokkal kevesebb hasznot láttak õk, mint mi!  És jött Sámi
László. A történelem biztos, szilárd talajára állva szárnyakat adott lelké-
nek, s mélyen felemelkedtünk a világtörténet, az igazság és humaniz-
mus legmagasabb régióiba. […] Tanáraink nem a rideg betût, hanem a
szellemet tanították. Nem olvasni tanítottak, hanem gondolkozni. […]
Nem felejtem el soha Nagy Ferenc tanárunkat, ki filozófiai nyugalmából
és kényelmébõl ki nem mozdulva megtanított bennünket arra, hogy az
erkölcsi tiszteletet nem csak a szellemi világban kell keresni, hanem tes-
ti életünkben is… Õ tanított meg logikusan gondolkozni”.50 A New York-
ban elfogyasztott zártkörû ebéd után a miniszter fogadja a városi tör-
vényhatóság küldöttségét. A törvényhatóság rendkívüli ülésén ugyanis
Szvacsina Géza polgármester javaslatára díszpolgári címmel tünteti ki a
város nagy fiát. Gróf Béldi Ákos fõispán, Szvacsina polgármester és
Nagy Mór polgármester-helyettes közli Hegedüssel a kitüntetést.51 A dé-
lután folyamán a miniszter Kolozsvárott felkeresi a nõi ipariskolát, a
Solymosy-gépgyárat és a gyufagyárat, majd részt vesz a Vöröskereszt

50 Ünnep a kollégiumban. Magyar Polgár, 1900. jún. 29. (A találkozón készült
csoportképet közli az Ország–Világ 1900. júl. 15-i száma.)

51 Kolozsvár díszpolgára. Uo.
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Egylet szervezte sétatéri népünnepélyen. Este 8-kor bankettre kerül sor,
amelyen nõk is részt vesznek. 10-kor fogadja a miniszter a dalárdák sze-
renádjait, majd az állomásra hajtat. Az ottani szalonkocsiban várja be a
hajnalt, amikor Szterényi József miniszteri tanácsos kíséretében szé-
kelyföldi körútra indul a Marosvásárhely–Székelyudvarhely–Csíkszere-
da–Tusnád–Sepsiszentgyörgy–Brassó útvonalon. Amint azt a sajtó meg-
állapítja, az ország ezen legelhanyagoltabb részén kell az ipart, a gazda-
sági életet fellendíteni.52 Iskolája iránti háláját ekkoriban úgy fejezi ki
Hegedüs, hogy megvásárolja a kolozsvári születésû író-szerkesztõ Cser-
nátony Lajos hagyatékát képezõ 518 kötetes könyvtárat a kollégium ré-
szére.

Az 1901. októberi parlamenti választásokon Kolozsvár I. kerületé-
ben újra mandátumhoz jut Hegedüs, immár ötödször. Kolosváry Sándor
jogászprofesszor, választási bizottsági elnök vezetésével küldöttség uta-
zik Budapestre a mandátum átadására.53

Miniszteri tevékenységének egy maradandó mellékterméke az a ta-
nulságos kötet, amely A magyar korona országainak gyáripari balesetei
az 1900. évben címmel jelent meg. A közel ötödfélszáz lapos kiadvá-
nyon Hegedüs mint kiadó szerepel. Az elõszót Szterényi József minisz-
teri tanácsos jegyzi. Táblázatok, grafikonok sora mutatja be a gyáripar és
kisipar területén egy év alatt bekövetkezett baleseteket a legkülönfélébb
csoportosítások és szempontok szerint.

1902. március 4-én minden sajtótermék fõ helyen közölte a megle-
põ hírt: Hegedüs Sándor lemondott miniszteri tisztségérõl, az uralkodó
elfogadta a lemondást, s I. osztályú vaskorona-renddel tüntette ki a tá-
vozó minisztert. A lemondás hivatalos magyarázata pártpolitikai jellegû
volt: a kormányzó Szabadelvû Pártba beolvadt a Nemzeti Párt, mely ed-
dig is támogatta a kormányt. A Nemzeti Párt vezetõjének, Horánszky
Nándornak miniszteri széket kellett biztosítani, s mivel Széll Kálmán
feltétlen híveként ismerte Hegedüst, õt szólította fel tárcája átadására.
Horánszky igen rövid ideig, április 19-én bekövetkezett hirtelen haláláig

52  Utazás a Székelyföld körül. Ország-Világ, 1900. júl. 22.
53 Hegedüs Sándor mandátuma. Magyar Polgár, 1901. okt. 14.
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volt kereskedelemügyi miniszter. Az ellenzéki sajtó felemlegette, hogy
Hegedüst a parlamentben néhányszor megvádolták: miniszterként saját
meggazdagodását segítette elõ. Párthívei viszont azzal vágtak vissza,
hogy mint bankember, az ország legjobb pénzügyi szakértõje tett szert
hatalmas vagyonára. Általában elismerték, hogy e tárca élén csak Baross
Gábor folytatott olyan eredményes munkát, mint Hegedüs. Hároméves
mandátuma alatt nagy ívû kezdeményezéseit, terveit nem tudta megva-
lósítani. Lemondását követõen a miniszter levelet intézett választókerü-
letének szabadelvû párti elnökéhez, Dorgó Albert közjegyzõhöz, s ebben
is hangsúlyozza elvhûségét: „Bár távozásom ideje és körülményei hátrá-
nyosak reám, mert nagyon kis részét valósíthattam meg annak, mit elõ-
készítettem és terveztem, de az egyéni ambíció kielégítését épp úgy alá
kell rendelni a közérdeknek, mint minden egyéni elõnyt”.54

Az 55 éves exminiszter pályájában 1902-tõl némi irányváltás ta-
pasztalható. Visszahúzódik a nyílt politizálástól, helyette inkább a köz-
ügyek, s mindenekelõtt egyháza szolgálatába szegõdik, jótékonykodik.

A Pápa központú Dunántúli Református Egyházkerület 1902 szep-
temberében Hegedüst fõgondnokává választja. Elõde 1867 óta Tisza Kál-
mán volt. Ellenjelöltjei Darányi Ignác és gróf Tisza István. A beiktatásra
szeptember 15-én került sor Pápán, egész napos ünnepségsorozat kere-
tében, püspökök, fõgondnokok s más egyházi-világi elöljárók részvételé-
vel. A pápai templomban tette le az esküt s mondta el – önállóan is köz-
zétett – Fõgondnoki székfoglaló beszédét (Budapest, 1902). Ebben elis-
meréssel adózik nagy elõdjének és Bóné Géza helyettes fõgondnoknak,
majd számba veszi a megoldandó feladatokat, s leszögezi: „A kötelesség-
teljesítésben meg kell néha próbálkoznunk a lehetetlennek látszóval is.”
A beiktatás alkalmából 8000 koronás alapítványt tett a pápai fõiskolá-
nak, 10 000-est a leánynevelõ intézetnek, s 2000-est a pápai egyházkö-
zségnek. Ezután minden egyházkerületi közgyûlésen õ elnökölt. Fõ-
gondnokká választását követõen lemondott a Dunamelléki Egyházkerü-
letben viselet fõjegyzõi tisztségérõl. Még abban az évben Darányit a Du-
namelléki Egyházkerület fõgondnokává választották.

54  Hegedüs Sándor választóihoz. Magyar Polgár, 1902. márc. 5.
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Szülõvárosa ügyei iránt is állandóan érdeklõdött Hegedüs. Így 1887
óta szívén viselte a Mátyás király-szobor sorsát. Ebben az évben ugyanis
megválasztották a szoborbizottság elnökéül. S õ egyszerre lendületet
adott az alapok gyûjtésének. 1902. október 12-én, a leleplezés alkalmá-
val is szerep hárult rá, a szoborbizottság nevében õ adta át a szobrot
Szvacsina Géza polgármesternek megõrzésre: „Midõn tehát a Mátyás ki-
rály szobor-bizottság nevében polgármester úrnak Fadrusz ihletett mû-
vészetének e hatalmas termékét, e szobrot megõrzés és gondos ápolás
végett ezennel átadom, oly kincset adok át a városnak, mely az egész
nemzetnek szent ereklyéje; oly közös munkát a legmagasabb trón, hálás
nemzet és kegyeletes város között, melynek épségben fönntartása, hû
ápolása mindnyájunk szent kötelessége!”55 A New York szálló termei-
ben megrendezett esti banketten õ mond köszöntõt József Ágost fõher-
cegre, aki a királyt képviseli az ünnepségeken.

Egykori iskolája, a Református Kollégium ekkoriban emelteti új, Pe-
tõfi utcai épületét, s ez nagy anyagi terhekkel jár. Hegedüs közremûkö-
désének köszönhetõen sikerül az építkezéshez 90  000 forintos bankköl-
csönt kapni.

A szakirodalomhoz sem marad hûtlen Hegedüs. A Közgazdasági
Szemle 1903-ban két tanulmányát is hozza. Az egyiket Az arany valuta
terjedése56 címmel március 9-én az Akadémiában olvasta fel. Ebben azt
a folyamatot elemzi, amely 1870–1900 között lejátszódott, s melynek fo-
lyamán a bimetallizmust (arany+ezüst valuta) világszerte felváltotta az
arany-valuta használata. Másik írása, a Chamberlain politikája57 egé-
szen aktuális témájú. Joseph Chamberlain brit gyarmatügyi miniszter
májusban meglepõ nyilatkozatott tett: Angliának új vámpolitikát kell
bevezetnie, hogy megvédje iparát és retorzióval élhessen azon államok-
kal szemben, amelyek az angol cikkeket kizárják, vagy kedvezõtlenül
vámolják meg. Ez a nyilatkozat egész Európában és Amerikában vihart

55 Magyar Polgár, 1902. okt. 12. A szobor történetérõl, leleplezésérõl tájékoztat
Murádin Jenõ albuma: A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János. Kolozsvár, 2008.

56 Közgazdasági Szemle, XXVII. évf. (1903) 29. köt. 169–186.
57 Uo. XXVII. évf. (1903) 30. köt. 813–819.
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kavart, ennek részleteit, valamint a felhozott érveket ismerteti a szerzõ.
Felkérésre népszerûbb formában is terjesztette a szakismereteket. Így
1903. február 5-én Az érzés és képzelet a kereskedelemben címmel a Ma-
gyar Kereskedelmi Csarnok helyiségeiben tartott felolvasást, mely önál-
lóan is megjelent.58 Szerinte a kereskedõknél két érzés a meghatározó: a
firma szeretete és a testületi szellem. A képzelet adja a koncepciót,
„hogy annak segítségével lássuk meg a kicsiben a nagy dolgokat, a kis
pénzben a nagy tõkét és a nagy dolgoknak a kihatását az egyénre és kis
dolgokra…”

Utolsó éveiben egy nagy összefoglaló munkához gyûjtögette az ada-
tokat: Magyarország közgazdasági berendezése gróf Széchenyi István
szempontjából. Az ország minden intézményét meg akarta vizsgálni,
hogy mi volt arra vonatkozóan Széchenyi terve, s abból mi valósult meg
a XX. század elejéig. Az összegzésig nem jutott el.

Kolozsvárt 1904 októberében a Szabadelvû Párt megszervezi Hege-
düs itteni képviselõvé választásának 20. évfordulóját. Október 8-án,
szombaton este a New York Szálló éttermében kerül sor az ünnepi ban-
kettre, ahol Béldi Ákos fõispán és Szvacsina Géza polgármester is kö-
szöntõket mond. Díszalbumba foglalt üdvözlõ iratot adnak át az ünne-
peltnek. Õ 800 koronát ad át a polgármesternek, hogy abból a Mária Valé-
ria árvaházat, az egyetemi menzát támogassák, egy részét pedig fordítsák
a szegények megsegítésére.59 A sajtó hangsúlyozza, hogy az utóbbi évek-
ben pártkülönbség nélkül fordulnak Hegedüshöz segítségért a város pol-
gárai, intézményei. Az elmúlt évtizedekben óriásit fejlõdött a város, fel-
sorolják az új intézményeket és a város arculatát meghatározó építkezé-
seket. Az ellenzéki sajtó malíciával jegyzi meg, hogy mindebbõl tényle-
gesen Hegedüshöz csak egy fõvárosba vivõ gyorsvonatjárat és egy vasúti
felüljáróhíd köthetõ. Az ünneplés után eléggé meglepõ módon az 1905
eleji választásokon Hegedüs elveszti kolozsvári mandátumát. Országo-
san is a Függetlenségi és 48-as Párt szerez többséget, úgyhogy a Szaba-
delvûek ellenzékbe vonulnak, s 1906 áprilisában a párt fel is oszlik.

58 Kiadja a Magyar Kereskedelmi Csarnok [Budapest, 1903]. 17 p.
59 Vö. az Ujság (kolozsvári napilap) 1904. okt. 8–okt. 11-i számaival.

Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje: Hegedüs Sándor



26

A mandátumvesztést követõen – mint egyházi fõgondnok – Hege-
düs a Fõrendiház tagja lesz, ott a kvótabizottságba és a delegációba is
beválasztják. 1906. november 22-én mondja utolsó beszédét iparfejlesz-
tési kérdésben.

A mindig tevékeny közéleti férfiút váratlanul éri 1906. december
21-én a gyenge szélütés, mely fél szemét bénítja meg. Aznap még kon-
certre megy. Másnap elhatalmasodik a baloldali bénulás, majd az esz-
méletvesztés is beáll. Korányi Sándor professzor és Steiner Pál orvosok
minden erõfeszítése ellenére december 28-án délelõtt 10 órakor be kell
jelenteni Hegedüs elhunytát.60

December 31-én a fõvárosi Kálvin téri református templomból te-
metik Antal Gábor püspök gyászbeszédével, az Operaház kórusa énekel.
Az Akadémia nevében Nagy Ferenc jogászprofesszor búcsúztatja. A te-
metésen megjelenik Wekerle Sándor miniszterelnök és a kormány szá-
mos tagja, a református püspökök, az egyesületek és intézmények veze-
tõi, melyekben Hegedüsnek valamilyen tisztsége volt. A király is rész-

60 A gyászjelentés szövege: „Magyarzsákodi Hegedüs Sándorné szül. ásvai Jókay
Jolán maga, gyermekei Lóránt, Sándor és Rózsi férj. dr. Navratil Dezsõné, kis uno-
kái, Jolán és Margit, valamint az összes rokonság nevében megtört szívvel jelenti,
hogy szeretett drága férje, édes jó apa, illetve nagyapjuk, rokonuk magyarzsákodi
Hegedüs Sándor v. b. t. t., volt magyar királyi kereskedelmi miniszter, a magyar fõ-
rendiház tagja, a dunántúli ev. ref. egyházkerület és a budapesti ev. ref. egyház fõ-
gondnoka, a vaskorona-rend nagykeresztese, a M. Tud. Akadémia rendes tagja,  a
Magy. Prot. Irod. Társ. elnöke, a Magy. Általános Takarékpénztár, a Magy. Jég- és Vi-
szontbiztosító Rt. és a Magyar Telepítõbank elnöke, a Hírlapírók Nyugdíjintézeté-
nek alelnöke stb., stb.  fáradhatatlanul munkás életének 60., boldog házasságának
36. évében folyó hó 28-án de. 10 órakor jobb létre szenderült. Szeretett halottunk
hûlt tetemei a Baldácsy-teremben (Kálvin tér 7. sz. II. em.) fognak felravataloztatni
és a Kálvin téri ref. templomban folyó hó 31-én délelõtt 10 órakor tartandó gyász-
szertartás után a Kerepesi út melletti temetõben nyugalomra tétetni. Budapest,
1906. évi december hó 28-án. Áldás volt élete, áldott legyen emlékezete. Testvérei:
dr. Hegedüs István; Jánosi Béláné szül. Hegedüs Anna; Hegedüs Béla; léczfalvi Bo-
dor Gézáné szül. Hegedüs Ilka. Menye: Hegedüs Lórántné szül. szalóki Navratil
Margit.

Veje: szalóki dr. Navratil Dezsõ. Sógorai: Jánosi Béla; léczfalvi Bodor Géza; ihá-
szi Ihász Lajos; ásvai dr. Jókay Géza. Sógornõi: ihászi Ihász Lajosné szül. Jókay Etel-
ka; Hegedüs Istvánné szül. Indali Ida; Hegedüs Béláné szül. Kolosváry Boriska.
Nagynénje: Várady Amália stb. stb.”
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véttáviratot küld. Kolozsvár városát a Fekete Nagy Béla helyettes polgár-
mester vezette küldöttség, az egyetemet Kossutány Ignác jogászkari dé-
kán és Kolosváry Sándor professzor képviseli. Mint kiderül, Kolozsvá-
ron kívül még Abrudbánya, Magyarzsákod, Szatmár és Makó is díszpol-
gáraként búcsúzik az államférfitól. A Kerepesi temetõben ideiglenesen a
Seher–Navratil családi sírboltban helyezik el a koporsót.

Valamennyi magyar, sõt osztrák lap is megemlékezik Hegedüs halá-
láról. Méltatják pályafutását, pénzügyi tehetségét, jellemét, mecénási
szerepét. „Igen, a százkezû ember halt meg itt, a félkezûek országában
(de abban a félkezükben is a kártyát tartják), aki valamennyi kezével
dolgozott, soha se pihent, mert soha el nem fáradt, egy percre meg nem
állt, mindig sietett” – írja a Vasárnapi Újság.61 „És bár Hegedüs Sándor
azok közé tartozott, akiknek nem vallhatjuk politikai irányelveit, mert õ
a megsemmisült szabadelvû pártnak lelkesebb katonája volt, de azért el
kell ismernünk róla, hogy tolla a sajtónak csak dicsõségére vált, munka-
bírása, kétségtelenül nagy tehetsége, széleskörû s gyakorlati tudása, elv-
hûsége és jellemessége pedig még ellenfeleinek is tiszteletet parancsolt”
– állapítja meg a Kolozsvári Friss Újság.62

Hegedüs Sándor özvegyére hárult a férj végakaratának teljesítése.
Így õ értesítette Kolozsvár polgármesterét, hogy Hegedüs szülõvárosá-
nak 2000 koronát hagyott, hogy azt a város jótékony és emberbaráti egy-
letei közt osszák szét. A Református Kollégium kapta meg tanítványa
könyvtárának egy részét (ebben a Sámi Lászlótól származó könyvgyûjte-
ményt is). A kollégium egy 20 000 koronás alapítvánnyal is gyarapodott:
ennek kamatát évente a magyar történelem és a természetrajz tanára
közt kellett szétosztani.

A temetést követõen megemlékezésekre került sor. A Magyarországi
Hírlapírók Nyugdíjintézete még 1907 szeptemberében kijárta, hogy a fõ-
városi VI. kerületben a Liszt Ferenc tértõl a Rózsa utcáig terjedõ Kemnit-
zer utcát Hegedüs Sándorról nevezzék el. 1908. október 1-jén a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság tartja meg emlékünnepélyét, ezen Antal

61 1907. jan. 6.
62 Hegedüs Sándor. Kolozsvári Friss Újság, 1906. dec. 29.
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Géza teológiai tanár mond beszédet, melyet a Protestáns Szemle közöl, s
különnyomatként is közzétesznek.63 November 23-án versegi Nagy Fe-
renc olvassa fel emlékbeszédét a Magyar Tudományos Akadémia ülé-
sén.64 Ebben fõleg Hegedüs politikusi és közgazdaságtudományi pálya-
futását elemzi. 1909 õszére elkészül Hegedüs síremléke a Kerepesi te-
metõ jobb oldali árkádsorában. A család Ligeti Miklós szobrászmûvész-
szel készíttette el a kétszeres életnagyságú bronz mellszobrot, mely egy
magas talapzaton áll. A felavatást a Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézete
szervezte október 26-án: Márkus Miksa fõszerkesztõ, a nyugdíjintézet
elnöke és Antal Gábor református püspök mond beszédet. Mikor 1911.
április 9-én a kolozsvári Református Kollégium tanár- és diákküldöttsé-
ge Budapesten jár Kovács Dezsõ igazgató vezetésével, felkeresik és meg-
koszorúzzák a síremléket, a családot a kegyeletes mozzanatnál Hegedüs
Lóránt képviseli.

A kolozsvári kollégium 1913-ban megfesteti Ács Ferenc kolozsvári jó
nevû portréfestõvel Hegedüs arcképét, s ennek leleplezése alkalmából,
június 15-én emlékünnepélyt rendeznek a díszteremben. Ezen Hegedüs
özvegye, még élõ István öccse, valamint fiai is megjelennek. Az egyház-
vezetést Kenessey Béla püspök, az egyetemet Kossutány Ignác rektor
képviseli. Sárkány Lajos tanár tart nagyszabású emlékbeszédet,65 mely-
ben felidézi Hegedüs családjának történetét, diákkorát és a kollégium
iránti hálájának megnyilvánulásait. Hegedüs összesen 30 000 korona ér-
tékben tett alapítványokat a tanintézetnek.66 Meglepõ, hogy az
1912–13-as Értesítõ nem az Ács, hanem a Papp Gábor portréját hozza
fényképmellékletként. A városban 1914 márciusában a fõispán és a pol-
gármester támogatásával mozgalom indul egy Hegedüs-szobor felállítá-

63 Hegedüs Sándor emlékezete. Emlékbeszéd a Magyar Protestáns Irodalmi Tár-
saság 1908. október hó 1-én tartott emlékünnepélyén. Különlenyomat a Protestáns
Szemle 1908. évfolyam 8. füzetébõl. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomda,
1908. 22 p. Ugyanez a szöveg: A Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Fõis-
kolájának Értesítõje az 1908–1909. iskolai évrõl. Pápa, 1909. 3–23.

64 Nagy Ferenc: I. m. (l. 47. jegyzet.)
65 Sárkány Lajos dr.: I. m.
66 Kovács Dezsõ: Adatok az iskolai év történetéhez. A kolozsvári Református Kol-

légium Értesítõje az 1912–3. iskolai évrõl, 166–173.
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sára. A közbejövõ háború a kivitelezést leveszi napirendrõl, de egy kis
utcát – a Jókai utca és Unió utca között, az egykori városfal mentén húzó-
dó Párizs utcát –  Hegedüsrõl nevezik el. A berendezkedõ román állam-
hatalom 1920 decemberében Gheorghe ªincai nevét adja az utcának.

A világháborút követõen csak a budapesti Református Presbitérium
emlékezett meg Hegedüsrõl, amikor a család által adományozott portrét
1927. november 18-án leleplezték. Ekkor Ravasz László püspök mon-
dott beszédet, melyben az ünnepeltet az õt megelõzõ korszak táblabíró-
világával állítja ellentétbe: „Egész életén át a számoknak az embere volt.
Erkölcsi komolyság késztette õt arra, hogy keresse a realitásokat, hogy
féljen az illúzióktól és az ábrándoktól, hogy a gazdasági megerõsítésnek
az oszlop-embere legyen, hogy materiális javakkal építse alá az ország-
nak az egzisztenciáját. […] Õ annak a modern magyar embernek a képe,
aki újságíróból lesz államférfiúvá, és aki államférfiúi pályafutása alatt
szakadatlanul megmarad írónak és megmarad publicistának. Már a táb-
labírói vonások eltûnnek belõle, a modern magyar tükrözött ki belõle,
bizonyos európai, sõt amerikai vonásokkal”.67

Hegedüs Sándor emléke ezután teljesen feledésbe merült. A nevét
viselõ budapesti utcát 1945-ben Szófia utcává keresztelték át. Kolozs-
várt 1940–1945 között újra emlékeztetett rá az utcafelirat, aztán megint
át kellett adnia helyét a ªincaiénak.68 Meglepetésként tûnt fel a sajtóban
2011 augusztusában, hogy Kovács László történész-diplomata egy buda-
pesti bérház pincéjében ráakadt Hegedüs Sándor irat- és fényképhagya-
tékára, s hozzáfogtak feldolgozásához. Errõl október 17-én a kolozsvári
Református Kollégiumban tartott megemlékezésen is beszámoltak.69

67Hegedüs Sándor emléke. Egyházi Értesítõ, 1927. nov. 27.
68 E sorok írójának nagyapja a Hegedüs Sándor utca 1907-ben épült Jókai utca

felõli sarokházának volt a tulajdonosa az államosításig, úgyhogy édesanyja is ott
nõtt fel. A név a családban állandóan elhangzott, de senki sem tudott többet Hege-
düsrõl, mint hogy újságíró volt. Ezért is tûnt érdemesnek a város nagy szülötteirõl
készülõ kötet számára ezt az életrajzot megírni.

69 Az ott kapott kolligátumot (Dokumentumválogatás a Magyarzsákodi Hegedûs
Sándorról, Széll Kálmán kormányának kereskedelmi miniszterérõl készülõ könyv-
höz. Összeállította: Kovács László) e tanulmány írásakor is felhasználtuk.

Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje: Hegedüs Sándor



30



31
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Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak
értékelése a román bankpiacon

VÁRADI RÉKA1 – KOVÁCS IMOLA2 – JUHÁSZ JÁCINT3

Jelen tanulmány célja az elõtörlesztési büntetõkamatlábak elméleti árá-
nak meghatározása a román bankpiacon. A téma aktuálitását a 2010 júniusá-
ban elfogadott sürgõsségi kormányrendelet adja, mely az elõtörlesztési bünte-
tõkamatlábakra vonatkozik. A tanulmány elsõ részében a banki kockázatok ke-
rülnek bemutatásra, különös tekintettel az elõtörlesztési kockázatra. Az elõtör-
lesztés okainak feltárása után gyakorlati példákon keresztül kerülnek összeha-
sonlításra az elõtörlesztés elõrejelzésére használt modellek. Az elõtörlesztési
opció árazása a Monte Carlo-szimuláció alkalmazásával történik. Következte-
tésként a meghatározott elméleti ár kerül összehasonlításra, a szabályozás be-
vezetése elõtt alkalmazott büntetõkamatlábakkal.

Kulcsszavak: banki kockázatok, büntetõkamatláb, elõtörlesztés, kinyú-
lási kockázat, beszûkülési kockázat,  elõtörlesztési modellek, CPR modell,
PSA modell, elõtörlesztési opció, reál opciók, opcióárazás, Monte Carlo-szi-
muláció.

JEL kódok: E43, G21, G12, G29

1. Bevezetõ
A 2010-es év egyik legvitatottabb kérdésköre a román bankpiacon

az elõtörlesztési büntetõ kamatlábak csökkentése vagy teljes megszünte-
tése. Az Európai Unió szabályozása szerint a tagállamok kötelesek kö-
vetni a Bizottság által meghatározott irányelvet, és kialakítani az ennek
megfelelõ törvényes keretet. Az irányelv szerint változó kamatozású hi-
telek esetén az ügyfelekre kirótt büntetõ kamatlábakat teljesen el kell tö-
rölni; a rögzített kamatozásúak esetén a kamatláb értéke 1% lehet, ha a
hitel hátralevõ futamideje 1 év, ha ennél kevesebb, akkor a maximális
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érték 0,5% lehet. 2010 júniusában a kormány efogadta azt a sürgõsségi
kormányrendeletet, mely erre az új szabályozásra vonatkozik. A román
bankok, a szabályozás érvénybe lépésétõl számított 90 napon belül, kö-
telesek megváltoztatni a még érvényben levõ, eddig megkötött hitelszer-
zõdéseket.

2. Banki kockázatok
A bankok tevékenységük során a kockázatok széles skálájának van-

nak kitéve. Ezek egy része olyan kockázat, amelynek minden vállalko-
zás ki van téve függetlenül attól, hogy milyen gazdasági ágazatban tevé-
kenykedik. A kockázatok másik része tipikusan banki kockázat, mely a
bank sajátosságaiból származik. Ezek a kockázatok a bank következõ
funkcióiból származnak: lejárati transzformáció, összegtranszformáció
és kockázatmegosztás. Fontos megjegyezni, hogy bár a bankok képesek
megosztani a kockázatot, de magát a kockázatot nem tudják teljesen át-
hárítani. Emiatt a bankot sokszor nevezik kockázattal kereskedõ vállal-
kozásnak is, hiszen nincsen olyan tevékenysége, ami ne járna kockázat-
tal. Számtalan kockázattal szembesül, a mûködési kockázattól a kamat-
kockázaton át a hitelkockázatig. Ezért elengedhetetlen a bank kockázati
kitettségének minimalizálása. A hitelintézetek által kidolgzott kockázat-
kezelési modellek azonban nem szüntetik meg teljes egészében a kocká-
zatot, csupán csökkentik annak mértéket. Olyan tényezõk is vannak,
amelyeket egyáltalán, vagy csak nagyon kicsi mértékben képes befolyá-
solni. Ilyen kockázat például a hitelkockázat egyik altípusa, az elõtör-
lesztési kockázat.4

Az elõtörlesztési kockázat annak a következménye, hogy a hiteli-
génylõnek lehetõsége van visszafizetni a bankkal szembeni tartozását
bármikor, akár lejárat elõtt is. Ez jelentõsen befolyásolja a kamatkocká-
zat nagyságát, de az okozott jövedelemkiesés pótlására a bankok elõtör-
lesztési díjat számoltak fel, melynek értéke 1–5% körül mozgott. Az elõ-
törlesztési kockázat jelentõsége abban áll, hogy a hitel pénzáramlásai
emiatt csak egy bizonyos fokú bizonytalansággal tervezhetõk. Emellett
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az elõtörlesztések akkor gyorsítják fel a pénzáramlásokat, amikor az új-
rabefektetési hozamok alacsonyak.

Az elõtörlesztési kockázat kétféle kockázati hatást hordoz magában.
Amikor a piaci kamatláb csökken, a racionális hitelfelvevõ elõtörleszti
hitelét, aminek az következménye, hogy a hitel futamideje lerövidül, nõ
a tõketörlesztések értéke, a kamatfizetésbõl számazó bevételek azonban
csökkennek. Ezt beszûkülési kockázatnak (contraction risk) nevezik.5

Ellenkezõ esetben, ha a piaci kamatlábak növekednek, akkor az elõ-
törlesztések mértéke csökkenni fog, bár a bankok ebben a periódusban
örülnek a korai tõketörlesztésnek. Ilyenkor a bank kamatbevételei növe-
kednek, csökkenõ tõketörlesztések mellett. Mivel ebben az esetben a hi-
telek átlagos futamideje meghosszabbodik, ezt a hatást kinyúlási kocká-
zatnak (extension risk) nevezik.6

3. Az elõtörlesztés okai
Néhány esetben az elõtörlesztések teljesen véletlenszerûen történ-

nek, példaul ha megváltozik a hitelfelvevõ munkahelye és eladni kény-
szerül a jelzáloggal terhelt ingatlant. Vannak olyan esetek is, amikor az
elõtörlesztések elõreláthatók, akkor, ha a kamatlábak csökkennek, hi-
szen a hitelfelvevõnek lehetõsége van meglevõ hitelét egy olcsóbb hitel-
lel refinanszírozni. Általában a következõ tényezõk befolyásolják az elõ-
törlesztéseket:

•  Az ingatlan értékesítése –  maga után vonja a hitel idõ elõtti tör-
lesztését.

•  Refinanszírozás – a kamatlábak csökkenõ üteme miatt elõnyösebb
feltételek mellett lehet hitelhez jutni. Ennek a tényezõnek a legmaga-
sabb a volatilitása, elõrejelzése jelenti a legnagyobb kihívást. A refinan-
szírozási ráta 0–70% között mozog, a kamatlábak alakulásától függõen.

•  Fizetésképtelenség – az elõtörlesztések alacsony komponense, évi
0,5%-ra tehetõ.

•  Megtakarítások – a hitelfelvevõ felhasználja ezeket, hogy a szerzõ-

Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése...

5 Frank J. Fabozzi 2001, 98.
6 Uo.
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désben meghatározott kamatok értéke kevesebb legyen. Így a lehetõ leg-
rövidebb idõ alatt próbál az otthonára kiírt jelzálogtól megszabadulni.

•  Teljes visszafizetés – akkor történik meg, ha a hitel nagyon közel
van a lejárathoz, és a fennmaradó tõke értéke alacsony.7

•  Munkahely – új gazdasági felfedezések felgyorsítják a munkaerõ
fluktuációját, az egyének képesek lakhelyüket is megváltoztatni, ilyen-
kor szintén idõ elõtti törlesztésre kerül sor.

•  Szezonalitás – a lakásvásárlások trendje is egy befolyásoló ténye-
zõ. Piackutatások igazolják, hogy tavasszal több ingatlant vásárolnak, és
a vásárlás utáni közvetett idõszakban az elõtörlesztések üteme alacso-
nyabb.8

4. Elõtörlesztési modellek
Az elõtörlesztési modellek célja, hogy a bank jövõbeli pénzáramlá-

sainak elõrejelzésénél megvizsgálja az elõtörlesztések ütemét, minden
lehetséges jövõbeli szcenárió esetén.

4.1. 12 year life model – 12 éves élettartamú modell
Az egyik legrégebbi és legegyszerûbb elõtörlesztési modell, melyet

a ’70-es években fejlesztettek ki. Azt feltételezi, hogy a jelzáloghitelek
átlagos futamideje 12 év, mert egy 30 év teljes futamidejû hitelt a 12. év-
ben fognak teljesen visszatörleszteni. Ez a teljes hitelportfólióra igaz.9

Ezt a leegyszerûsített modellt ma már nem alkalmazzák, hiszen vannak
ennél sokkal komplexebb, érzékenyebb modellek, melyek eredményei
sokkal jobban hasznosíthatóak a gyakorlatban. A tanulmányok szerint
jelenleg a jelzáloghitelek átlagos élettartama csupán 10 év körüli.

4.2. FHA modell
Az FHA modellt a Federal Housing Administration alakította ki a

’30-as években. Az általuk kifejlesztett modell lényege, hogy múltbeli
adatok alapján próbálta az elõtörlesztések alakulását elõrejelezni. A his-
torikus adatokból arra a következtetésre jutottak, hogy az elõtörleszté-
sek, egy 30 éves futamidejû hitel esetén, a szerzõdés megkötése után je-
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lentéktelenek, majd felgyorsulnak. A maximális értéket az 5–8. év kö-
zött érik el, majd ismét visszaesik az értékük.10 A modell elõnye, hogy
változó elõtörlesztési ütemet feltételez, hátránya azonban, hogy histori-
kus adatokat használ fel, amelyek alapján az elõrejelzések pontatlanok.
Ezekbõl a hátrányokból adódik, hogy a modell gyakorlati haszna nagyon
alacsony, ma már nincs is használatban.

4.2.1. CPR modell11

Az elõtörlesztési modellek egyik legegyszerûbb változata, mely a hi-
tel teljes futamideje alatt egy konstans elõtörlesztési értéket feltételez.
Ezt az ún. feltételes elõtörlesztési ráta (conditional prepayment rate)
számszerûsíti, mely historikus adatokból indul ki, és ezeket vetíti a je-
lenre, ill. a jövõre. A modell nem csupán egyetlen hitelre alkalmazható,
hanem egy hitelintézet teljes hitelportfóliójára. Az elõbbi modellekkel
szembeni egyik legfontosabb elõnye, hogy egy bizonyos szubjektivitást
feltételez az elõtörlesztések alakulásában.

A modell úgy építi fel a kihelyezett hitelek utáni pénzáramlásokat,
hogy azt feltételezi, hogy a hitelbõl fennmaradó tõke egy részét minden
hónapban elõtörlesztik, egészen a jelzáloghitel lejáratáig. A CPR mutató
az éves elõtörlesztéseket adja meg, a havi elõtörlesztéseket pedig az
SMM (single monthly mortality), melynek alábbi a képlete:

SMM = 1 – (1 – CPR)1/12

A CPR és SMM értéke nem lehet kevesebb, mint 0, ugyanakkor érté-
kük nem haladhatja meg a 100%-ot a CPR esetében, ill. az 1-et az SMM
esetében.

Tehát a CPR mutató arra a kérdésre ad választ, hogy mennyi annak a
valószínûsége, hogy egy bizonyos periódusig nem lesz elõtörlesztés,
mennyi annak a valószínûsége, hogy a vizsgált hitel „túléli” a meghatá-
rozott periódust.

•  Annak a valószínûsége, hogy nem lesz elõtörlesztés az 1. hónap-
ban: (1 – SMM)

Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése...

10 Frank J. Fabozz – Chuck Ramsey 1999, 22.
11 Frank J. 2001, 78.
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•  Annak a valószínûsége, hogy nem lesz elõtörlesztés a 12. hónap-
ban: (1 – SMM)12

•  Annak a valószínûsége, hogy nem lesz elõtörlesztés az 1. évben:
(1 – CPR)

A modell annak a megállapítására is alkalmas, hogy mekkora lesz
év végén a hitelportfólió tekintetében a fennmaradó tõke.

A következõkben pedig az elõbb bemutatott modellt fogjuk felépíte-
ni egy meghatározott hitel esetében, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.
Adott egy 1  000 000 értékû, 10% fix kamatú, 50 hónap futamidejû, an-
nuitásos hitel. Ugyanakkor a CPR mutató értékét a modellnek megfele-
lõen 1% konstans értéken rögzítettük.

Az újraszámolt annuitás számítására azért van szükség, mert a
fennmaradó tõke értékét minden periódusban elõtörlesztik, és ennek
hatását az annuitás meghatározásánál figyelembe kell venni. A második
periódustól kezdõdõen korrigálás a következõ képlet alapján történik:

Új annuitás = Annuitási–1 – SMMi–1 = 100.744,74
A kamatok értékét mindig az aktuális periódus eleji hitelértékre

számoljuk, hiszen az annuitások értékét korrigáltuk az elõtörlesztéssel.
A kamatok alakulását mutatja a táblázat 5. oszlopa. A tõketörlesztés
nem más, mint a meghatározott új annuitás és a kamat különbsége. A
fennmaradó tõke az aktuális periódus tõketörlesztése után fennmaradó
hitel értékét adja meg. Az ezt követõ oszlopok tartalmazzák az elõtör-
lesztéssel kapcsolatos feltételezéseket. A CPR és ennek megfelelõen az
SMM értékei is konstansak a hitel futamideje alatt. Ennek megfelelõen a
bemutatott képletet vetítjük a hitelre:

SMM = 1 – (1 – CPR)1/12 =1 – (1 – 1%)1/12 = 0,001

Miután meghatároztuk az elõtörlesztések arányát a fennmaradó tõ-
kébõl, a következõ lépés az elõtörlesztések értékbeni kifejezése.

Elõtörlesztés = Fennmaradó tõke x SMM =

= 999.140,83 * 0,001 = 836,46

A periódus végén fennmaradó tõke korrigálva van az elõtörleszté-
sek értékével is. A következõ periódus elején pedig a hitel értéke mege-
gyezik ezzel a periódus végén fennmaradó tõkeértékkel.
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 Periódus vége = Fennmaradó tõke – Elõtörlesztés =

= 999.140,83 – 836,46 = 998.304,37

A kumulált elõtörlesztéseket tartalmazó oszlopban vannak össze-
gezve az elõtörlesztések, úgy, hogy az aktuális periódusban az érték
egyenlõ az elõzõ periódusokban történt elõtörlesztések összegével. Az
elsõ periódusban természetesen 0 az értéke, hiszen nincsen az elsõ peri-
ódus elõtt elõtörlesztés. A második periódusban az értéke egyenlõ az el-
sõ periódusban kifizetett elõtörlesztés értékével.

4.2.2. PSA modell12

A gyakorlatban az egyik leggyakrabban alkalmazott modell a PSA
modell, melyet a Public Security Association alkotott meg 1985-ben. Egy
benchmark modell, amelyben a PSA mutatót úgy kell értelmezni, mintha
egy nemzetközileg elfogadott mértékegység lenne, amely az elõtörleszté-
sek sebességét méri. Eltérõen az elõbbi modelltõl, ez a modell lineáris
kapcsolatot feltételez az elõtörlesztések mértéke és a lejáratig hátralevõ
idõ között. Következésképpen a PSA modell a CPR modell és az FHA mo-
dell kombinációja. A modell kiemelkedõen fontos elõnye és újítása az
elõb biekhez képest, hogy alkalmazása esetén különbözõ lejáratú hitel-
portfóliók elõtörlesztési sebessége egyszerûen összehasonlítható.

Több változata használatos, a 100% PSA, 165% PSA, illetve a 70%
PSA. Ezek mellett azonban tetszés szerint a PSA bármilyen százalékos
formáját lehet alkalmazni. Az elsõ változat, a 100% PSA, úgy építi fel az
elõtörlesztések mértékét, hogy azok 0,2%-ról indulnak az elsõ periódus-
ban, és ez lineárisan növekszik hónapról hónapra, egészen addig, amíg
eléri a 6%-ot. Ezt az értéket a 30. periódusban éri el. Ettõl a periódustól
kezdve a PSA mutató konstans marad egészen a lejáratig. Ha a 165%
PSA-t használjuk, akkor annyit kell tennünk, hogy ezeket az értékeket
beszorozzuk 1,65-tel. Ugyanez a módszer a 70% PSA esetében is, ekkor
a szorzótényezõ 0,7.

Az 1. ábra összefoglalja a három, gyakorlatban leggyakrabban hasz-
nált PSA érték alakulását a hitel futamideje alatt. Megfigyelhetõ, hogy a

Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése...
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165% PSA az elõtörlesztések gyorsabb tendenciáját jelenti, míg a 70%
egy lassúbb tendenciát mutat.

Forrás: Saját szerkesztés, Philippe Jorion  2009. Financial Risk
Manager Handbook. Fifth Edition, USA, 179. alapján

1. ábra. PSA elõtörlesztési modellek

A modellre vonatkozó elméleti megközelítések után a következõk-
ben felépítjük egy gyakorlati példán keresztül. Feltételezzük, hogy az
elõ zõ példához hasonlóan adott egy 1 000 000 értékû hitel, melynek fu-
tamideje 50 hónap, és szerzõdésben meghatározott fix kamatlába 10%.
Az elõtörlesztések mértékének meghatározásához most nem rögzítünk
egy konstans CPR-t, hanem a 100% PSA benchmark adatokat alkalmaz-
zuk. Az alábbi táblázat tartalmazza a hitelkonstrukciót ebben az eset-
ben.

A két modell közötti eltérés az elõtörlesztések meghatározásakor je-
lentkeznek. A CPR értéke nem konstans, hanem minden egyes perió-
dusban növekszik, egészen a 30. periódusig, ahol eléri maximumát. Az
elsõ periódusban értéke 0,2%, és periódusról periódusra ugyanannyival
nõ az értéke. A táblázat 8. oszlopa tartalmazza a mutató alakulását. A
CPR értékének meghatározása a következõképpen történik:

CPR = PSA * Min(0,2% x 1; 0,6%) = 0,2%

Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése...
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Ennek megfelelõen az SMM ugyanezt a mozgást követi.

SMM = 1 – (1 – CPR)1/12 = 1 – (1 – 0,2%)1/12 = 0,0002

A második periódusban tehát a CPR értéke 0,4%, az elõzõ képletbe
ezt behelyettesítve az SMM 0,0003 lesz. Ezen havi elõtörlesztési ráták
alakulása a 9. oszlopban követhetõ nyomon. Ezek után az elõtörleszté-
sek pénzbeni értékét és a periódus végén fennmaradó tõke értékét a
CPR modellben bemutatott módszer alapján számoljuk.

Megfigyelhetõ, hogy a 30. periódusig tart az elõtörlesztések CPR
mutatójának a növekedése, attól a pillanattól egészen a lejáratig kons-
tans 6%-ot mutat, az ennek megfelelõ SMM érték pedig 0,51%. Ha az
elõtörlesztések értékének alakulását figyeljük, akkor azt mondhatjuk
el, hogy ameddig a CPR növekszik, addig az elõtörlesztések is növe-
kednek, miután azonban a CPR konstanssá válik, az elõtörlesztések
csökkennek a futamidõ végéig.

Forrás: Saját szerkesztés

2. ábra. A fennmaradó tõke alakulása elõtörlesztéssel és
elõtörlesztés nélkül a CPR és a 100% PSA modell esetén

Az elõzõ ábra nagyon jól szemlélteti azt a különbséget, ami az elõ-
törlesztések miatt jelentkezik a fennmaradó tõke értékében a két utób-
bi modell között. Az eltérés a PSA modell esetén a leglátványosabb, az
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1  000 000 értékû kezdeti hitelhez képest a 80 000-es érték számottevõ,
fõleg, ha a hitelintézet teljes hitelportfóliójára vetítjük az értéket, nem
csak egyetlen hitelre. A CPR modell esetén az eltérés jóval kevesebb,
mindössze 22 000 a maximális érték, de ha a teljes hitelállományra ve-
títjük, akkor a pénzáramlások tervezését tekintve ennek is nagy a jelen-
tõsége.

5. Elõtörlesztési opció13

Az opció egy olyan szerzõdés, amely az egyik félnek arra biztosít jo-
got, hogy egy jövõbeli idõpontban valamit megvegyen, anélkül, hogy er-
re azonban kötelezettséget vállalna. Az opció egy speciális határidõs
szerzõdés, mely csak bizonyos feltételek mellett realizálódik.

A call (vételi) opció tulajdonosának (long call pozíció) joga, de nem
kötelezettsége van arra, hogy megvegyen egy terméket a szerzõdésben
meghatározott áron, egy rögzített idõpontban vagy még azelõtt. A kiíró-
jának (short call pozíció) kötelessége eladni a kiírt eszközt, a szerzõdés-
ben meghatározott áron, abban az esetben, ha a tulajdonos élni szeretne
vételi jogával.

A put (eladási) opció az elõbbinek az ellentéte, olyan értelemben,
hogy tulajdonosának (long put pozíció) joga, nem kötelezettsége van el-
adni a szerzõdésben meghatározott eszközt, rögzített idõpontban és
áron, a kiírónak pedig (short put pozíció) kötelessége megvenni azt, ha a
tulajdonos úgy dönt, hogy eladja az eszközt. A gazdasági szereplõ egy
ilyen opció kiírásakor arra kötelezi magát, hogy a szerzõdésben megha-
tározott futamidõ lejártakor átveszi az alapterméket a tulajdonostól, az
opciós díj ellenében.

Az opciók elõnyei, hogy a tulajdonosa számára lehetõvé teszik a
kockázat kivédését, hiszen egy ilyen típusú határidõs szerzõdés esetén a
befektetõnek az árfolyamkockázattal nem kell számolnia. Megállapítha-
tó ugyanakkor, hogy az opció tulajdonosa és kiírója között aszimmetri-
kus kockázatvállalás valósul meg.
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13 Hull J. 1999. Opciók, határidõs ügyletek és egyéb származtatott termékek, 26.
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Az opciók alapvetõ paraméterei a következõk:14

•  az alaptermék és annak jelenlegi árfolyama,
•  az opció kötési árfolyama,
•  az opció lejárati ideje,
•  a jelenlegi idõpont,
•  az alaptermék árfolyama lejáratkor,
•  a lejáratig érvényes folytonos kockázatmentes kamatláb,
•  az alaptermék megvásárlására szóló vételi és eladási opció értéke,
•  az alaptermék árfolyamának volitilitása.
A jelzáloghitel-felvétel tulajdonképpen nem más, mint egy kötvé-

nyeladás (short bond), mely pozíciót úgy tudunk lezárni, ha kötvényt
vásárolunk (long bond), azaz elõtörlesztjük (visszafizetjük) hitelünket.
Ezért mondhatjuk azt, hogy az elõtörlesztés egy kötvényvásárlásra szóló
opció, amely a hitel futamideje alatt bármikor lehívható, tehát egy ame-
rikai típusú opció. A kötvény kibocsátója tehát rendelkezik egy vételi
opcióval, azaz jogosult az elõtörlesztésre. A kibocsátó azonban ezt a jo-
gát csak akkor gyakorolhatja, ha kifizeti ennek az opciónak a díját, azaz
a call prémiumot, ami egy büntetés az elõtörlesztés miatt. Ez a jelzálog-
hitelek esetén az elõtörlesztési büntetõ kamatláb. Tehát minden opció-
nak van egy alapterméke, ami kezdetben általában egy részvény volt, de
a piacok fejlõdésével az alaptermékek skálája kibõvült. Az elõtörlesztés
esetén az alapterméknek a piaci kamatlábat vehetjük. A kötési árfolyam
nem más, mint a hitelszerzõdésben meghatározott rögzített kamatláb. A
futamideje megegyezik a jelzáloghitel élettartamával. A lehívási árfo-
lyam az elõtörlesztési büntetõ kamatláb, amit az adós fizet a banknak az
idõ elõtti törlesztésért cserébe. Összegezve elmondhatjuk, hogy a bank
rövid pozícióban van, hiszen számára okozhat veszteséget az elõtörlesz-
tési opció lehívása, az adós pedig hosszú pozícióban van, hiszen õ dönt
az opció lehívásáról.

Figyelembe véve az opciókra vonatkozó általános megállapításokat,
valamint az elõtörlesztési opcióra tett megállapításokat, vegyük észre,
hogy a bank az eladási opció kiírója, tehát short put opcióról van szó. In-

Az elõtörlesztési büntetõkamatlábak értékelése...
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tuitív módon kijelenthetjük, hogy akkor az opcióban szereplõ másik fél,
azaz az ügyfél, egy long put opció tulajdonosa.

6. Opcióárazás – Monte Carlo-szimuláció
Az opcióárazás problémája abból áll, hogy meghatározzuk, egy

adott idõpontban mekkora értéket rendeljünk az opcióhoz. A modern
opcióárazási tehnikák alapját a stochasztikus számítások jelentik, me-
lyeket a pénzügyek matematikailag legbonyolultabb területének tekin-
tenek. Azért alkalmaznak stochasztikus számításokat, mert az opció ér-
téke idõben bizonytalanul alakul.15

Az opcióárazási modellek széles skálájából lehet kiválasztani a leg-
megfelelõbbet a különbözõ opciók értékelésére. Az egyik nagyon gyak-
ran alkalmazott modell a Monte Carlo-szimuláció, melyben a piaci árfo-
lyamok és volatilitások mozgását szimuláljuk, ezáltal meghatározhatjuk
a bank portfóliójára vetítve a nyereség vagy veszteség valószínûsége-
loszlását.16

A Monte Carlo-szimuláció alkalmazásánál véletlen számok alapján
megbecsüljük az opció értékét befolyásoló tényezõk lehetséges alakulá-
sát, amelyeket a változók kockázatsemleges világban felvehetnek. Min-
den egyes tényezõsorozat esetén meghatározzuk a kifizetéseket, melye-
ket a feltevésbõl adódóan a kockázatmentes kamatlábbal diszkontálunk.
A következõ lépésben pedig a származtatott ügylet értéket a diszkontált
pénzáramlások átlagával becsülhetjük.17

A gyakorlati példa alapja egy 1  000 000 értékû, 10% fix kamatú, 50
hónap lejáratú jelzáloghitel, melynek elõtörlesztései feltételezéseink
szerint a 100% PSA benchmark modell szerint történnek. A bank által
meghatározott elõtörlesztési büntetõ kamatláb értéke legyen 5%. Ez volt
a romániai piacon a legmagasabb érték 2010-ben.18 A modell részletes
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15 Hull J. 1999, 270.
16 Hull J. 1999, 417.
17 Hull J. 1999, 474.
18 2010-ben a romániai piacon az elõtörlesztési büntetõ kamatlábak jelentõs el-

téréseket mutattak a különbözõ hitelintézetek között. Átlagosan az értékek az
[1%,5%] intervallumban mozogtak. A következõkben részletesebben kitérünk ezen
értékek elemzésére, értékelésére.
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bemutatása megtörtént az elõzõ részben, az ott illusztrált táblázat szol-
gálja az opcióárazási modellünk alapját.

Az elõtörlesztéseket legerõteljesebben a piaci kamatlábak befolyá-
solják, tehát ezek alakulását szimuláltuk, 500 véletlen szám generálásán
keresztül, normális eloszlást feltételezve. A szimulációhoz szükség volt
a hitelkamatlábak múltbeli alakulását megfigyelni. Az adatokat 2007. ja-
nuár – 2010. január között vizsgáltuk, melyeket az RNB jelentéseibõl
gyûjtöttünk össze. A véletlen számok generálásához szükség volt a ka-
matlábak volatilitására, melynek értéke 1,87%. A szimuláció által gene-
rált véletlen számokat a 3. táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

A Monte Carlo-szimuláció következõ lépéseként meghatározzuk,
hogyan alakulnának a bank elõtörlesztéseibõl származó cash flow-ja, ha
a kamatláb nem változna. Ennek a jelenértékére van szükségünk, ezért
diszkontálnunk kell a nominális kamatlábbal. A nominális kamatláb a
hitelszerzõdésben rögzített 10%-os kamatláb. Ez mind az 500 szimulá-
ció esetében 96 487 RON. Ezt láthatjuk a táblázat 3. oszlopában.

Ennek meghatározása után a feladatunk megvizsgálni, hogy mi vál-
tozik abban az esetben, ha a kamatlábak a szimuláció szerint alakulnak.
Ugyanazokat az elõtörlesztéseket vettük figyelembe, mint változatlan
kamatláb esetén. A különbség abban áll, hogy a korai fizetésekbõl szár-
mazó pénzáramlásokat elõbb felkamatoljuk az elsõ lépésben generált le-
hetséges kamatlábakkal, és ezután diszkontáltunk a nominális kamat-
lábbal, hogy ebben az esetben is a jelenértéket kapjuk. Ennek a számítá-
si módszernek az eredménye fogja tükrözni, hogy a bank pénzáramlásai
csökkennek csökkenõ kamatkörnyezetben, és növekednének növekvõ
kamatkörnyezet mellett, de azt is rögzítettük, hogy az utóbbi esetben,
mivel nincs elõtörlesztés, a bank nem realizál nyereséget. A következõ
képletet alkalmaztuk:

Ennek a számításnak az eredményét tartalmazza a 4. oszlopa.
Miután meghatároztuk, hogyan alakulnak a pénzáramlások az új ka-
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matkörnyezetben, meg kell határoznunk a változás elõtti és a változás
utáni pénzáramok különbségét. Tehát az 5. oszlop adatai ezt a különbsé-
get tükrözik, ami a 3. oszlop, illetve 4. oszlop különbsége. Ha végignéz-
zük a táblázat sorait, akkor megfigyelhetjük, hogy azokban a sorokban,
ahol az új kamatláb kevesebb, mint a nominális kamatláb, a különbség
pozitív, ez tükrözi a bank veszteségét a megváltozott kamatkörnyezet és a
bekövetkezett elõtörlesztések miatt. A táblázat 254. sorában a generált új
kamat megegyezik a szerzõdésben meghatározott eredeti kamattal, tehát
a pénzáramok különbsége 0. Abban az esetben azonban, amikor az új ka-
matláb értéke magasabb, mint 10%, a különbségek értéke negatív, hisz az
új kamatláb mellett nagyobb lenne az elõtörlesztések értéke. Azonban
azt is tisztáztuk már az eddigiek során, hogy növekvõ kamatkörnyezet-
ben a hiteltulajdonosok nem fognak élni elõtörlesztési jogukkal.

A következõ oszlop tükrözi ezt a megállapításunkat, illetve a bank
SP opciójának a kifizetéseit a különbözõ kamatszintek esetén. A negatív
értékek tükrözik a hitelintézet veszteségét az elõtörlesztések miatt. A
10%-nál nagyobb kamatok mellett a 6. oszlop értékei nullák, hisz nem
keletkezik ugyan vesztesége az elõtörlesztés miatt, de elmarad a nyere-
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ség, amit a megnövekedett kamatlábak miatt realizálhatna. Az alábbi áb-
ra illusztrálja az SP kifizetés függvényét, a 6. oszlop értékei alapján. Az
elõtörlesztések által generált cash flow alakulása a kamatváltozás függ-
vényében alátámasztja az elõzõ részben tett megállapításunkat, arra vo-
natkozóan, hogy a bank az elõtörlesztések szempontjából egy put opció
kiírója, tehát short put opcióról beszélünk.

Az utolsó oszlop adatai tartalmazzák a bank által felszámolt büntetõ-
kamatokból származó bevételeket, melyet a hitelintézetek az elõtörlesz-
tésbõl származó veszteség fedezésére építenek. Emlékeztetõül, az elõzõ
részben bemutatott 100% PSA modell hitelkonstrukciójából kiragadunk
egy sort, hogy megértsük a büntetõkamatból származó pénzáramot.16

Ahogy a fenti hitelkonstrukciós sor mutatja, az 5. hónap elején a
visszafizetésre váró hitel értéke 994 348,94 RON. Ebbõl a kamat
99 434,89 RON és a tõketörlesztés 1255,81 RON. A kettõ összege pedig
megegyezik az új annuitás értékével, mely figyelembe veszi az elõzõ pe-
riódusok elõtörlesztéseinek értékét. A fennmaradó tõke a kamatfizetés
és a tõketörlesztés után 993 093,12 RON, amit úgy kapunk, hogy a perió-
dus eleji hitel értékébõl kivonjuk az új annuitást. A 100% PSA elõtör-
lesztési modell feltételezései szerint az elõtörlesztés 831 RON. A perió-
dus végén a fennmaradó tõke, azaz a végsõ tõke, a fennmaradó tõke elõ-
törlesztéssel korrigált értéke. És eljutottunk az elemzés tárgyához, a
büntetõkamathoz, melyet az utolsó oszlop tartalmaz. A büntetõkamat-
láb feltételezésünk szerint 5%. Ezt az 5%-ot a hitelintézetek arra a pénz-
összegre számítják, ami az elõtörlesztés után még megmarad a hitelbõl,
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 19 A kiragadott sor nem tartalmazza a felépített hitelkonstrukció minden oszlo-
pát, csak azokat, amelyek alapvetõ fontosságúak a felszámított elõtörlesztési bünte-
tõ kamatláb megértéséhez.

Kamat

99,434.89

Tõke törl.

1,255.81

Fennmar. tõke

993,093.12

Elõtörlesztés

831

Hónap

5

Periódus eleje

994,348.94

Új annuitás

100,690.71

Végsõ tõke

992,261.73

Büntetõkamat

49,613.08
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tehát ami a következõ periódusokban fog visszafizetésre kerülni. Tehát a
büntetõkamatból származó pénzáram az 5. hónapban  49 613,08 RON.
Minden periódus esetén ezeket a lépéseket kell követni a büntetõkamat-
ból származó többletbevétel meghatározásához.

Ennek a számításánál ugyanazt a logikát követtük, mint a 4. oszlop
elemei esetén. Tehát a következõ képletet alkamaztuk:

Ahhoz, hogy megkapjuk a büntetõkamatokból származó bevételek
jelenértéket, elsõ lépésben ezeket a bevételeket felkamatoltuk a Monte
Carlo-szimuláció elsõ lépésében generált kamatlábakkal. Ennek az a
magyarázata, hogy a kamatbevételeket a bank újra kihelyezheti hitel-
ként, és akkor ebbõl az új kamatnak megfelelõ nem várt pénzáramlása
keletkezik. Ezek összegét pedig diszkontáljuk a nominális kamatlábbal,
ahhoz, hogy megkapjuk a jelenértékét. Erre a bevételre a bank csak ak-
kor tesz szert, ha a kamatlábak csökkennek, hiszen csak akkor történik
elõtörlesztés. Ez a táblázatból is látszik, hiszen azokban a sorokban,
ahol a legenerált kamatláb nagyobb, mint az eredeti 10%-os nominális
kamatláb, ott nem történik elõtörlesztés, tehát büntetõkamatot sem fi-
zetnek az ügyfelek, ebbõl nem származik bevétele a hitelintézetnek.

Az utolsó és leglényegesebb lépése a Monte Carlo-szimulációnak,
hogy meghatározzuk az SP opció árát. Ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ösz-
sze kell hasonlítanunk a hitelintézetnek az elõtörlesztések okozta átla-
gos veszteségét a büntetõkamatokból származó átlagos többletnyereség-
gel.

Az átlagos veszteséget a következõ módon lehet számszerûsíteni:

Az átlagos többletnyereség, ami a büntetõkamatok behajtásából
származik:
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A két érték közötti különbség szemmel láthatóan nagy. Ezt úgy kell
értelmeznünk, hogy legrosszabb esetben, egy 1 000 000 RON értékû jel-
záloghitel esetén, melynek nominális fix kamata 10%, az elõtörlesztések
miatti vesztesége a hitelintézetnek 1460 RON lehet, ezzel szemben az a
bevétel, amit ennek fedezésére használhat, 7620 RON. Ha a veszteség és
nyereség arányát számoljuk ki, akkor a bank erre a célra kialakított fede-
zete 5,21-szer nagyobb, mint a vesztesége.

7. Következtetések
Ennek értelmében, ha a hitelek elõtörlesztései a 100% PSA modell

szerint alakulnak, és a bank egy 5%-os büntetõ kamatlábat rögzít, akkor
vesztesége fedezése után többletbevétele marad, amit új hitel formájá-

3. táblázat. A Monte Carlo-szimuláció alkalmazása
a PSA modell alapján

Forrás: saját szerkesztés
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ban kihelyezhet. Ezek után egyszerû hármasszabállyal meghatározható,
hogy mi lenne az a kamatláb-érték, melynek alkalmazása esetén a bank
fedezni tudná veszteségét, de nem realizálna ezzel többletnyereséget,
hiszen ezeknek a kamatlábaknak nem az a céljuk. Tehát ha 5%-os ka-
matláb mellett az 1460 RON fedezésére 7620 RON jut, akkor mi az a ka-
matláb, ami mellett pontosan 1460 RON? A válasz 0,01%. A különbség
talán egyetlen hitel esetében nem szembetûnõ, azonban ha ezt a bank
teljes hitelportfóliójára vetítjük, akkor értéke jelentõs, és az ebbõl szár-
mazó többletbevétel hatalmas méreteket ölt.

Az alábbi táblázat tartalmazza a román bankpiacon alkalmazott
büntetõkamatlábakat.

4. táblázat. A román bankpiacon alkalmazott büntetõkamatlábak

Forrás: Saját szerkesztés, a bankok adatai alapján
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Bank
Banca Româneascã
Banca Transilvania
Millenium Bank
OTP Bank

Alpha Bank

BRD Bank
Bancpost
Leumi Bank
Raiffeisen Bank
Unicredit Bank
Carpatica Bank

ProCredit Bank

Büntetõkamat
4%
2%
2%

3% – elsõ 2 évben
2% – 3–5 év között
1% – 5–10 év között
0% – 10 év után
2% – elsõ 7 évben
0% – 7 év után

3%
3,50%
4%
3%
4%

1% – elsõ évben
0% – 1 év után

4%
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Ezeket az adatokat összehasonlítva azzal az elméleti árral, amit a
Monte Carlo-szimuláció során meghatároztunk, elmondhatjuk, hogy a
vizsgált hitelintézetek közül egyik elõtörlesztési kamatlábai sem felel-
nek meg ennek. A bankok büntetõkamatlábai felülértékeltek, az opció
elméleti, jogos árához képest. Azon hitelintézetek esetén figyelhetünk
meg alulértékelt opciót, melyek ezek értékét a lejárattól teszik függõvé.

A szabályozás által egységessé válnak ugyan az elõtörlesztési bün-
tetõ kamatlábak, de még mindig felülértékeltek maradnak a 0,01%-os el-
méleti értékhez képest.
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A magyar mezõgazdasági vállalkozások
vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése,
összehasonlítva az erdõgazdálkodást
folytató vállalkozások teljesítményével

BARANYI ARANKA1 – CSERNÁK JÓZSEF2 – PATAKI LÁSZLÓ3 – SZÉLES
ZSUZSANNA4

A magyarországi mezõgazdasági tevékenységet folytató társas vállalkozá-
sok vagyoni és pénzügyi helyzetének vizsgálatát, illetve annak az erdõgazda-
sági tevékenységet folytató vállalkozásokkal történõ összehasonlítását tûztük
ki vizsgálatunk céljaként. A vizsgálat a 2002–2010 közötti idõszak NAV (ko-
rábban APEH) társasági adó adatbázisából származó adatokat elemezte kie-
melten. Szakirodalmi források segítségével bemutattuk a mezõgazdaság sajá-
tosságait és azoknak a jövedelemre gyakorolt hatásait. A vagyoni helyzet vizs-
gálatának keretén belül a befektetett és forgóeszközöket vizsgáltuk eszközszer-
kezeti mutatók segítségével. A pénzügyi helyzet feltérképezését likviditásvizs-
gálattal közelítettük meg, valamint elemeztük az ezzel szorosan összefüggõ
forrásszerkezet alakulását és a finanszírozási stratégiát.

Kulcsszavak: mezõgazdaság, diszponibilitás, jövedelmezõség, finanszíro-
zási szerkezet, eszközök mobilitása, Magyarország

JEL-kód: Q10

1. Bevezetés
Vizsgálatunk alapvetõ célja, hogy a NAV adatbázisa alapján rávilá-

gítsunk a mezõgazdasági vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzeté-
ben – az ezredfordulót követõen – bekövetkezett változásokra, az ezek
mögött meghúzódó ok-okozati összefüggésekre. Vizsgálatunk kiterjedt a
vállalkozások eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett állományválto-
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zások  vizsgálatára, valamint elemeztük az erdõgazdálkodással foglalko-
zó vállalkozások vagyoni-pénzügyi-jövedelmezõségi helyzetét, keresve
az eltérések lehetséges okait.

2. Anyag és módszer
A számszaki elemzések adatbázisát a NAV Társasági adóbevallások-

ra épülõ adóstatisztikáiból képzett idõsorok alkották. Az egyes évek kie-
melt ágazatokra vonatkozó gyorsjelentéseinek adatait dolgoztuk fel.
Összesített adatokról van szó, amelyek természetesen az egyes vállalko-
zások közötti eltéréseket elfedik. Az elemzés során felhasználtuk a Ma-
gyar Nemzeti Bank egyéb monetáris pénzügyi intézmények által nyúj-
tott hitelstatisztikáit is.

Agrárvállalkozásnak a mezõgazdasági, a halászati és az erdõgazda-
sági tevékenységet folytató, kettõs könyvvitelt vezetõ és társasági adóbe-
vallást benyújtó vállalkozásokat tekintettük.

A hitelstatisztikákból származó adatok a nemzetgazdasági ág egé-
szére vonatkoznak, de mivel a hitelek meghatározó hányada a kettõs
könyvvitelt vezetõ társas vállalkozásoknál található meg, ez az elemzés
megállapításait érdemben nem torzítja. Vizsgálatunk a 2002 és 2010 kö-
zötti idõszakot öleli fel. Az eszközök és források elemzéséhez horizontá-
lis és vertikális mutatószámokat alkalmaztunk, egyrészt mutatószámo-
kat képeztünk, másrészt összetétel-elemzést végeztünk.

3. Eredmények
A mezõgazadasági vállalkozások – más vállalkozásokhoz hasonlóan

– tárgyi eszközöket alkalmaznak termelési folyamataikhoz. E folyama-
tok eszközigényét meghatározzák a mezõgazdaságra jellemzõ sajátossá-
gok, melyekbõl kiemelünk néhányat rangsor és preferencia nélkül:

• A mezõgazdasági termelést alapvetõen befolyásolják a természeti
tényezõk, adottságok.

• A termelés biológiai folyamat, mely általában hosszú, több sza-
kaszra osztható.

• Alapvetõ termelõeszköz a termõföld, mely helyhez kötött, termõ-
képessége korlátozottan javítható.

• A mezõgazdaságban a megtermelt termékek kettõs célt töltenek

Baranyi et al.
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be: egyrészt lehetnek áruk, ugyanez egy másik folyamatban alapanyag.
(Miklósyné et al. 2006)

3.1 A vagyoni és a pénzügyi  helyzet elemzése
A következõ oldalon lévõ 1. táblázatban bemutatjuk, hogyan alakult

a vállalkozások befektetett eszközállományának értéke, külön szerepel-
tetve az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalkozások értékeit.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül meglehetõ-
sen alacsony szóródás (0,1247) mellett jellemzõen 51 és 53 százalék kö-
zött mozgott. Ez alól kivételt képez a 2004-es év, amikor 54,21%-os ér-
tékkel találkoztunk, valamint a 2009-es év, amikor a mutató értéke hirte-
len 56,15 százalékra ugrott. A forgóeszközök aránya az elõzõekben leír-
tak alapján 2003-ban, illetve 2009-ben vette fel a legalacsonyabb értéke-
it. Ugyanezekben az években figyelhetõ meg a hosszú lejáratú kötele-
zettségek állományában is jelentõsebb növekedés, vagyis a gyorsabb
ütemû befektetett eszközbõvülés forrása – jellemzõen – éven túli lejára-
tú hitel volt. A befektetett eszközök értékében 2010-ben újabb 7,1%-os
növekedés következett be, ez a növekedési tendencia az erdõgazdálko-
dással foglalkozókra is jellemzõ volt, de mindössze 3,6%-os mértékben.
A növekedés alapvetõen a befektetett pénzügyi eszközökben és a tárgyi
eszközök terén realizálódott. A tárgyi eszközök állománya mintegy
7%-kal bõvült, a befektetett pénzügyi eszközök pedig a 12%-os növeke-
dést is meghaladták. Az erdõgazdálkodással foglalkozók esetén nem volt
ilyen mértékû növekedés, sõt a befektetett pénzügyi eszközök terén több
mint 10%-os csökkenést mutatnak az adatok, s a tárgyi eszközök bõvü-
lése is 2%-kal elmarad az egész agrár ágazat adataihoz képest. Az imma-
teriális javak esetén összességében egy 2,4%-os csökkenés következett
be. Ez a negatív irányú változás az erdõgazdálkodással foglalkozókat
még inkább érinti, ez a csökkenés közel 6%.

A befektetett eszközök könyv szerinti értéke a vizsgált idõszakban
összesen 76 százalékkal emelkedett. Legnagyobb mértékben az immate-
riális javak értéke nõtt meg – 104 százalékkal –, legkisebb mértékben pe-
dig a befektetett pénzügyi eszközök értéke 66 százalékkal. A tárgyi esz-
közök növekedési üteme teljesen azonos a befektetett eszközök növeke-
dési ütemével.

A magyar mezõgazdasági vállalkozások vagyoni...
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Az elõzõ évhez viszonyítva legnagyobb mértékû növekedés mind a
befektetett eszközök, mind ezen belül a meghatározó szerepet betöltõ
tárgyi eszközök vonatkozásában 2002-rõl 2003-ra, illetve 2008-ról
2009-re vonatkozóan figyelhetõ meg.

A befektetett eszközök értéke ekkor több mint 15, a tárgyi eszközök
értéke pedig több mint 17 százalékkal emelkedett. A beruházások, felú-
jítások mérleg szerinti értéke a vizsgált idõszak elsõ éveire jellemzõ
55–60 milliárd Ft közötti összegrõl 2007-ben 48 milliárd Ft alá esett
vissza, majd ezt követõen dinamikus emelkedésnek indult (2008-ban
közel 72, majd 2009-ben több mint 90 milliárd Ft-ot tett ki, 2010-ben 99
milliárd forintot ért el). A beruházási aktivitás növekedését és az ezt kö-

Megnevezés

Befektetett
eszközök

Erdõgazd.

Befektetett
pénzügyi
eszközök

Erdõgazd.

Tárgyi
eszközök

Erdõgazd.

Immateriális
javak

Erdõgazd.

2002
623 838
100%
44 612
100%

41 452
6,64%

2 736
6,13%
576 353
92,39%
41 296
92,57%
6 032
0,97%
580

1,30%

2003
710 484
100%
48 823
100%

42 881
6,04%

2 901
5,94%
658 650
92,70%
45 401
92,99%
8 952
1,26%
522

1,07%

2004
768 575
100%
50 881
100%

51 122
6,65%

2 435
4,79%
707 542
92,06%
47 989
94,32%
9 910
1,29%
458

0,90%

2005
818 077
100%
55 760
100%

55 573
6,79%

2 888
5,18%
752 830
92,02%
52 259
93,72%
9 674
1,18%
614

1,10%

1. táblázat. Befektetett eszközök összetétele (MFt)

Baranyi et al.
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vetõ tárgyi eszköz érték növekedést elsõdlegesen a hozzáférhetõvé vált
újabb hitelkonstrukciók, a megnyíló támogatási jogcímek és az adórend-
szerben megjelenõ beruházásokhoz kötõdõ adókedvezmények motivál-
ták. Az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetében hasonló
beruházási tendencia figyelhetõ meg, 2010-re közel 20%-kal bõvültek a
beruházások.

Hasonló folyamatokat tárt fel Ficzeréné (2007) a mezõgazdasági kis-
vállalkozásokat vizsgálva, miszerint: „1994–2003-ig a gépvásárlást fo-
lyamatosan preferálták. Ezen folyamat leállt, mert a gazdák 2005-re rá-
jöttek, hogy már az egyszerû újratermelést sem tudják megvalósítani a
magas hitelállomány törlesztése mellett. Az eladósodottság maga után

2006
869 931
100%
59 822
100%

61 870
7,11%

3 129
5,23%
798 622
91,80%
56 059
93,71%
9 439
1,09%
633

1,06%

2007
908 475
100%
62 248
100%

65 183
7,17%

2 980
4,79%
833 380
91,73%
58 402
93,82%
9 912
1,09%
866

1,39%

2008
947 591
100%
66 611
100%

70 725
7,46%

6 078
9,12%
866 072
91,40%
59 481
89,30%
10 793
1,14%
1 052
1,58%

2009
1 095 620
100%
75 963
100%

68 673
6,27%

5 010
6,60%

1 014 651
92,61%
69 631
91,66%
12 295
1,12%
1 322
1,74%

2010
1 173 687
100%
78 703
100%

77 183
6,58%

4 464
5,67%

1 084 501
92,40%
72 992
92,74%
12 003
1,02%
1 247
1,58%

Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés

A magyar mezõgazdasági vállalkozások vagyoni...
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vonja a mezõgazdasági foglalkoztatás csökkenését és a földterületek
koncentrációját.”

A tárgyi eszközök értékének jelentõs növekedése annak ellenére kö-
vetkezett be, hogy az idõszak során 61 százalékkal nõtt az elszámolt ér-
tékcsökkenési leírás összege is, az értékcsökkenés elszámolásának lehe-
tõségét az idõközben megváltozott adójogszabályok is pozitívan befo-
lyásolták.

Az erdõgazdálkodást folytató vállalkozások tekintetében is a befek-
tetett eszközök jelentõs részét a tárgyi eszközök adják. A 2002. évhez ké-
pest közel 70%-os növekedés figyelhetõ meg e mérlegtétel esetén, ez a
növekedési aktivitás még nagyobb az egész agrárszektort figyelembe vé-

Megnevezés

Készletek
megoszlás
Erdõgazd.
megoszlás
Követelések
megoszlás
Erdõgazd.

Pénzeszközök
megoszlás
Erdõgazd.
megoszlás
Forgóeszk.
dinamika
Erdõgazd.
dinamika

2002
273 657
47,84%
8 988
30,38%
184 084
32,18%
11 475
38,78%
94 440
16,51%
6 342
21,44%
572 061
100%
29 588
100%

2003
269 628
45,95%
8 921
27,76%
204 112
34,78%
11 598
36,09%
95 578
16,29%
8 624
26,84%
586 825
102,58
32 138
108,62

2004
318 010
44,95%
9 179
24,8%
272 830
38,57%
13 727
37,1%
99 865
14,12%
10 155
27,4%
707 432
120,55
37 027
115,21

2005
310 936
41,78%
9 460
23,58%
306 727
41,21%
14 844
37,00%
110 084
14,79%
11 722
29,22%
744 229
105,20
40 114
108,34

2. táblázat. Forgóeszközök értékének alakulása (MFt)

Baranyi et al.
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ve (eléri a 76%-os értéket). Az erdõgazdálkodást folytató vállalkozások
tekintetében az eszközök között a forgóeszközök kisebb arányt képvisel-
nek, mintha ez egész agrárszektor vállalkozásait vennénk figyelembe. A
vizsgált idõszak alatt folyamatosan 5–7%-kal alacsonyabb értéket mu-
tatnak a forgóeszközök az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalkozások
tekintetében, ennek oka, hogy ezen cégeknél magasabb a tárgyi eszkö-
zök aránya, így magasabb befektetett eszközértéket generálnak. A
2002-es bázisévhez képest legjelentõsebb befektetett eszköz növek-
ményt a 2009-es évben figyelhettük meg, az évben mintegy 75%-os volt
a növekedés mértéke. Az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalkozások
tekintetében szintén ez az év volt a legdinamikusabb növekedést felmu-
tató. A 2009-es év más tekintetben is kiemelkedõ, ebben az évben a

2006
307 548
41,18%
8 680
20,65%
298 409
39,96%
13 834
32,91%
119 956
16,06%
15 074
35,86%
746 784
100,34
42 032
104,78

2007
351 682
43,45%
8 204
20,15%
310 978
38,42%
13 227
32,49%
122 910
15,19%
15 941
39,15%
809 317
108,37
40 718
96,87

2008
369 454
45,20%
9 148
21,00%
316 425
38,71%
15 408
35,37%
108 496
13,27%
15 441
35,45%
817 383
101,00
43 561
106,98

2009
365 425
44,36%
11 510
24,78%
326 866
39,68%
18 486
39,80%
117 439
14,26%
14 054
30,26%
823 703
100,77
46 441
106,61

2010
355 589
40,89%
10 073
20,18%
348 503
40,07
17 512
35,08
148015
17,02
19242
38,55

869 637
105,58
49 918
107,49

Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés
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2008-as évhez képest is kiemelkedõ növekedés figyelhetõ meg mind a
befektetett, mind a forgóeszközök tekintetében.

Amíg 2002-ben a forgóeszközök értékébõl a követelések 32%-ot tet-
tek ki, addig 2009-ben ez az érték már több mint 44%-ot képvisel,
ugyan akkor a pénzeszközök aránya 16,5%-ról 14,3%-ra csökkent. Az
ágazat likvid eszköz biztonsága nem javult, inkább a bizonytalan köve-
telések állománya nõtt meg, melyet a vevõk állományában tapasztalha-
tó változás is mutat (2. táblázat, valamint 1. ábra). Az erdõgazdálkodás-
sal foglalkozó vállalkozások esetén a követelések arányának változása
meglehetõsen változatos képet tár elénk. 2010-re a forgóeszközök értéke
közel 6%-os bõvülést mutat, valamelyest alatta maradva a befektetett
eszközök bõvülésének. A forgóeszköz-növekedést továbbra is a követe-
lések növekedése határozza meg, ugyanakkor az erdõgazdálkodással
foglalkozók esetén csökkent a követelések állománya 5,3%-kal. Mind
arányában, mind pedig összegszerûségében jelentõs pénzeszköz-gyara-
podás figyelhetõ meg a mezõgazdasági ágazatban tevékenykedõ vállal-
kozások esetén, mely akár a likviditásra is pozitív hatást gyakorolhat,
azonban a rövid lejáratú kötelezettségek – minimálisan bár, de – szintén
nõttek. A készletek állományának mérséklõdése folytatódott 2010-ben,
a készletek zsugorodása az erdõgazdálkodással foglalkozók esetén
12,5%.

Összességében a készletek és követelések a meghatározók állomá-
nyukat tekintve a vállalkozások forgóeszközei között, az erdõgazdálko-
dással foglalkozók tekintetében egyetlen vizsgált évben sem éri el a
készletek aránya az egész agrárszektor készleteinek az arányát, mely a
tevékenység speciális jellegébõl fakadhat. A készletek tekintetében
2010-re jelentõs csökkenés következett be. A követelések aránya az er-
dõgazdálkodással foglalkozók esetén folyamatosan csökkent a forgóesz-
közökön belül, majd – feltehetõen a gazdasági válság begyûrûzésének
hatására – itt is növekedés következik be 2009-re, a pénzeszközök ará-
nyának csökkenése mellett, mely a likviditási helyzetet tovább rontotta.
A likviditási helyzet 2010-re javuló irányt mutat, a pénzeszközök ará-
nya meghaladja a 38%-ot, s megközelíti az agrárvállalkozások egészénél
kimutatott érték dupláját.

Baranyi et al.
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A társasági adóbevallást készítõ agrárvállalkozások esetében a ve-
võk és szállítók tekintetében meglehetõsen változatosan alakulnak a fi-
nanszírozási lehetõségek. Míg az erdõgazdálkodással foglalkozók tekin-
tetében a 2002–2010 közötti idõszakban a vevõkkel szembeni követelé-
sek meghaladják a szállítókkal szembeni kötelezettségek állományát,
addig az agrárszektor egészére ez nem mondható el, 2005-ben a szállítói
kötelezettségek meghaladták a követelések értékét, ebben a folyamatban
ellenkezõ irányú változás 2010-ben következik be, s a vevõi futamidõk
meghosszabbodása miatt ez  negatívan hat az ágazat likviditására.

Forrás: A NAV adatai alapján saját szerkesztés

1. ábra. Vevõk és szállítók értékének alakulása (MFt)

A magyar mezõgazdasági vállalkozások vagyoni...
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Mint korábban említettük, a forgóeszközökön belül meghatározó je-
lentõséggel a készletek és a követelések bírtak. A készletállomány a
vizsgált idõszakban mintegy 92 milliárd Ft-tal, azaz 34 százalékkal
emelkedett. A legjelentõsebb növekedés 2003 és 2004 között, valamint
2006 és 2007 között figyelhetõ meg. A készletek napokban kifejezett for-
gási sebessége a vizsgált idõszakban rendre 90 és 100 nap között moz-
gott, viszont 2009-ben már meghaladta a 104 napot (Borbély et al.
2011).

A követelés állománynövekedése gyakorlatilag folyamatos, a teljes
idõszak vonatkozásában 78 százalékot tett ki. Mivel a követelés állo-
mánynövekedési üteme lényegesen meghaladta a készlet állománye-
melkedésének ütemét, így a forgóeszközökön belül a követelések aránya
megnõtt, az idõszak végére eléri a 40%-ot. Az erdõgazdálkodást folyta-
tók esetén is van némi növekedés, de az arány még így is csak 35% körü-
li értéket vett fel. Az agrárszektorban 2010-re a követelés állományban
közel 7% a növekedés mértéke, azonban igen jelentõsen, 225%-kal nõt-
tek a vevõkkel szembeni követelések, az erdõgazdálkodást folytatóknál
a követelések összességében csökkentek és a vevõkövetelések is mérsék-
lõdtek.

Az agrárvállalkozások vevõállományának aránya lényegesen meg-
haladta az idõszak teljes hosszában a nemzetgazdaság egészében ta-
pasztalható vevõállományszinteket. A 2010-es évben a vevõkövetelések
értéke jelentõsen megnövekedett, ugyanakkor a szállítók értékében je-
lentõsebb változás nem következett be, valószínû, hogy a körbetartozá-
sok hatása ide is begyûrûzött. A jelentõs vevõkintlevõségek minimális
pénzeszköz-realizálást tettek lehetõvé, ami kedvezõtlen likviditási hely-
zetet jelez. A vevõkövetelések 2010-ben újra meghaladják a szállítókkal
szembeni kötelezettségek értékét.

Az ÁFA-t is tartalmazó vevõállomány átlagos futamideje a 2003. évi
37 napról 2005-re 47 nap fölé emelkedett, majd ezt követõen 2008-ig 38
napra csökkent. 2009-ben ismét mérsékelt emelkedés volt megfigyelhetõ
(közel 42 napra), azonban 2010-ben jelentõs futamidõ-növekedés követ-
kezik be, ami 68 napot jelentett. Az erdõgazdálkodással foglalkozó vállal-
kozások esetén az átlagos futamidõ jóval kedvezõbb, mintegy 44 nap.
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A pénzeszközök állományában a teljes idõszak alatt mindössze 24
százalékos növekedés következett be, miközben a pénzeszközök aránya
csökkent. A pénzeszközök+ követelések és a rövid lejáratú kötelezettsé-
gek arányát (gyors ráta) mutatja be a 2. ábra, külön szemléltetve az erdõ-
gazdálkodást folytató vállalkozások likviditását.

Forrás: A NAV adatai alapján saját szerkesztés

2. ábra: Gyorsráta értéke a mezõgazdasági és az erdõgazdasági
tevékenységet folytató társas vállalkozásoknál

A gyors ráta mutató azt vizsgálja, hogy a vállalkozás milyen mérték-
ben tudna azonnal eleget tenni éven belüli kötelezettségeinek. (Bíró et
al. 2007).5

A mutató értéke a mezõgazdasági vállalkozások körében – a vizsgált
idõszakban 2004-ig növekvõ értéket vett fel, késõbb jelentõsen csök-
kent, a mélypont 2008-ban következett be, majd 2009-re némi javulás
történt. Az agrárvállalkozások – likviditási mutatókkal jellemzett – likvi-
ditási helyzete a kilencvenes évekhez képest valamelyest romlott. Az
évtized elején tapasztalható kismértékû javulást az uniós csatlakozást

1 (Mérlegfõösszeg – Befektetett eszközök – Aktív idõbeni elhatárolások) – Készletek

                                         Rövid lejáratú kötelezettségek
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követõen mérsékelt, de folyamatos rosszabbodás követte. A likviditási
mutatók értékei így sem tekinthetõk kritikusnak, de a forgóeszközök kö-
zött a készletek és a követelések magas részaránya a „látszat likviditást”
valószínûsíti (Borbély et al. 2011).

Az erdõgazdálkodást folytató vállalkozások likviditási helyzete ked-
vezõbb. Az agrárvállalkozások gyorsrátával jellemezhetõ likviditása
2010-re 88,77%-os értéket vett fel, az erdõgazdálkodással foglalkozók
esetén ez 176,82%-os mutató értéket jelent. A jelentõs likviditáseltérés
okai között említhetjük, hogy az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalko-
zások rövid lejáratú kötelezettségeinek az aránya mintegy fele a mezõ-
gazdasági vállalkozásokénak, másrészt a pénzeszközök aránya is az er-
dõgazdálkodással foglalkozók esetén kedvezõbb.

A 3. táblázatban bemutatjuk, hogy a fizetõképességet a kötelezettsé-
gek és a pénzeszközök milyen arányban befolyásolták.

2010-re az ágazat likviditása látszólag kismértékben javult, ami a je-
lentõs vevõállomány növekedésnek is köszönhetõ, de mivel a vevõk

Arány a mérlegfõ-összegen belül
Pénzeszk./összes eszköz

Erdõgazdálk.

Rövid lejáratú kötelezett./
összes forrás

Erdõgazdálk.

Pénzeszközök/rövid lej.
kötelezettségek
Pénzeszközök/rövid lej.
kötelezettségek (erdõ)

2002
7,84%

8,46%

31,96%

18,63%

24,53%

45,43%

2003
7,29%

10,58%

28,10%

16,79%

25,95%

63,00%

2004
6,67%

11,41%

29,04%

17,60%

22,96%

64,83%

3. táblázat. A pénzeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek
arányának alakulása
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futam ideje jelentõsen meghosszabbodott, ezáltal kitolódik a pén zeszköz
realizálásának lehetõsége, ami ténylegesen rosszabb likviditást eredmé-
nyez.

Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés

3. ábra. Az agrárvállalkozások forrásszerkezetének alakulása

2005
6,94%

12,02%

30,97%

16,38%

22,42%

73,40%

2006
7,29%

14,49%

30,53%

17,02%

23,87%

85,12%

2007
7,03%

15,30%

32,66%

16,72%

21,54%

91,48%

2008
6,04%

13,86%

32,54%

17,77%

18,57%

78,02%

2009
6,02%

11,31%

29,16%

16,90%

20,64%

66,93%

2010
7,10%

14,73%

27,79%

17,25%

25,56%

85,39%

Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés
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A vizsgált idõszakban a vállalkozások összes forrásállománya növe-
kedett, jelentõsen nõtt a saját tõke, valamint a rövid lejáratú kötelezett-
ségek összege is. Az erdõgazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetén
is fennáll ez a folyamat a 2006. év kivételével, amikor is egy 2%-os saját
tõke csökkenés következett be.

Az önfinanszírozás legfontosabb eleme a saját tõke, amely a vállal-
kozás vagyonának saját forrása (Penson–Lins 1980). A vizsgált idõszak
alatt a cégek összesített saját tõkéje 65 százalékkal nõtt, és 2010-ben
meghaladta az ezer milliárd Ft-ot (1087 milliárd Ft). A növekedésben az
eredménytartaléknak meghatározó szerep jut, a vizsgált idõszak tekinte-
tében az eredménytartalék közel 3,7-szeresére növekedett. A hosszú le-
járatú kötelezettségek 89 százalékkal, a rövid lejáratú kötelezettségek 48
százalékkal növekedtek. Összességében a kötelezettségek növekedési
üteme némileg meghaladta a saját tõke növekedési ütemét.

Az idegen tõke és a saját tõke aránya (tõkeáttétel/tõkefeszültség mu-
tató) kifejezi, hogy a saját tõkéhez képest milyen mértékben érvényesül
a vállalkozásoknál a külsõ finanszírozás (Bíró et al. 2007). E mutató a
2002. évi 82 százalékos értékrõl kiindulva 2004-re már 104 százalékra
emelkedett, majd még 2005-ben is 100 százalék feletti értéket vett fel.
Ezt követõen csökkenõ tendencia volt tapasztalható, amelynek eredmé-
nyeképpen 2010-re az érték 70 százalékra esett vissza. Az erdõgazdálko-
dással foglalkozó vállalkozások esetén igen szembetûnõ a kötelezettsé-
gek alacsony aránya a saját tõkéhez képest. 2002-ben az idegen tõke a
saját tõke 35%-át sem éri el, de a mezõgazdasághoz hasonló romlás kö-
vetkezik be 2006-ban, amikor is a kötelezettségek a saját tõkének a
42%-át is elérik. Kedvezõ, hogy az idõszak végére újra 33% körüli az
arány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2003-ban és 2004-ben az elõzõ év-
hez képest jelentõsen (64, illetve 33 százalékkal) emelkedtek. Ennek
hátterében az húzódik meg, hogy a rövid lejáratú adósságok egy részét
hosszú lejáratúra konvertálták át, másrészt 2002-ben az ágazat mintegy
60 milliárd forint hitelkonszolidációban részesült, aminek hatása 2005-
ig tartott. Ezt követõen azonban 2005-tõl 2007-ig évente az elõzõ évi ér-
tékhez képest 8–9 százalékkal csökkent a hosszú lejáratú kötelezettsé-
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gek értéke, majd a vizsgált idõszak végén következett be egy újabb mér-
sékeltebb (összesen mintegy 10 százalékos) növekedés.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2004 óta bár lassuló ütemben, de
folyamatosan emelkedtek, s csak 2009-ben volt tapasztalható némi visz-
szaesés, de 2010-ben mind a hosszú, mind pedig a rövid lejáratú kötele-
zettségek növekedtek. Az elõzõek hatására a saját tõke aránya a 2002.
évi 53 százalékról 2004-2005-re 47 százalékra esett vissza, majd az idõ-
szak vége felé közeledve ismét mérsékelten emelkedett, s 2010-re megha-
ladta az 54 százalékos arányt. A mutató értékeinek szóródása viszony-
lag csekély, 0,1553. A saját tõke arányának növekedése biztonságosabbá
tette az agrárvállalkozások tõkehelyzetét, de hátterében nem feltétlenül
tudatos tõkeszerkezetre vonatkozó döntéseket, hanem inkább a hitelhez
jutási lehetõségek beszûkülését lehet feltételezni.

Az optimális tõkeszerkezet és a vállalatok pénzügyi eszközeinek
stabilitása komplex probléma. A tényleges szerkezet és a pénzügyi forrá-
sok ára megmagyarázza a vállalatok összes fontos pénzügyi teljesítmé-
nyét (Hercherova–Hulik–Pribilovicova 2003).

A hosszú lejáratú kötelezettségek összes forráson belüli aránya az
idõszak kezdeti, alig 11,5 százalékáról 2004-ben 20 százalék fölé emel-
kedett (20,20 százalék), majd ezt követõen fokozatosan csökkent, s az
idõszak végére 13 és 14 százalék közötti értéket vett fel.

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya alacsony szóródás (0,1311)
mellett az idõszak folyamán 28,10 (2003-ban) és 32,66 (2007-ben) szél-
sõértékek között ingadozott, tehát nagyságrendileg a tartós források és
az átmeneti források aránya 2/3 – 1/3 volt a vizsgálat idõszaka alatt.

Kedvezõtlen jelenségnek tekinthetõ, hogy a kötelezettségeken belül
a rövid lejáratúak aránya 2004-et követõen jelentõsen növekedett a
hosszú lejáratú kötelezettségek rovására.

A hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya hektiku-
san változott (szóródás 0,3410). A legalacsonyabb értéket 2002-ben vette
fel (35,94%), a legmagasabbat pedig 2004-ben (69,56%). 2004-et követõ-
en gyors ütemû csökkenés következett be. 2007 és 2009 között 40,77 és
45,98 százalék között mozgott az érték. A „kényszerhitelezõknek” minõ-
sülõ szállítóállomány aránya a rövid lejáratú kötelezettségeken belül a
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4. táblázat. Forrásszerkezet fõbb összetevõinek alakulása (MFt)

2002
638 330

53,00%

53 021

71,06%

138 348

11,49%

4 538

6,08%

384 945

31,96%

13 960

18,71%

42 862

3,56%

3 097

4,15%

2003
669 233

51,06%

57 711

71,19%

227 547

17,36%

5 934

7,32%

368 316

28,10%

13 689

16,89%

45 612

3,48%

3 734

4,61%

2004
707 776

47,26%

60 068

67,88%

302 500

20,20%

8 394

9,49%

434 883

29,04%

15 664

17,70%

52 544

3,51%

4 361

4,93%

2005
754 208

47,56%

67 764

69,96%

280 698

17,70%

7 990

8,25%

491 102

30,97%

15 970

16,49%

59 631

3,76%

5 131

5,30%

Megnevezés
Saját tõke
s.t./összes forrás
(teljes)
Erdõgazd.
s.t/összes forrás
(erdõ)
Hosszú lejáratú
kötelezettség
h.l.k./összes
forrás (teljes)
Erdõgazd.
h.l.k./összes
forrás erdõ
Rövid lejáratú
kötelezettség
r.l.k./összes
forrás(teljes)
Erdõgazd.
r.l.k./összes
forrás (erdõ)
Passzív idõbeni
elhatárolás
p.i.e/összes
forrás teljes
Erdõgazd.
p.i.e/összes
forrás erdõ
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Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés

2006
843 767

51,27%

58 899

64,83%

256 223

15,57%

7 104

7,82%

502 435

30,53%

17 708

19,49%

43 436

2,64%

7 135

7,85%

2007
878 133

50,26%

73 211

70,86%

235 970

13,51%

5 884

5,70%

570 647

32,66%

17 425

16,87%

62 501

3,58%

6 791

6,57%

2008
938 689

52,29%

76 264

69,13%

238 166

13,27%

4 721

4,28%

584 200

32,54%

19 790

17,94%

34 248

1,91%

9 543

8,65%

2009
1 053 262

53,97%

86 548

70,58%

261 631

13,41%

6 181

5,04%

568 999

29,16%

20 997

17,12%

67 512

3,46%

8 902

7,26%

2010
1 087 463

54,29%

86 725

69,85%

274 315

13,69%

6 890

5,55%

589 647

29,44%

21 455

17,28%

51 628

2,58%

9 081

7,31%
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2002. évi alig 27 százalékos szintrõl 2004-re 32,27 százalékra emelkedett,
majd az ezt követõ években a 29 és 31,5 százalék közötti intervallumban
stabilizálódott. 2010-ben mind a rövid, mind pedig a hosszú lejáratú kö-
telezettségek növekedtek, az erdõgazdálkodással foglalkozók esetén ez a
növekedés 7,3%-a az agrárvállalkozások egészét jellemzõ kötelezettség-
növekedésnek, ugyanakkor az erdõgazdálkodással foglalkozók esetén a
rövid lejáratú kötelezettségek kisebb mértékben emelkedtek.

A céltartalékok szerepe a források között – annak ellenére, hogy a
nagyobb mértékû tartalékképzés indokolt lenne – nem számottevõ,
egyetlen évben sem haladta meg a 0,20 százalékot. Mivel a céltartalék-
képzést egyéb ráfordításként kellene elszámolni, ez tovább rontaná – már
üzemi eredmény szinten is – az agrárvállalkozások amúgy sem kimagas-
ló jövedelmezõségét. 2010-re viszont feltehetõen a rossz fizetési-gazda-
sági körülmények miatt mintegy 70%-os növekedés jellemzi a céltarta-
lékokat, ami az erdõgazdálkodást folytatóknál eléri a 80%-ot.

A hitelállományon belül a hosszú lejáratú hitelek aránya a vizsgált
idõszakban – 2002 kivételével – rendre meghaladta a rövid lejáratú hite-
lek állományát. Fõként a kedvezõ kamatozású, államilag támogatott
hosszú lejáratú hiteleknek köszönhetõen 2003 és 2006 között a 70 szá-
zalékos érték körül mozgott, 2004-ben meg is haladta azt.

A növekedésben nagy szerepet játszhatott, hogy 2003-ban és 2004-
ben az agrárvállalkozások úgynevezett csatlakozási hitelt vehettek fel,
amely 203 milliárd forintos nagyságrendjével 2004 decemberében vala-
mennyi támogatott agrárhitel 43,72 százalékát, azon belül az éven túli
hitelek 44,7 százalékát tette ki (Herczeg 2009).

Természetesen abban, hogy 2003 és 2006 között a rövid lejáratú ag-
rárhitelek állománya ennyire visszaesett, az is szerepet játszott, hogy az
európai uniós csatlakozásunk óta a rövid lejáratú hitelekre már nem ad-
ható kamattámogatás. 2006-ot követõen azonban az tapasztalható, hogy
a hitelállomány növekményének nagyobb részét a rövid lejáratú hitelek
teszik ki, s így a hitelállományon belül a hosszú lejáratú hitelek aránya
felülrõl közelít az 50 százalékos szinthez (Károlyné et al. 2009).

Míg 2004-ben a nemzetgazdaság teljes éven túli forint-hitelállomá-
nyának több mint 15 százaléka a mezõgazdaságban volt kihelyezve, ad-
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dig 2009-re ez az arány 8 százalék alá csökkent. Ezzel párhuzamosan az
agrárágazatba kihelyezett éven belüli forinthitelek aránya a teljes éven
belüli forint-hitelállományon belül 6 százalékról 8,5 százalékra emelke-
dett.

Egyébként az agrárágazat hitelállományának a nemzetgazdaság tel-
jes hitelállományán belüli részesedése az elemzés alá vont idõszakban
jelentõsen csökkent, a 2002. évi közel 6,5 százalékos szintrõl a 2009. évi
3,85 százalékos szintre. Az ágazat hiteleinek döntõ hányada forinthitel,
amely – tekintettel a devizahitelekkel összefüggõ problémákra – kifeje-
zetten kedvezõnek tekinthetõ.

Megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a hitelek szerepe az ag-
rárvállalkozások szempontjából (elsõsorban 2006 óta) csökkent, bár a
hitelekkel való ellátás megoldott. A hitelek iránti igény visszaesése a né-
mileg javuló jövedelmezõségi pozícióknak tudható be, amelyek javították
a vállalkozások önfinanszírozó képességét. A hitelállomány szerepének
csökkenésében feltételezhetõen szerepet játszott az is, hogy a kondíciók
továbbra sem voltak megfelelõek az agrárágazat szereplõi számára.

A saját tõke szerkezetében lezajlott változásokat a következõkben
foglaljuk össze:

A saját tõkén belül egyre kisebb szerep jut a jegyzett tõkének. Amíg
az idõszak elején közel 46 százalék (45,87%) volt a jegyzett tõke aránya
a saját tõkén belül, addig az idõszak végére ez 26 százalékra (25,99%)
mérséklõdött, a teljes idõszak átlagában pedig 35,89%-os szintet ért el.
A jegyzett tõke nem csak arányaiban, hanem 2004-tõl nominális érték-
ben is csökkent, s bár 2009-ben minimális növekedés tapasztalható, ami
2010-ben is folytatódik, de az idõszak végén több mint 19 milliárd fo-
rinttal volt alacsonyabb, mint az idõszak elején. Az állami tulajdonban
bekövetkezett 29 százalékos visszaesést a belföldi társasági és a külföldi
tulajdon növekedése nem tudta kompenzálni.

A vállalkozások átlagos jegyzett tõke állománya a vizsgált idõszak-
ban 27 521 eFt volt. Az idõszak elején a fajlagos jegyzett tõke értéke még
meghaladta a 30 millió forintot (2002-ben 33 235 eFt). Az igazán komoly
visszaesés 2003-ról 2004-re következett be, amikor egyetlen év alatt a
jegyzett tõke átlagos állománya 5230 ezer forinttal esett vissza. A jelen-
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ség értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2003-ról 2004-re a kettõs
könnyvitelt vezetõ és TA bevallást benyújtó agrárvállalkozások száma
1883 darabbal, közel 20 százalékkal emelkedett. Ebben az idõszakban
jellemzõen még a korábbiaknál is alacsonyabb jegyzett tõkével rendelke-
zõ vállalkozások kezdték meg mûködésüket, feltételezhetõen az európai
uniós csatlakozással összefüggõ várakozások hatására.

A magyar mezõgazdaság kitörési lehetõségeit vizsgálva Nábrádi és
Ficzeréné (2008) szerint „az Európai Unióhoz történt csatlakozás követ-
keztében nagy hangsúlyt kaptak a támogatások, melyeket, ha jól hasz-
nálnak fel, fõként a magyar mezõgazdaság kiemelt ágazatai (állatte-
nyésztés, kertészet) tekintetében megvalósítható a kínálati koncentrá-
ció.”

Az ezt követõ években a jegyzett tõke átlagos értéke 25 és 26 millió
forint között stabilizálódott, miközben a vállalkozások száma 2008-ig
folyamatosan csökkent. 2004 és 2008 között 1436 vállalkozással lett ke-
vesebb. 2009-ben 674 darabbal emelkedett az elõzõ évhez képest a vál-
lalkozások száma. 2010-ben további gyarapodás tapasztalható, elérve a
10  722-es vállalkozásszámot. Kedvezõ jelenség a foglalkoztatás terén be-
következõ változás, melynek köszönhetõen 1800 fõvel nõtt az ágazatban
foglalkoztatottak létszáma, de még így is, a 2002-es bázis évhez képest,
mindössze 71,6%-t tesz ki.

A fajlagos saját tõke értéke 2004-ig csökkent, majd erõteljes növeke-
désnek indult. 2009-ben az egy vállalkozásra jutó saját tõke állománya
már megközelítette a 100 millió forintot (99 781 eFt), miközben az idõ-
szak átlaga 78 748 eFt volt. A saját tõke növekedésében meghatározó sze-
repe a tõketartaléknak és az eredménytartaléknak, kisebb részben az érté-
kelési és a lekötött tartaléknak volt. Valószínûsíthetõ, hogy a tulajdono-
sok kockázatkerülõ magatartása miatt nem vált jellemzõvé a tartalékok
jegyzett tõkévé történõ átkonvertálása és cégbírósági bejegyeztetése.
2010-re a saját tõkében 3,2%-os növekedés figyelhetõ meg, ez a növeke-
dés az erdõgazdálkodással foglalkozókra is igaz, bár kisebb mértékben.

A tõketartalék aránya a saját tõkén belül az idõszak átlagában 22,61
százalék volt. A legmagasabb értéket (24,12%) 2004-ben, a legalacso-
nyabbat (20,51%) pedig mérsékelt, de folyamatos csökkenést követõen
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2008-ban vette fel. Nominális értékben a tõketartalék közel 74 milliárd
Ft-tal emelkedett, ami kereken 50 százalékos növekedésnek felel meg. A
tõketartalék növekedésében meghatározó szerepet játszhatott az a tény,
hogy a fejlesztési célú, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támoga-
tásokat az agrárvállalkozásoknak a pénzmozgással, eszközmozgással
egyidejûleg tõketartalékként kell kimutatniuk. (A támogatások többsége
egyéb bevételként kerül kimutatásra.)

Az egy vállalkozásra jutó vissza nem térítendõ fejlesztési támogatás
értéke 2002 és 2004 között 8 és 9 millió Ft között mozgott, majd a csatla-
kozást követõen hirtelen 11,5 millió Ft-ra ugrott. A növekedés azóta is
töretlen, s 2009-ben már a 13 millió Ft-ot is meghaladta a fajlagos érték,
amely egyértelmûen az EU-csatlakozás révén megnövekedett támogatá-
soknak tudható be, 2010-ben folyatódott a támogatások bõvülése.

Emellett a szövetkezeti üzletrészbevonás miatt képzett, fel nem
osztható vagyon összegét is tõketartalékként kell kimutatni (a többi
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozás által is ide könyvelendõ tétele-
ken felül).

A tõketartalék részaránya a saját tõkén belül azért esett vissza az
elõ zõekben leírtak ellenére is, mivel az eredménytartalék és az értékelé-
si, valamint a lekötött tartalék ezt lényegesen meghaladó mértékben nö-
vekedett.

Az eredménytartalék szerepe a saját tõkén belül – tendenciáját te-
kintve – számottevõ növekedést mutat, az idõszak átlagában kereken 20
százalékot tett ki. Ezen belül 2006-ig 20 százalék alatti szinteken moz-
gott, majd ezt követõen – a jövedelmezõség javulásával párhuzamosan –
dinamikusabban növekedett, s 2009-ben már a 29 százalékos szintet kö-
zelítette (28,83%). Nominális értékben ez 3,7-szeres növekedést jelent.
Összegszerûen ez több mint 154 milliárd forintnyi emelkedésnek felel
meg, mely tendencia 2010-ben is fennállt.

Szintén szembetûnõ változás következett be az értékelési és a lekö-
tött tartalék együttes összegénél. 2002-tõl 2010-ig e tartalékok együttes
állománya csaknem megháromszorozódott (2,97-szorosára nõtt). Az
emelkedés nominális értékben is kiugró, hiszen meghaladta a 154 milli-
árd forintot.
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A lekötött tartalékok között mutatják ki – többek között – szövetke-
zeteknél a fel nem osztható vagyon értékét (tõketartalékból átvezetve), a
gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére – az
arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített – fize-
tendõ pótbefizetés összegét (eredménytartalékból átvezetve). Szintén le-
kötött tartalékként kellett kimutatni a társasági adó – feltételekhez kötõ-
dõ 2 kulcsúvá válása után a – 10 százalékos mértékû adó megfizetése ré-
vén megtakarított adó összegét (eredménytartalékból átvezetve).

A saját tõke összetevõi közül a mérleg szerinti eredmény a 2003-as –
rendkívül aszályos – évtõl eltekintve összevontan végig pozitív elõjelet
vett fel. A mérleg szerinti eredmény aránya a saját tõkén belül egyetlen
évben sem lépte túl a 10 százalékot. A legmagasabb értéket – a 2004 és
2006 közötti folyamatos növekedés eredményeként (9,28 százalék) –
2006-ban érte el, azt követõen a mutató alakulásában tendencia nem fe-
dezhetõ fel.

A 4. ábrán bemutatjuk a mérleg szerinti eredmény alakulását, mely-
ben a 2002-es évet 100%-nak tekintettük. Az erdõgazdálkodással foglal-

Forrás: NAV adatai alapján saját szerkesztés

4. ábra. Az agrárvállalkozások mérleg szerinti eredményének alakulása (%)
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kozó vállalkozások valamennyi év tekintetében pozitív mérleg szerinti
eredménnyel zártak. A bázis évhez képest a legjelentõsebb növekedés
2008-ban következett be. A válság hatása 2009-ben már tetten érhetõ,
2010-re a bázis évhez képest minimális mértékben növekedett a mérleg
szerinti eredmény összege.

3.2 A jövedelmezõségi helyzet alakulása
Nem csak a mérleg szerinti eredmény, valamint az adózott ered-

mény terén észlelhetünk pozitív irányú folyamatokat, hanem ezzel pár-
huzamosan a jövedelmezõségi mutatók is szembetûnõ növekedésnek
indultak 2004-et követõen. Igaz ez a ROE6, a ROA7 mutatókra egyaránt.
Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy az árbevétel-arányos adózott ered-
mény (ROS) értékei rendre (egyes években jelentõsen) meghaladták az
eszközarányos adózott eredmény (ROA) mutató értékeit. Ennek oka,
hogy az árbevétel elmaradt az összes eszközérték mögött, amely haté-
konysággal kapcsolatos problémákat vet fel.

A jövedelmezõség javulása növelte az agrárvállalkozások önfinan-
szírozó képességét, bár a vállalkozási pénzjövedelem (cash flow) na-
gyobbik részét – mintegy 2/3-át – továbbra is az értékcsökkenési leírás
teszi ki, tehát az nem nyereségágon képzõdik.

Az önfinanszírozó képesség javulásának hatására nõtt a vállalkozá-
sok tõkeerõssége, kevésbé szorultak rá az idegen forrásokra. Ennek volt
köszönhetõ, hogy 2005-tõl kezdõdõen a fizetett kamatok és kamatjellegû
kifizetések összege végig a 34–38 milliárd forint közötti sávban mozgott
annak ellenére, hogy – fõleg az idõszak vége felé – a hitelkondíciók rom-
lottak, a kamatok emelkedtek.

A pozitívnak minõsíthetõ jelenségek ellenére nem szabad eltekinte-
nünk egy olyan körülménytõl, amely a végsõ értékelést jelentõsen befo-
lyásolja.

Megfigyelhetõ volt ugyanis, hogy a számvitelileg az egyéb bevételek
között elszámolandó visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támoga-
tások rendre jelentõsen meghaladták az üzemi eredmények összegét.

6 Sajáttõke-arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény / Saját tõke.
7 Eszközarányos nyereség (ROA) = Adózott eredmény / Mérlegfõösszeg.
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A vizsgált idõszak átlagában az üzemi eredmény átlagos értéke
megközelítõen 67 milliárd forintot tett ki, miközben a visszafizetési kö-
telezettség nélkül kapott – egyéb bevételként elszámolandó – támogatá-
sok átlagos éves volumene meghaladta a 113,5 milliárd forintot.

A jövedelmezõség alakulását az értékcsökkenés sajátosan befolyásol-
ja. Az ágazat a rendelkezésre álló uniós forrásoknak köszönhetõen jelen-
tõs tárgyi eszköz bõvítést hajtott végre az elmúlt évek folyamán, melynek
elszámolása hatást gyakorol az összes eszköz értékére, ezáltal a jövedel-
mezõségi mutatók alakulására is. A magasabb eszközérték megnöveli a
ROA mutató nevezõjét, amely a mutató csökkenésének irányába hat.
Ugyanakkor a magasabb eszközérték után több értékcsökkenési leírás ke-
rülhet elszámolásra, ami viszont csökkenti a vállalkozások eredményét, s
ezen keresztül csökkenti a ROA mutató értékét is. E hatások eredõjeként
a vizsgált idõszakban összességében csökkent a ROA értéke.

Az erdõgazdálkodással foglalkozó társas vállalkozások eszköz- és
tõkearányos jövedelmezõsége 2008-ig viszonylag kedvezõ képet mutat,
amely 2009-re romlik.

Forrás: A NAV adatai alapján saját szerkesztés

6. ábra. Nettó forgótõke értékének alakulása
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Vizsgálatunk zárásaképpen az eszközök és a források közötti kap-
csolatot a nettó forgótõke alakulásán keresztül értékeltük. A nettó forgó-
tõke a forgóeszközöknek az a része, amelyet tartós forrásokkal finanszí-
roznak (BÍRÓ et al. 2007).

A finanszírozási források a költségeken keresztül hatnak a vállalko-
zások hozamára. Ha egy vállalkozás viszonylag nagyobb arányban fi-
nanszírozza a forgóeszközeit rövid lejáratú hitelekkel, csökkentheti ka-
matkiadásait (ILLÉS I.-né 2007).

A nettó forgótõke – tehát a nem átmeneti forrásokkal finanszírozott
forgóeszközök értéke – minden évben pozitív elõjelû volt. 2002 és 2004
között jelentõsen, több mint 84 milliárd forinttal emelkedett, majd mér-
sékeltebb ütemben, de folyamatosan csökkent 2008-ig. A 2008. évi 233
milliárd forintot meghaladó érték a 2002. évihez képest mintegy 46 mil-
liárd Ft-tal volt magasabb.

2009-ben 2008-hoz képest mintegy 21 milliárd Ft-nyi növekedés
volt tapasztalható, ez a növekedés 2010-ben is folytatódik, így a nettó
forgótõke értéke eléri a 279 990 millió forintos értéket. Arra vonatkozó-
an ugyan nem rendelkezünk konkrét számadatokkal, hogy az agrárvál-
lalkozások forgóeszköz-állományán belül mekkorára tehetõ a tartós fi-
nanszírozásra szoruló eszközök értéke, mégis kijelenthetõ, hogy a vizs-
gált idõszakban a vállalkozások jellemzõen a konzervatív finanszírozási
stratégiát valósították meg, tehát az átmenetileg finanszírozandó eszkö-
zeik egy részét is tartós forrásokkal fedezték (Borszéki 2008).

4. Összefoglalás
A vizsgált vállalkozások eszközeinek összes értéke az elemzett idõ-

szak alatt szinte töretlen növekedést mutatott, elsõsorban a befektetett
eszközök terén lehetett a növekedést megfigyelni. A beruházási aktivitás
növekedését és az ezt követõ tárgyi eszköz érték növekedést elsõdlegesen
a hozzáférhetõvé vált újabb hitelkonstrukciók, a megnyíló támogatási
jogcímek, illetve az adórendszerben megjelenõ beruházásokhoz kötõdõ
adókedvezmények segítették. A beruházási aktivitás 2010-re az ágazat
egészében 10%, az erdõgazdálkodással foglalkozók tekintetében 20%. A
forgóeszközök között a pénzeszközök aránya csökkent, bár 2010-re né-
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mi javulás tapasztalható, továbbra is meghatározó a készletek és a köve-
telések magas aránya. Az agrárvállalkozások vevõállományának aránya
lényegesen meghaladta az idõszak egészében a nemzetgazdaság egészé-
ben tapasztalható vevõállomány-szinteket. A vevõkövetelések növekvõ
tendenciát mutatnak, jelentõs problémát látunk abban, hogy a vevõk és
szállítók közötti finanszírozhatóság folyamatosan romlik, a vevõkkel
szemben támasztott követelések egyre kevésbé tudják a szállítói kötele-
zettségeket finanszírozni, miközben a követelésekbõl egyre kisebb való-
színûséggel realizálható pénzeszköz. Az idõszak végére a vevõi futami-
dõk jelentõsen nõttek. Bár nõ a saját tõke állománya, a céltartalékok je-
lentõs növekedése a bizonytalan gazdasági-pénzügyi helyzetbõl adódik.
Az erdõgazdálkodással foglalkozók összességében stabilabb tõke-, likvi-
ditási és jövedelmezõségi pozíciókkal  rendelkeznek a mezõgazdaság
egészéhez képest.

Az uniós csatlakozást követõen – a bõvülõ támogatási lehetõségek-
nek köszönhetõen – javult az agrárvállalkozások jövedelmezõsége. A jö-
vedelmezõség és ezen keresztül a nyereségági önfinanszírozás erõsen tá-
mogatásfüggõ.

Az agrárvállalkozások  – likviditási mutatókkal jellemzett – likviditási
helyzete a kilencvenes évekhez képest valamelyest romlott. Az évtized ele-
jén tapasztalható kismértékû javulást az uniós csatlakozást követõen
mérsékelt, de folyamatos rosszabbodás követte. A likviditási mutatók érté-
kei így sem tekinthetõk kritikusnak, de a forgóeszközök között a készletek
és a követelések magas részaránya a „látszat-likviditást” valószínûsíti.

A vizsgált idõszakban a vállalkozások jellemzõen a konzervatív fi-
nanszírozási stratégiát valósították meg, tehát az átmenetileg finanszíro-
zandó eszközeik egy részét is tartós forrásokkal fedezték.
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Erdélyi személyiségek emléknapjai
2012-ben és munkásságuk jelentõsége
az erdélyi magyar gazdasági kultúrában

SOMAI JÓZSEF

Emlékezzünk azokra az erdélyi személyiségekre, akiknek a munkássága a
történelem különbözõ idõszakaiban jelentõs hozzájárulás volt az erdélyi ma-
gyar gazdasági kultúrához. Ebben a részben 2012. elsõ félévének emléknapjait
idézzük fel : Berde Áron (1892. január 25.) halálának 120. évfordulójára; Deb-
reczeni Márton (1802. január 25.) születésének 210. évfordulójára; Bölöni Far-
kas Sándor (1842. február 3.) halálának 170. évfordulójára; Pethe Ferenc
(1832. február 22.) halálának 180. évfordulójára; Venczel József (1913. novem-
ber 4. – 1972. március 16.) halálának 50. évfordulójára; Mikó Imre (1977. már-
cius 21.) halálának 35. évfordulójára; Balázs Ferenc (1937. május 22.) halálá-
nak 75. évfordulójára.

A hazai magyar gazdasági gondolkodást termékennyé tevõ elmék
több századra visszamenõleg rendszerint a mûvelõdésterületeink
más, a közgazdász szakmától távolabb álló területeken alkotva lettek a
gazdasági gondolkodás és gazdasági eszmék szószólói és gazdagítói.
Neves erdélyi nagy gondolkodóink, Apáczai Csere János, Pethe Fe-
rencz, Bölöni Farkas Sándor, Wesselényi Miklós, Brassai Sámuel, gróf
Mikó Imre, Orbán Balázs az elõzõ századokból, vagy Gyárfás Elemér,
Nagy Zoltán, Szász Pál, Balázs Ferenc, Jakabffy Elemér, Kós Károly,
Venczel József a XX. századból és még mások, nem voltak közgazdá-
szok, azonban a nép sorsáért való aggodalmuk a gazdasági élet felé
fordította figyelmüket. Legtöbbjük munkássága a közgazdaság-tudo-
mányok kialakulásához is hozzájárult. A mindannyinkat összekötõ
szándék a következõ volt: kivezetni Erdély lakosságát a szegénység-
bõl, az elmaradottságból, és szellemi alapot teremteni a felzárkózás-
hoz a nyugati szellemiséghez, életvitelhez, a nyugati országok gazda-
sági színvonalához.

Ez az írás abból a célból született, hogy az erdélyi nagy személyisé-
geinknek gazdasági életünkhöz való hozzájárulását felelevenítse, tömö-
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ren ismertesse, és ösztönözze a szélesebb körû megemlékezéseket, azo-
két, akiknek ebben az évben kerek emléknapjuk van.

Berde Áron (1819. március 8. – 1892. január 25.) halálának 120.
évfordulójára

Laborfalván született, apja Áron, anyja Szász Krisztina volt. A szülõ-
falujában elvégzett elemi iskola után Székelykeresztúron tanult az uni-
tárius algimnáziumban, majd Kolozsváron a kollégiumban bölcsésze-
tet és jogot hallgatott. A kollégium befejezését követõen a kollégium ta-
nárává választották, azonban õ külföldön, Berlinben, Göttingában
folytatta tanulmányait. A berlini egyetemen öt féléven át állam és ter-
mészettudományi tárgyakat hallgatott, de ezzel párhuzamosan látogat-
ta az államtudományi-közgazdaságtani elõadásokat is. Mindemellett
elmélyült az üvegbõl való kémiai eszközök gyártásának módszertaná-
ban is.

 Munkássága az erdélyi magyar gondolkodás, különösen az erdélyi
magyar gazdasági gondolkodás meghatározó egyéniségévé avatta.1

Berde külföldi tanulmányait 1844-ben fejezte be, s utána a kolozsvári
unitárius iskolában 19 évig fizikát és vegytant tanított. A szabadság-
harc alatt magán nevelõintézetet mûködtetett, és itt fejtette ki oktatói
tevékenységét.

Bár az alapképzettsége a természettudományok voltak, fõleg a fizi-
ka és kémia, sõt matematikát és természetrajzot is tanított, mégis a gaz-
daságtudományok iránti vonzalma végigkíséri élete teljes szakaszán.
1847-ben közzéteszi az elsõ, agrárgazdasági szempontból jelentõs, ma-
gyar meteorológiai szakkönyvet, amelyért a Magyar Tudományos Aka-
démia Marczibányi jutalommal tünteti ki és levelezõ tagjává választja.
1846 júniusában társszerkesztõként adják ki a Természetbarát címû fo-
lyóiratot, amelyet 1948 júniusától Brassai Sámuel Vasárnapi Újságjá-
hoz csatolva Ipar- és Természetbarát címen jelentetnek meg hetilap-

Somai József

1  Gaal György: Berde Áron, Erdély elsõ közgazdász professzora, in Erdélyi ma-
gyar gazdasági gondolkodás múltjából, I. kötet, Kolozsvár, 2001, 112–123.
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ként, különös hangsúlyt fektetve az ipar, a mezõgazdaság és közgazda-
ság területére. A lapok természettudományi, társadalmi és gazdasági
jellege meghatározók voltak korára.

Közéleti munkásságának területe jórésze kötõdött korának gazdasá-
gi eseményeihez. Az újjáalakult (1954) Erdélyi Gazdasági Egyesületnek
választmányi tagja, az Erdélyi Gazda felügyelõ bizottsági, majd szer-
kesztõbizottsági tagja. Az 1859-ben alakult Erdélyi Múzeum-Egyesület
alapító tagja és az 1885-ben megalakult Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesület vezetõségének választmányi tagja. Az újraalakult Királyi Joga-
kadémián (1851-ben a politikai tudományok, a nemzetgazdaság és az ál-
lamismeretek rendes tanára, késõbb (1869-ben) a Jogakadémia igazgató-
ja lesz. Az alkotmányosság helyreállásakor (1867-ben) – unitárius rész-
rõl – Kolozsvár város törvényhatóságába választották. Tagja volt az Erdé-
lyi Gazdasági Egyletnek is, és 1876-tól az unitárius egyház fõgondnoka.

A Kolozsvárt fölállított tudományegyetem Berdét 1872-ben tanári
karába emelte a nemzetgazdasági tanszéken, a pénzügytan rendes taná-
raként. Az egyetem megnyitó közgyûlésén – mint annak elsõ rektora –
mondta el „örökérvényû” figyelmeztetését, hogy t. i. az egyetem alapját
nem a néma falak, hanem tanárainak szelleme jelenti. Az 1873/74-es ta-
névben díszdoktori címet kap, majd 1883/84-ben kari dékán, s a követ-
kezõ egyetemi évben dékánhelyettes. Az alapkurzusa a nemzetgazda-
ságtan volt, de a 17 és fél éves egyetemi munkássága alatt elõadta még a
következõ gazdasági-pénzügyi tantárgyakat: Bankrendszer, Bank és bör-
zeüzletek, Bankügyletek, A bankjegyekrõl, Vasúti politika, A nemzet-
gazdaság új iránya, A nemzetgazdaság új törvényeirõl, Az államkölcsön-
rõl, Az államkölcsön tana, Államhitelügy.

Jelentõsebb közgazdasági munkái: Kautz Gyula Nemzetgazdaság
és pénzügytan cím- kötet bírálata (Jog és Államtudományi folyóirat,
1871); A tõkérõl (Jogtudományi Közlöny, 1872); Mi a vagyon az ember-
nek, (Kelet, 1876); A valuta-kérdés (Magyar Polgár, 1881); A takarék-
pénztári betétek megadóztatása (Kolozsvári Közlöny, 1882).

Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben...
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Debreczeni Márton (1802. január 25. – 1851. február 18.) születé-
sének 210. évfordulójára2

A Kolozs megyei Magyargyerõmonostoron született, az elemit szü-
lõfalujában végezte, majd tanulmányait a kolozsvári református kollégi-
umban folytatta. Ezután a híres selmecbányai bányászati akadémiára je-
lentkezett, ahol tanulmányait 1823-ban kezdte és két és fél év alatt be is
fejezte.

A radnai hivatali állását 1826 áprilisában foglalta el, azonban 1827
februárjától már a Hunyad megyei Csertésen dolgozott helyettes kohóel-
lenõrként. Ettõl kezdve szakmai tevékenysége Erdély-központú lett. A
fiatal bányamérnök újításaival, tanulmányaival nyereségessé tette az
addig veszteséggel dolgozó csertési kohót. 1832-ban kinevezték a kör-
möcbányai kohókészletek tartalmának megvizsgálására, udvari végzés
által kiküldött bizottság tagjává. Közben bejárta az alsó- és felsõ-magyar-
országi kohómûveket, sõt a Bécs melletti Nussdorf kénsavgyárát is meg-
tekintette. Ismereteit, hozzáértését és tapasztalatát figyelembe véve
1833. május 11-én kohónaggyá és igazgatósági ülnökké léptették elõ.

Debreczenit kora és az utókor a nagy erdélyi tudósok között tartja
számon. Elsõ életrajzírója, gróf Mikó Imre írta róla, hogy munkássága ki-
vívta számára az „egyetlen” erdélyi bányász megtisztelõ nevet. Híres
történetírónk, Kõváry László, Erdély egyik legzseniálisabb szülöttének,
a nem kevésbé neves történetíró, Jakab Elek pedig meteornak és kis ha-
zája és kora büszkeségének tartotta. Nagy bányásztörténészünk, Faller
Jenõ, a bányatechnika nagy magyar elõfutárának, kora legjelesebb bá-
nyamérnökének nevezte, Vass József kolozsvári irodalmár pedig az er-
délyi értelmiség ragyogó gyémántjának, fényoszlopának. A következõk-
ben tárgyalt nagy hatású mûködése bizonyítja, hogy nem érdemtelenül
kapta ezen neveket, illetve jelzõket.

Debreczeni találmányok és újítások sorával állt elõ. Csigafúvója
volt, mely Európa-szerte ismertté tette a nevét. Találmányát az 1840-es
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2 Debreczeni Droppán Béla: Debreczeni Márton és az erdélyi bányászat in Somai
(szerk.): Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. EMKT. 2001,
135–146.
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évek elejétõl kitûnõ teljesítménye miatt már a külföldi legnagyobb ko-
hómûveknél is alkalmazták.

A sok-sok találmány, reform jelentõs mértékben fellendítette Erdély
bányászatát és fõként kohászatát. Teljesítményének újabb elismerése-
ként 1839-ben bányatanácsosi címmel bánya-, kohó- és uradalmi igaz-
gató. Adminisztrátori kinevezése után néhány nappal, 1839. augusztus
26-án – zalatnai állását fenntartva – áthelyezték a vajdahunyadi vasmû-
vekhez, hogy mint rendezõbiztos annak szabályozását irányítsa. 1840
januárjában kinevezték kincstári ideiglenes elõadóvá. Új hivatalát 1840.
augusztus 5-én foglalta el. A következõ nyolc esztendõben fõként szer-
vezõi tevékenysége által gyakorolt nagy hatást Erdély gazdaságára. Deb-
reczeni Mártont az uralkodó 1842. március elsejei hatállyal erdélyi kirá-
lyi kincstári tanácsossá nevezte ki.

A társadalmi életben is szerepet vállal: a Magyar Királyi Természet-
tudományi Társulat rendes tagjává; Zaránd vármegye táblabírájává; Ab-
rudbánya tiszteletbeli polgárává választotta. Még szerepet vállalt az
1845-ben megalakult szebeni magyar kaszinó elnökeként, valamint az
erdélyi református egyház szebeni fõgondnoka- és az egyházi fõtanács
ülnökeként is. Szebeni évei alatt sokat tett a bányászati szaknyelv ma-
gyarosításáért is. Dolgozott a német–magyar szakszótáron, sóbányászati
német–magyar mûszótáron, az ún. Debreczeni-féle bányászati szótáron.

Az 1848-49-es szabadságharcnak is aktív részese. Az uniót kimon-
dó május 30-i erdélyi országgyûlés a Magyarország és Erdély egyesítésé-
nek gyakorlati kimunkálására létrehozott Unió-bizottság tagjává válasz-
totta. Kossuth Lajos igyekezett továbbra is maga mellett tartani az erdé-
lyi bányaügyek legavatottabb ismerõjeként, ezért augusztus 22-én Ist-
ván nádorral kineveztette pénzügyminiszteri tanácsossá a bányászati
osztályigazgatóságra. 1849. január 1-jén a kormánnyal együtt õ is Debre-
cenbe menekült. Súlyos betegségébõl felépülve 1849. április 28-ától Ko-
lozsváron az oroszok kolozsvári bevonulásáig miniszteri biztosként irá-
nyította Erdély pénzügyi rendszerét. A szabadságharc leverése után per-
be fogták és állásából elbocsátották. Ezután nagy szegénységben élt fele-
ségével és gyermekeivel. Idejének nagy részét tudományos munkával
töltötte: félbe maradt szakmunkáin dolgozott, fõleg A közönséges kohó-
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tan alapvonásai címû mûvén, mely elsõ magyar nyelvû kohászattannak
tekinthetõ.

Nehéz körülményei tüdõgyulladáshoz vezetett, amellyel legyengült
testi és lelki állapota nem tudott megbirkózni. Az „egyetlen” erdélyi bá-
nyász” alig 49 évesen, 1851. február 18-án hunyt el.

Méltán állíthatjuk, hogy az erdélyi bányászat igen sokat köszönhet
neki, mert számos javítást és újítást hozott létre a bányászat területen. Õ
próbálta meg elõször a kohóknál felhalmozott salakot kéngyártásra
használni, õ indította el a vasgálickészítést is a zalatnai fõkohónál,
mellyel új hazai kereskedelmi cikket léptetett életbe, valamint az arany-
és ezüstnek fekete rézbõl való kifejtése körül õ tette a legelsõ szerencsés
kísérletet. Az Erdélyben és külföldön is használatba vett csigafúvó újítá-
sával, mely amellett, hogy egyenlõ fúvással az olvasztási kezelésre igen
kedvezõ hatású és a más nemû fúvóhoz képest csaknem félannyi erõt
kíván, az õ találmánya, õ indította elsõ útjára a zalatnai kohóknál ké-
szült gõzmozdonyt is. Találmányairól bõvebben Mikó Imre gróf is ír
részletesebben Debreczenirõl szóló életrajzírásában (Gróf Mikó Imre:
Debreczeni Márton élete, Budapest, 1854).

Bölöni Farkas Sándor (1795. december 14. – 1842. február 3.) ha-
lálának 170. évfordulójára

A reformkori értelmiség nagyjaihoz tartozott, és szabadelvû vezére-
gyéniségének választott munkaterületei a társadalom egésze iránti ér-
deklõdését tükrözi.

1805–1815 között a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult.
1816–17-ben elvégezte a jogot a kolozsvári királyi líceumban, utána
Wesselényi Miklóssal együtt a marosvásárhelyi ítélõtáblán folytatott
joggyakorlatot. 1817-ben a kolozsvári fõkancellárián felesküdött jegyzõ-
nek.

A tudós akadémikus, a politikus, a jogász, a társadalomszervezõ, a
történetíró meg közgazdász gondolkodása szembetalálkozott a rendiség
elkorhadt világával. Naplójában a természet törvényein alapuló konsti-
tucionális kormányt óhajtott, „hol a király is csak elsõ tisztviselõ, s nem
népe zsarnoka legyen, hol a törvény minden lakost egyformán védjen, s
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hibájában egyformán büntessen…” (Napló). Élete folyamán harcolt a fe-
udalizmus ellen, s az egész nemzetet kivétel nélkül egyforma szabadnak
óhajtotta.

Hasonlóan Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Széchenyi István
gondolkodásához, a közgazdaság-tudományt is gazdagította. Bölöni hit-
vallása az alkotmányos jogállamról, a szabadságról és egyenlõségrõl a
gazdaságpolitikai, a közgazdaságtani nézeteiben is világosan tükrözõ-
dik. Azt a gazdasági rendszert vetette el, amely a kötöttségek, elõjogok
jegyében a rendiséget, a feudális rétegzettségi világot teremtette meg.

1830–1832 között nyugat-európai és észak-amerikai utazást tett Bél-
di Ferenc kíséretében. Ezeknek az utazásoknak a leírását 1834-ben ad-
ták ki Kolozsvárott, de a mû hamarosan tiltólistára került. Az útleírás
VIII. fejezete tartalmazza az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat magyar
fordítását.

1833-ban az õ kezdeményezésére alakult meg Kolozsvárott a Nem-
zeti Casino. 1834-ben az õ javaslatára indult meg a Vasárnapi Újság cí-
mû néplap, Brassai Sámuel szerkesztésében. Szintén Bölöni Farkas Sán-
dor kezdeményezésére alakult meg a Vívó Intézet és az Asszonyi Olvasó
Egylet. 1836-ban a kolozsvári játékszín tollvivõ titkára lett, õ szedte
rendbe a színház anyagi ügyeit. Munkája Jakab Elek szerint „egy jóté-
kony erkölcsi forradalmat idézett elé az eszmékben, a politikai és társa-
dalmi viszonyok felfogásában”, sokáig csak Kolozsvár történetírójának
ma is alapvetõ tanulmányából volt ismeretes (Bölöni Farkas Sándor és
kora, Keresztény Magvetõ, 1870/4), valamint Kõvári László egy kisebb
cikkébõl (Bölöni Farkas Sándor életrajza, Napkelet, 1859). K. Papp Mik-
lós elsõ tudósítását Bölöni Farkas naplójáról (Kolozsvári Nagy Naptár,
1865. 60–68.), s Bölöni Farkas leveleinek Kuun Géza-féle közlését (Ke-
resztény Magvetõ, 1884–85.) a századfordulón Kiss Ernõ unitárius kol-
légiumi tanár megemlékezése követte a reformpolitikus utazóról, kie-
melve Bölöni Farkas kezdeményezõ szerepét az Erdélyi Múzeum felállí-
tásában (Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület fél százados ünnepé-
re 1859–1909, Kolozsvár, 1909–1942, 135–40.).

Bár egy ideig eléggé hallgatott róla a közirodalom, a XX. századi
 elemzõink azonban megnyugtatóan gazdagították számos irodalomtör-
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téneti tanulmánnyal és forráskiadvánnyal a Bölöni Farkasról szóló iro-
dalmat (Jancsó Elemér kiadja a Nyugat-európai utazást (Erdélyi Ritkasá-
gok 11. Kv. 1943) és az 1835–36. évi naplótöredéket (Az új Erdély hajna-
lán. Erdélyi Ritkaságok 15. Kv. 1944; a 2. kiadás Bölöni Farkas Sándor
naplója címmel 1971-ben a Kriterion Téka-sorozatában). A naplóból
már az Erdély Öröksége sorozatban is jelentek meg szemelvények (Erdé-
lyi arcok 1791–1867, Bp. 1941) Tavaszy Sándor elõszavával. Jancsó Be-
tegség, szenvedés, halál címmel részleteket közölt az író kéziratban ma-
radt elmélkedéseibõl (Pásztortûz 1943), róla szóló tanulmányai közül
pedig a Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága 1795–1842 a legátfo-
góbb (Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1942; újabb változatait
lásd A felvilágosodástól a romantikáig, 1966 és Irodalomtörténet és idõ-
szerûség, 1972 c. köteteiben). Gál István a kiadatlan angliai útinaplóból
közölt részleteket a Pásztortûzben (1942/2) és az Erdélyi Helikonban
(1942/3); Remenyik Zsigmond az Officina sorozatban ismét kiadta az
amerikai útinaplót (Bp. 1943). Hazai kutatóink közül életrajzához szol-
gáltatott új adatokat Cs. Bogáts Dénes (Adatok Farkas Sándor életpályá-
jához, Erdélyi Múzeum 1944/1–2), Faragó József a forrásközlést bõvítet-
te (Bölöni Farkas Sándor jegyzetei a magyarság létérõl, Erdélyi Múzeum
1944/3–4).  Izsák József (Bölöni Farkas Sándor, a történetíró, Kv. 1947);
Csetri Elek az ypsilantistákkal való kapcsolatát derítette fel (Adatok az
1821. évi felkelés erdélyi visszhangjához, Studia Universitatis Babeº–
Bolyai 1959); Mikó Imre elõremutató jogi és politikai nézeteit elemezte
(Bölöni Farkas Sándor, a demokrata és a republikánus, Korunk,
1965/12), amihez a Korunk ugyanazon számában külföldi elismerés is
csatlakozott (Keith Hitchins: Bölöni Farkas és de Tocqueville). A követke-
zõ évben Benkõ Samu gondozásában jelent meg, ezúttal ötödször, az
amerikai útleírás, melyhez az angliai úti jegyzetek elsõ teljes kiadása is
csatlakozott (Utazás Észak-Amerikában, 1966, újabb kiadás Mikó Imre
elõszavával. Tanulók Könyvtára 1975). Az 5. kiadás bevezetõ tanulmá-
nya Benkõ Samu Sorsformáló értelem c. kötetében (1971) is megjelent.
Mikó Imre Honpolgárok és világpolgárok c. esszégyûjteményében (1967)
Korunk-tanulmányának újabb változatát adta (Terjesztettem minden de-
mokratiai elvet), majd A bércre esett fa (Bölöni Farkas Sándor életregé-
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nye, 1969) c. könyvében méltó irodalmi emléket állított. Imreh István
két dolgozatában (Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete, 1999; Bölöni
Farkas Sándor in Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából,
2001), valamint Gúzs Ferenc (Szövetkezetek Erdélyben és Európában)
méltatják mint a szövetkezetesítés európai úttörõjét (uo.).

Bölöni, az azonos érdekekre, hasonló célkitûzésekre hivatkozva, a
kölcsönös segélynyújtásra alapozva, hogy „egyesült erõvel” lehetett vé-
dekezni tûzvész, jégverés ellen, a nemzeti mûvelõdés mozgalmait támo-
gatni, kaszinót, olvasóegyletet vagy éppen torna-vívodát alapítani, a
szövetkezésre szólít fel. Ennek a gondolkodásnak a szellemében alakul-
tak meg azután a takarékosságot szolgáló, kis összegecskéket nagy ösz-
szeggé növesztõ kölcsönt nyújtó segélyegyletek, takarékpénztárak, ban-
kok is.

Ilyen társadalmi viszonyok között alapította Bölöni 1825-ben a
Gondoskodó Társaságot, a Provisionális Cassát, amelynek célja a takaré-
kosság, az eladósodottság elleni védekezés, a segélynyújtás, a kis léptek-
kel teret nyerõ tõkegyarapítás volt. A kolozsvári Gondoskodó Társaság
alapítóját, Bölönit hazai tradíciók is befolyásolták. A társulás nem ismer
rendi válaszfalakat. Az 1830. évi alapszabály módosításkor ezt a monda-
tot is a szövegbe iktatják: „Se rang, se kor, sem egyéb tekintetek senkinek
elsõségi jusst nem adnak.”  Ezeket a modern szövetkezeti mozgalmak el-
veket csak késõbb, több évtizedes fejlõdés eredményezte.

A Gondoskodó Társaságot szövetkezeti alapon szervezett takarék-
pénztárnak is tekinthetjük, olyan társulásnak, amely régi és új pénzinté-
zeti elemeket kapcsol össze. A kolozsvári Provizionális Cassa ötvözi a
kis tõkék egyleti úton való akkumulációját, a hitelválság valamelyes or-
voslását az önsegélyezés, a „kölcsönös segélynyújtás” tradicionális
módjaival. Oberding József György írt róla tanulmányt A Kolozsvári
Gondoskodó Társaság címmel (Erdélyi Múzeum 1934/1–6), kimutatva,
hogy a Bölöni Farkas Sándor alapította intézmény, amely közel egy év-
századot mûködött, az elsõ hitelszövetkezeti forma Európában.

Források: Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közí-
rás, tudományos irodalom, mûvelõdés I. (A–F). Fõszerk. Balogh Edgár.
Bukarest: Kriterion. 1981. Online hozzáférés; Magyar életrajzi lexikon I.
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(A–K). Fõszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967. 259–260.
o. Online hozzáférés; Életrajza az unitárius pantheonban; Imreh István:
Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete, Bp. 1999.

Pethe Ferenc (1763. március 30. – 1832. február 22.) halálának
170. évfordulójára3

A mai Tiszavasvárin (Magyarország, Szabolcs megye) született, és
életének 70. évében halt meg Szilágysomlyón. A szilágysomlyói temetõ-
ben található temetkezési helye fölé emelte veje 3 méteres síremlékét
1835-ben. A magyar, különösen az erdélyi szellemiség ma is õrzi nagy
ívû munkásságának emlékét.

A debreceni református kollégiumi tanulmányait befejezve, külföl-
di egyetemen, a hollandiai Utrechtben tanult 1788-tól nyolc éven át,
majd elindult, s Európa legnagyobb országait, Angliát, Franciaországot,
Olaszországot, Svájcot és Németországot járta be. Utazásait arra hasz-
nálta, hogy megismerje a nyugati országok nyújtotta ismeretek hazai
hasznosítását. Ezalatt a nyomdász mesterségét is kitanulta.

1796-tól Bécsben az elsõ magyar nyelvû gazdasági lap, a Vizsgálódó
Magyar Gazda szerkesztõje és kiadója lett. Méltán nevezhetjük az elsõ
magyar gazdasági szaklap szerkesztõjének. 1797-tõl 1801-ig a keszthelyi
Georgikon egyik szervezõje, tanára, majd vezetõje (matézist, építészetet,
rajzot, gazdasági tárgyakat adott elõ, a tangazdaságot is irányította).
1801–1814 között Esterházy szolgálatában állt, földet bérelt, szakírói te-
vékenységet folytatott. 1814-tõl Bécsben, 1816-tól 1818-ig Pesten jelen-
tette meg lapját, a Nemzeti Gazdát. Újból földet bérelt, üzleti vállalkozá-
sokból élt. 1827-ben Kolozsvárott megindította az elsõ erdélyi politikai
lapot, a Hazai Híradót, utóbb Erdélyi Híradót. A tudományos élet fellen-
dítéséért harcolt, társadalmi, gazdasági reformokat sürgetett. Úttörõ sze-
repe volt a szélmalmok magyarországi elterjesztésében, a takarmány- és
ipari növények termesztésének propagálásában. A belterjes gazdálkodás
sürgetése közben kimutatta a jobbágyi termelés tarthatatlanságát. Több
mint 200 új szó megteremtése és elterjesztése is nevéhez fûzõdik. Ké-
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sõbb bõrlemények kötik le a kunszentmiklósi határban, ugyanakkor a
budai Vár alatt szõlõt telepít, Kolozsvárra kerül, ahol elõször kocsmáros-
ként keresi kenyerét, majd nyomdaalapítással és lapkiadással hagy ma-
radandót maga után. Élete utolsó évében Szilágysomlyóra megy, s itt
alig éli túl a fél évet.

Pethének változatos, gazdag kiadói munkásságával sikerült mara-
dandót alkotnia a magyarországi és erdélyi publicisztika területén. Már
utrechti tanulmányai idején, 1794-ben vállalkozott a Biblia és egy zsol-
tároskönyv magyar nyelvû kiadására, amelyekért jutalomban is részesül
az angol régenstõl. Külföldi útjáról visszatérve, Bécsben 1796-ban kiad-
ja a Magyar Újságot, amelynek mellékcíme: Mely Magyar- és Erdélyor-
szágban a gazdaságot és szorgalmatosságot irányozza. Négy és fél évi
keszthelyi tanároskodása után, 1814-ben visszatér Bécsbe, és elindítja
hosszúra sikeredett címmel a Nemzeti Gazdát, vagy A magyar nemzet
nemzeti gazdasága s ebbeli kereskedése virágzásának elõmozdítása, me-
lyet a nemzet szorgalmas fiainak segedelmekkel hetenkint készítgetett K.
P. F. címû hetilapot, amely 1818 végéig mûködött. Ezt követõen erdélyi
tartózkodása alatt, 1827-ben Kolozsváron beindítja az Erdélyi Híradót,
amely az õ szerkesztése alatt kilenc kötetig jutott, és ennek melléklete-
ként a Nemzeti Társalkodót, amelyet másfél évig szerkesztett. A kolozs-
vári Farkas utcában nyomdát is alapít.

Korának kimagasló gazdasági szakírójaként kiadja három kötetben a
Pallérozott Mezei Gazdaság címû híres könyvét. Az elsõ kötet 1805-ben
jelent meg Sopronban, amelyet 1814-ig követett a másik két kötet is, Po-
zsonyban 1808-ban, illetve Pécsett 1814-ben. Eredetileg ez a híres köny-
ve tankönyvfélének indult, azonban menet közben igen jelentõs tudo-
mányos munkának sikeredett. Közel 800 oldalas köteteiben eredeti ta-
pasztalatit és elméleti összefoglalóját találjuk a mezõgazdálkodás olyan
aktuális problematikájának, mint: a mezõgazdasági üzemszervezés, ta-
lajmûvelés, a belterjes termelés, a vetésforgó rendszerek, a vetõmag faj-
tisztasága, a növényi betegségek ellen való védekezés, az ipari és keres-
kedelmi növények fajtái és termesztési módja, az állattenyésztés stb.
Ajánlásai között találjuk a mezõgazdaság és állattenyésztés technikai
fejlesztéséhez szükséges újítások ismertetését is.

Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben...
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1812-ben adta ki Mathesis címû kétkötetes munkáját Bécsben,
amelynek elsõ kötete matematika, a második geometria. Ennek a mun-
kának nagy érdeme a tényanyag mellett a szaknyelv magyarosítása.
Megjegyzendõ, hogy egész életmûvében igen nagy hangsúlyt fektet a
magyar nyelv fejlesztésére, csiszolására, így megállapítható, hogy írásai-
val igen pozitív hatást gyakorolt a magyar nyelv fejlõdésére.

Közben alapító tagja lett a Pesten létesülõ Magyar Tudós Társaság-
nak. A Természethistoria címû, 1815-ben kiadott könyve 1817 õszén el-
nyerte az elõször kiosztásra kerülõ Marczibányi-dijat.

Fõbb munkái közé soroljuk az eddig említetteken kívül a következõ
könyveket is: Ungarische Grammatik. Nach den Grundsatzen Johann
Farkas ganz umgearbeitet. Bécs, 1798; Pestis ragadvány ellen oltalom.
Németbõl magyarra fordította P. F. Bécs, 1814; Természethistória és mes-
terségtudomány. Bécs, 1815; Idõpróféta vagy idõváltozást jövendölõ pó-
kok. Pest, 1816; Baromorvos könyv. Kolozsvár, 1827; A földmívelési kimia
gyökere egymásból fojó leczkékben. Angolból fordította, s jegyzéssel bõ-
vítette. Bécs, 1815; Baromorvos könyv, Kolozsvár, 1827; Budai szõlõm
ültetési módja, Kolozsvár, 1827; Europai mértékár. Kolozsvár,
1829–1830.

Bár viszontagságos élete volt, mindig sikerült elegendõ erõt gyûjte-
nie ahhoz, hogy vállalt népszolgálatát képes legyen újrakezdeni a „Ma-
gyar- és Erdélyország” gazdasági fejlesztéséért. Hosszú munkássága ide-
jén folyamatosan a tudományos élet fellendítéséért harcolt, társadalmi,
gazdasági reformokat sürgetett.

Venczel József (1913. november 4. – 1972. március 16.) halálának
50. évfordulójára4

Társadalomkutató, egyetemi tanár, közíró. Meghatározó személyi-
sége volt a két világháború közti erdélyi magyar szociológiának. Az er-
délyi földkérdéssel, falukutatással, demográfiával, a szociológia mód-
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szertanával foglalkozott. A harmincas években kibontakozó és a 40-es
évek elején kiteljesedést ígérõ erdélyi magyar társadalomkutatás elméle-
tileg, gyakorlatilag legképzettebb szaktudósa.

Munkásságának legfontosabb területei a gondolkodástörténet, nem-
zedéki kérdés, társadalomstatisztika, demográfia, társadalomkutatás,
társadalom- és mûvelõdéspolitika, nemzetiség- és magyarságkutatás. Al-
kotó módon fejlesztette tovább az ismert román szociológus, Dimitrie
Gusti által kidolgozott empirikus falukutatási módszert. Nem csupán al-
kalmazta Gusti módszertanát, hanem az erdélyi magyar viszonyokra al-
kalmazta, s alkotó módon tovább is fejlesztette azt. A két világháború
közti Erdély jelentõs tudományos és mûvelõdési intézményeinek, kiad-
ványainak létrehozása, mûködtetése fûzõdik nevéhez.

Csíkszeredában született, középiskolai tanulmányait szülõvárosá-
ban végezte a Római Katolikus Fõgimnáziumban. Itt érettségizett 1930-
ban. Ez év õszén megnyerte az Erdélyi Helikon irodalmi nagydíját,
1930–1933 között a kolozsvári Lyceumi könyvtárban vállalt munkát,
majd jogot tanult Kolozsváron az I. Ferdinánd Tudományegyetem jogi
karán, ahol 1936–1939 között megszerezte a jogi doktorátust. Az Erdélyi
Fiatalok c. fõiskolás folyóirat köré csoportosuló ifjak néprajzi-szociális
tényfeltáró munkájának résztvevõje és népszerûsítõje. Hogyan tanulmá-
nyozzam a falu életét? címmel szociológiai kérdõívet szerkesztettek.
Nyaranta gyûjtõ-kutató munkát végeztek Kolozsborsán, Maros és Udvar-
hely megyében, az Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei pedig máig fontos doku-
mentumai a szemináriumban folyt pezsgõ életnek.

Fiatalon kibontakozott sokirányú tudományos érdeklõdése, illetve
kiváló kezdeményezõ ereje, szervezõképessége. 1933 és 1940 között az
Erdélyi Iskola címû folyóirat szerkesztõje, rovatvezetõje. Az 1935-ben
alapított Hitel egyik alapító szerkesztõje. A folyóirat megszûnése után
1936-ban Venczel ugyanezzel a címmel indított új folyóiratot, amelyben
1944-ig sorra jelentek meg az erdélyi magyarság önismeretét szolgáló
írásai. 1937-ben részt vett az erdélyi magyar értelmiség Vásárhelyi Ta-
lálkozójának megszervezésében.

A kor legnagyobb táj- és néprajzkutatása az 1940-ben indult bálvá-
nyosváraljai falutanulmányozó munkatábor volt, amelyet a Kolozsvári
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Magyar Diákok Szövetségének társadalomtudományi és néprajzi mun-
kaközössége szervezett Venczel József, Makkai László, Szabó T. Attila,
Schneller Károly és Kovács László együttmûködésével. Az 1941 júliusá-
ban elkezdõdött táborozáson harminchárom jogász, medikus, közgaz-
dász, tanárjelölt, teológus és agrárszakember vett részt, majd 1943 tava-
szán egy közgazdászokból álló, homogén csapat gyûjtötte a családok
mezõgazdasági üzemi adatait.

1938–1945 között vezette az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
(EMGE) statisztikai ügyosztályát. 1940 õszétõl a Teleki Pál Intézet kere-
tében mûködõ Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) tanára, 1941-tõl igaz-
gatója 1946-ig. Egyetemi tanárként a Dés melletti Bálványosváralján lét-
rehozott falukutató táborban elõadásokat tartott, monografikus, nagy-
szabású tájkutatást szervezett.

Cikkei, tanulmányai 1945 elõtt, többek között a Jóbarát, Erdélyi Fia-
talok, Erdélyi Tudósító, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Gazda,
Hitel címû folyóiratokban, idõszaki kiadványokban jelentek meg. Szülõ-
földjérõl írott tanulmánya, a Csíkszék természeti és társadalmi leírása
Várdotfalvi álnéven jelent meg 1939-ben A nemes székely nemzet képe
címû háromkötetes monográfiában.

Részt vett a Bolyai Tudományegyetem megszervezésében, az egye-
tem jogi és közgazdasági karának statisztikai és szociológiai professzora-
ként dolgozott 1945–1947 között. 1947-ben letartóztatták, a piteºti-i in-
ternáló táborba került, ahonnan egy év múlva szabadult, de már az
egyetemi katedrára nem térhetett vissza, 1948–1950 között az Erdélyi
Múzeum-Egyesület fõlevéltárosa és tudományos kutatója volt. 1950 feb-
ruárjában a kommunista hatalom újra letartóztatta, koholt vádak alap-
ján tizenkét év börtönbüntetésre ítélték, 1961. január 1-jén megromlott
egészséggel szabadult.1969-ig kisipari szövetkezetekben dolgozott, ke-
rámiát festett, kottákat másolt. 1969-tõl ismét dolgozhatott társadalom-
kutatóként, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem filozófia és szociológia
karán. Ebben az idõszakban a Korunk hasábjain közölt tanulmányokat.
1971-ben súlyos betegsége miatt nyugdíjazták, de továbbra is teljes szel-
lemi frissességgel dolgozott. Utolsó nagy munkája a Romániai magyar
irodalmi lexikon szerkesztési módszerének kidolgozása.

Somai József
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Életében egyetlen kötete jelenhetett meg: Az erdélyi román földbir-
tokreform. Kolozsvár, 1942. Halála után nyolc évvel, 1980-ban Imreh
István válogatásában jelent meg a Kriterion Könyvkiadónál Az önisme-
ret útján címû tanulmánykötete. 1988-ban Budapesten újabb válogatás
látott napvilágot, Erdélyi föld – erdélyi társadalom címmel. Ezt a tanul-
mánykötetet, akárcsak az 1993-ban Székelyudvarhelyen megjelent A
falumunka útján címû kötetet Székely András Bertalan válogatta és
szerkesztette. Ezáltal vált hozzáférhetõvé Venczel József számos olyan
publikációja, amely 1931 és 1945 között jelent meg különbözõ folyói-
ratokban.

Kötetekben, folyóiratokban megjelent jelentõsebb cikkek, tanulmá-
nyok még: A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. Kolozsvár,
1935; A magyar önismeret útja. Erdélyi Iskola. Kolozsvár, 1936–1937; Öt
Olt menti székely község népmozgalma. Hitel. Kolozsvár, 1937; A székely
népfelesleg. Hitel. Kolozsvár, 1937; Csíkszék természeti történelmi és tár-
sadalmi leírása. A nemes székely nemzet képe. Szerk. Rugonfalvi Kiss
István. Debrecen, 1939; A falukutatás módszertanának vázlata. Kolozs-
vár, 1941; Az erdélyi román földbirtokreform. Kolozsvár, 1942. Posztu-
musz kiadások : Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társada-
lomkutatás körébõl. Bevezetõ és jegyzetek: Imreh István. Bukarest, 1980;
A falumunka útján. Válogatott írások. Válogatta, szerkesztette és a záró
tanulmányt írta Székely András Bertalan. Székelyudvarhely–Budapest,
1993 és 2008.

Mikó Imre (1911.  március 23. – 1977.  március 21.) halálának 35.
évfordulójára5

Bánffyhunyadon született, ahol édesapja járásbíró volt. Köznemesi
családból származott, elemi és középiskoláit a kolozsvári unitárius kol-
légiumban végezte (1929). Családi hagyományokkal szembeni kötele-
zettségével a jogi szakmát választotta, azonban hajlama inkább az iroda-
lom felé vonzották.

Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben...

5 Balázs Sándor: Mikó Imre. Élet és pályakép. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár,
2003.
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Egyetemi évei alatt egyetemi társaival megalakították a Székely Tár-
saság ifjúsági szakosztályát, majd vezetõje lett a magyar egyetemi hall-
gatók elismert egyesületéért folytatott többéves mozgalomnak.  Közéleti
érdeklõdése folytán 1932-ben a Magyar Párttal kerül kapcsolatba, és le
is költözik Bukarestbe, ahol mint szigorló jogász a parlamenti csoport
jogvédõ irodájában dolgozott egy évig. Visszatérve még ebben az évben
Kolozsvárra megjelentette Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés c.
könyvét, amelyet a román Dimitrie Gusti professzor munkásságának ha-
tására írt. Innen indulva faluszemináriumot szerveztek, a falusi népmû-
velés és a falu tudományos megismerése céljából. Az elsõ falukutatás al-
kalmából báró Bánffy Ferenc kolozsborsai birtokán fõiskolai hallgatók
(Demeter Béla, Miklós András, Mikó Imre, Pálffy Zoltán és ifj. Szabó Gé-
za), kilenc vegyes lakosságú község magyarságának helyzetét vizsgálták
meg. Ennek eredményeként születtek meg az Erdélyi Fiatalok falu-füze-
tei, valamint Demeter Béla: Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok, Cluj-
Kolozsvár, 1932, és Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés,
Cluj-Kolozsvár, 1932.

A jogtudományi doktorátust 1934 tavaszán szerezte meg az I. Fer-
dinand Egyetem jogi fakultásán. Még ebben az évben rokonok és a buda-
pesti Gondviselõ Társaság segítségével Párizsba megy, ahol másfél éven
át (1934–36 között) ösztöndíjasként folytatta nemzetközi jogi és politi-
kai tanulmányait. Visszatérve Kolozsvárra a Magyar Párt szakértõje és
politikusa, majd 1937-ben parlamenti képviselõjelöltje lett. Tevékeny
részt vállalt a Vásárhelyi Találkozó (1937) elõkészítésében és a találkozó
politikai programjának kidolgozásában. Ezzel kapcsolatos cikkeit a lu-
gasi Magyar Kisebbségben közölte, amelynek Kisebbségi Jogélet címû
mellékletét is szerkesztette. Ezzel párhuzamosan a kolozsvári Keleti Új-
ságban is jelentek meg cikkei.

A bécsi döntés Bukarestben érte, mivel elvállalta a Népközösség bu-
karesti irodájának vezetését 1939/40-ben. Visszatérve (1940-ben) Ko-
lozsvárra, ismét a politikába került, most már mint magyarországi parla-
menti küldött. Erdély magyar fennhatóságának négy éve alatt mintegy
negyedszáz nagyobb tanulmányt közölt, valamint két könyvet: Huszon-
két év (1918–1940) (Budapest, 1941. 326. l.) és Nemzetiségi jog és nem-

Somai József
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zetiségi politika (Budapest, 1944. 555.) Ebben az utóbbi hatalmas mûvé-
ben tárta fel másfél évszázad magyar politikatörténetét (1944).

A szovjet csapatok kolozsvári bevonulásakor 1944. október 13-án
lefogták, majd Focºani-ba szállítottak, onnan a Szovjetunióba, ahol há-
rom évig és kilenc hónapig fogolytáborban tartották. A fogságból 1948.
július 16-án tért haza Kolozsvárra. Nemesi társadalmi eredete miatt po-
litikai megbélyegzett lett. 1968-ban kérte a rehabilitálását, ami viszont
sosem történt meg. Felhasználva fogolykori orosz nyelvtanulását, orosz
nyelvet és irodalmat tanít a 7. számú (ma Brassai) középiskolában tíz
évig. Közben a Bolyai Tudományegyetemen orosz nyelv- és irodalomból
államvizsgázott (1954), oroszból fordít magyarra és publicisztikai tevé-
kenységet fejtett ki a Korunk, Utunk és Igaz Szó folyóiratokban. 1958 ta-
vaszán indoklás nélkül felbontották munkaszerzõdését a középiskolá-
ban, valójában a tanügybõl a magyarországi 1956-os forradalom leveré-
sét követõ erõszakhullám idején távolították el. A munkaerõ-elosztó hi-
vatal a kolozsvári könyvelosztóhoz küldte, ahol közel 19 évig dolgozott
elõbb fizikai munkát, majd az egyetemi jegyzetek eladására szakosított
Egyetem utcai könyvüzlet ügykezelõje, végül 1970 és 1976 között a Kri-
terion Könyvkiadó szerkesztõje. A Téka-sorozat és a Romániai Magyar
Irodalmi Lexikon (RMIL) szerkesztõje, tankönyvíró.

A történelmi személyiségrajz is gazdagodott írásaival. Az általa ked-
velt történelmi személyiségrajz eszközével mestereire és kortársaira em-
lékezik. Regényes szépirodalmi formába öntve a kolozsvári Unitárius
Kollégium két jelesének megírására vállalkozik. A bércre esett fa (1969)
Bölöni Farkas Sándor életregénye az Erdõvidéktõl Kolozsvárig, onnan
Amerikáig és vissza, illetve Az utolsó erdélyi polihisztor (1971), a híres
iskolájának nevet adó Brassai Sámuel-portré újra népszerûvé tette a régi
Kolozsvár két jellegzetes tudós-alakját.

A fent említett munkái sorába tartozik még: A székely közületi kultu-
rális önkormányzat (Lugos 1934); Erdélytõl Európáig (Debrecen, 1935);
Huszonkét év (Bp. 1941, új kiadása Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem, Bern–München, 1987; Bp. 1992); Honpolgárok és világpolgá-
rok (tíz esszé, 1967); Orbán Balázs nyomdokain (Beke Györggyel és Fo-
dor Sándorral, 1969); Petõfi Erdélyben (Dávid Gyulával, 1972); Akik elõt-

Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben...
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tem jártak (1976); A csendes Petõfi utca (emlékirat, Balogh Edgár utósza-
vával, Kv. 1978); Változatok egy témára (tanulmányok, Gáll Ernõ beve-
zetõjével, 1981).

Balázs Ferenc (1901. október 24. – 1937. május 22.) halálának 75.
évfordulójára 6

Az erdélyi magyarság megpróbáltatásának idején a múlt század ne-
gyedik évtizedében, a szövetkezetesítés gyakorlati alakításának igen ne-
héz idõszakában, a vidékfejlesztés úttörõjeként alkotott maradandót rö-
vid életében is.

Balázs Ferenc Kolozsváron született székely származású, négygye-
rekes szülõk gyermekeként. Az elemi iskola elvégzése után a kolozsvári
unitárius gimnáziumban tanult, ahol 1919-ben kiváló eredménnyel
érettségizett is, majd beiratkozott a kolozsvári Unitárius Teológiára,
amelyet 1923-ban kitûnõ eredménnyel végzett. Teológus korában négy
írásával jeleskedik a Versek – elbeszélések – tanulmányok tizenegy fiatal
erdélyi írótól 1923-ban megjelent kötetben. Kitûnõ teológiai eredményei
alapján kétéves angliai tanulmányútra küldték az Oxfordi Teológiai Fõ-
iskolára. Ennek elvégzése után kétéves meghívást kapott az Amerikai
Egyesült Államokbeli Berkley város Teológiai Fõiskolájára. Tanulmá-
nyai végeztével Balázs Ferenc nyugatra indult, és kelet felõl tért haza,
Japánon, Kínán, Indián és a Közel-Keleten keresztül, körbejárva a vilá-
got. Méltóan került fel a magyar világjárók listájára. Indiában Kõrösi
Csoma Sándor sírját is felkereste. Japánban találkozott Toyohiko Kaga-
wa japán költõvel, hozzá csatlakozott és vele együtt járta a japán falva-
kat, megismerkedve az akkori japán falu és a mezõgazdaságból élõk éle-
tével. Hazatértében Indiában Gandhival és Rabindranath Tagore indiai
költõvel és politikussal került kapcsolatba, akikkel szoros barátságot
alakított. Japán barátaival és Tagoréval a szövetkezeti probléma és vi-
dékfejlesztés kérdésében közös nézeteik és álláspontjuk volt.

Egy évvel hazaérkezése után a Tordai-hasadék mellett fekvõ Mészkõ

Somai József

6 Guzs Ferenc: Balázs Ferenc, a szövetkezeti mozgalom apostola, in Erdélyi ma-
gyar gazdasági gondolkodás múltjából, I. kötet, Kolozsvár, 2001, 291–299.



99

falu unitárius egyházközség lelkészévé választották. Itt élte le hátralevõ
életét 1937 májusában bekövetkezett haláláig, és hasznosította a világ-
körüli útján a vidékfejlesztés és szövetkezeti mozgalom terén szerzett
tapasztalatait, amelyeket Bejárom a kerek világot (1923–1928)7 címû
könyvében ismertet.

Mindamellett, hogy templomot épített, orgonát vásárolt, iskolát és
lelkészi lakást bõvített, életre hívta az Aranyosszéki Vidékfejlesztõ Szö-
vetkezetet. Tejszövetkezetet, népfõiskolát szervezett és tevékenyen részt
vett az egyházi élet megreformálásában. Dán mintára Népfõiskolát szer-
vezett, elõadásokat tartott, vetítettképes összejöveteleket szervezett.
Minden törekvése arra irányult, hogy föllendítse a falu gazdasági és kul-
turális életét.

A szövetkezeti üggyel, a vidékfejlesztéssel, valamint a közösségi
ügyekkel kapcsolatban kialakult nézeteit, felfogását Mészkõ faluban, és
Torda vidékén kezdte gyakorlatban alkalmazni. Itt kezdte el életbe ültet-
ni a szövetkezetek, mégpedig fogyasztási, hitel-, gép- és tejszövetkezetek
elveinek gyakorlati meghonosítását. Világviszonylatban igazi úttörõként
Tordai székhellyel megalapította a világ elsõ vidékfejlesztési szövetke-
zeti központot, melynek programjában az Aranyos völgyének vidékfej-
lesztése volt a kitûzött cél.

A vidék elkötelezettjeként latba vetve lelkészi tekintélyét és befo-
lyását szövetkezésre hívta híveit, hogy egyesítsék erõiket a közös fejlõ-
dés érdekébe. Tanfolyamokat, elõadásokat szervezett s ösztönözte, hogy
közös erõvel, szövetkezés útján vásároljanak modern gépeket, éljenek az
új agrotechnikai kínálattal,  használjanak minõségi vetõmagokat stb.

Szövetkezeti elgondolásait Aranyosszéki tervek (Torda, 1933) címû
röpiratában írta le. Ezek a tervek részben valósággá is váltak, amikor
megalakította a Vidékfejlesztõ Szövetkezetet, csak a kiújult tüdõbaja
akadályozta kitervelt mûve végrehajtásában.  Betegsége alatt írt munká-
jában, A rög alatt8 (Torda, 1936) címû emlékiratában tesz vallomást világ

Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben...

7 Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot (1923–1928). Kriterion Könyvkiadó, Bu-
karest, 1975.

8 Balázs Ferenc: A rög alatt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998.
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körüli útja óta végzett munkáiról, kudarcairól és az álmairól, amelyekrõl
szûkre szabott élete folytán le kellett mondania. Betegágyában fejezi be
Zöld árvíz9 címû regényét (Kolozsvár, 1936), melyben egy vidéki értel-
miséginek a tragikus küzdelmét tárja az olvasó elé.

Akkor válik teljessé a kép, ha megemlítjük Balázs Ferenc írói hagya-
tékának tágabb területét is. A  témánkhoz kapcsolódó Bejárom a kerek
világot, A rög alatt, Zöld árvíz mellett számos cikke az ekkori erdélyi ma-
gyar folyóiratokban jelentek meg, majd késõbb kötetben is. Szépíróként
ízesen, zamatosan tudott mesélni, tréfásan mond el komoly dolgokat, de
mindent az egész közösség szolgálatára tett.

Balázs Ferenc a közösségszervezésben is élenjáró volt. Falujában, az
általa vezetett közösségben olyan eredményeket ért el, mint a templom
újjáépítése, a paplak restaurálása, új iskola építése, kultúrotthon létesí-
tése, ugyanakkor a nép felvilágosítását, nevelését is igen fontos feladatá-
nak tartotta. Csoportokra osztva, kor és érdeklõdési kör szerint szervezte
meg tevékenységüket, s mindezt 6–7 év alatt érte el.

Túlhajszolt életmódja, életstílusa a gyermekkorából hozott tüdõtu-
berkulózisának kiújulásához vezetett, és végül halálos kimenetelû lett.
1937. május 22-én, 36 éves korában hunyt el. A gyászszertartáson jelen
volt az erdélyi magyar értelmiség színe-java, és számos búcsúbeszédet
tartottak, mégpedig olyan személyiségek, mint Tamási Áron, László De-
zsõ, Jancsó Béla, gróf Kemény János és mások, megdöbbenésüknek adva
hangot, hogy az erdélyi magyar értelmiséget, szellemi életet mekkora
veszteség érte.

(folytatása következik)

A folytatásban a következõ személyiségek bemutatására kerül sor:
Brassai Sámuel (születésének 215., halálának 115. évfordulójára), Kós
Károly (halálának 45. évfordulójára), Kõváry László (halálának 105. év-
fordulójára), Bethlen László, halálának 45. évfordulója), Oberding Jó-
zsef (születésének 110. évfordulójára, és Demeter Béla (halálának 60.
évfordulójára).

Somai József

9 Balázs Ferenc: Zöld árvíz (regény). Erdélyi Szépmûves Céh, Kolozsvár, 1936.
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1 Nicolae Al. Pop, Ionel Dumitru, Eva-Cristina, Corina Monica Pelãu Petrescu,
Dan-Cristian Dabija: Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat, Uranus kiadó,
Bukarest, 2011

2 Egyetemi adjunktus, Babeº–Bolyai Tudományegyem Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Kar, Kolozsvár, Románia.

Nemzetközi marketing –
Elmélet és gyakorlat1

(recenzió)
ALT MÓNIKA ANETTA2

A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv 2011-
ben jelent meg a bukaresti Uranus kiadónál, dr. dr. h.c. Nicolae Al. Pop
egyetemi tanár koordinálásában. A könyv egy hosszú, következetes és
átfogó egységes kutatómunka eredménye a nemzetközi marketing terü-
letén. A vállalati és a fogyasztói szemszögbõl megvilágított példák ol-
vasmányossá és könnyen feldolgozhatóvá teszik az elméleti fogalmakat.

A szakkönyv szerzõi a közgazdaságtan doktorai a marketing szakte-
rületén, és jelentõs oktatói tapasztalattal rendelkeznek: dr. dr. h.c. Nico-
lae Al. Pop egyetemi tanár, dr. Ionel Dumitru egyetemi docens, dr. Eva-
Cristina Petrescu egyetemi docens a Bukaresti Közgazdasági Akadémia
Marketing Karán, dr. Corina Monica Pelãu egyetemi adjunktus a Buka-
resti Közgazdasági Akadémia Gazdálkodástudományi Karán és dr. Dan-
Cristian Dabija egyetemi adjunktus a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karán.

A könyv kidolgozásánál a szerzõk kellõ alapossággal áttekintették a
nemzetközi marketingre vonatkozó irodalmat a hazai, angolszász, fran-
cia és a német irodalomból. A hivatkozott 459 forrás több mint fele az
utóbbi öt évben jelent meg.

A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv újszerû-
nek bizonyul a modern nemzetközi marketingfolyamatok szemléltetésé-
ben. A szerzõk álláspontja  végigkövethetõ a könyv mind a 16 fejezeté-
ben, amely szerint a marketingtevékenységek nem egyszerû költségek-
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nek tekinthetõk, hanem hosszú távú befektetések a vállalat stratégiai
céljainak a megvalósításához.

A könyv elsõ két fejezetében a szerzõk a nemzetközi marketing
alapfogalmait tisztázzák, és bemutatják a vállalat nemzetköziesedésé-
nek folyamatát a nemzetköziesedés elméletek tükrében. A következõ fe-
jezetben a nemzetközi marketinget önálló területként mutatják be, sajá-
tos jellemzõivel és céljaival. Ugyanakkor a szerzõk a nemzetközi marke-
ting, a nemzetközi ügyletek és a nemzetközi kereskedelem közti kapcso-
latot is szemléltetik.

A negyedik és az ötödik fejezet a piaci környezet elemzésével foglal-
kozik a nemzetek feletti, a nemzetközi mikro- és a makrokörnyezet pers-
pektívájából. Bemutatásra kerülnek mindazon piaci környezetet alkotó
elemek, amelyeket figyelembe kell venni a nemzetközi piacra lépésre
vonatkozó döntés elõtt.

A versenytársak elemzése, a vállalat termékeinek a pozicionálása,
illetve a nemzetközi piacokban rejlõ lehetõségek és a kockázatok külön
fejezetben (a hatodikban) kerülnek bemutatásra, mint a nemzetközi ver-
senyelõny tényezõi. A hetedik fejezet a nemzetközi piacelemzéshez
szükséges információk megszerzésével és a nemzetközi marketingkuta-
tás sajátosságaival folytatódik. A marketingtervezés következõ lépése-
ként a nyolcadik fejezet a piacszegmentálást és a célpiac kiválasztását
tárgyalja.

A kilencedik fejezetben sor kerül a nemzetközi marketing stratégiái-
nak a bemutatására, a stratégia kidolgozásainak lépeseire, a döntési fo-
lyamatokra és a fontosabb stratégiatípusok bemutatására. A fejezet gya-
korlati útmutatást nyújt a megfelelõ üzletforma kiválasztásához egy kül-
földi piaci behatolás, terjeszkedés és kivonulás esetében.

A következõ fejezetek a marketingmix elemek kidolgozását tárgyal-
ják a nemzetközi piacok kontextusában. A termékpolitikát érintõ kérdé-
seket két fejezetben mutatják be a szerzõk. A tizedik fejezetben a ter-
mék, a szerviz, a garancia és a márkázás kérdésérõl van szó. A tizene-
gyedik fejezetben a nemzetközi piacra szánt termékkínálat globalizációs
versus specializációs változatai szerepelnek. A nemzetközi piacoknak
sajátos szerzõdéses feltételeik vannak, amelyeknek céljai és a fõbb ele-

Alt Mónika Anetta
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mei a tizenkettedik fejezetben kerülnek bemutatásra: a nemzetközi ár-
politika, a transzferár, a szállítási és kifizetési feltételek, a hitelfeltéte-
lek, az engedmények és a jutalékok. Az értékesítési politikára vonatkozó
fejezet megvilágítja a nemzetközi értékesítési folyamat lépéseit: a meg-
fogalmazott célokat, az értékesítési csatornákat és rendszereket, a nem-
zetközi logisztikát és a nemzetközi értékesítési stratégiákat. Végezetül, a
nemzetközi marketing kommunikációs politikájának szánt fejezetben, a
szerzõk kitérnek a kommunikációs folyamatra, a szakemberek rendelke-
zésére álló technikákra és eszközökre és a nemzetközi kommunikációs
stratégiákra. A könyv utolsó két fejezete a marketing szervezeti struktú-
ráját és a kontrolling sajátosságait elemzi a nemzetközi környezetben.

A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv tartal-
mát és a témák megközelítését tekintve kitûnõ olvasmány az egyetemis-
ták, a gyakorlati szakemberek és mindazok számára, akik érdeklõdnek a
nemzetközi marketing területe iránt.

A könyv értéke az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásában jelent-
kezik. Az elméleti fogalmak igényes bemutatásán túl a szerzõk gyakorla-
ti példákkal segítik a tanulási folyamatot.

Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat
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1 Rechnitzer János – Smahó Melinda: Területi politika. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2011, 456 oldal.

2 Vincze Mária, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Területi politika1

(recenzió)
VINCZE MÁRIA2

Rechnitzer János és Smahó Melinda Területi politika címû  könyve
2011-ben jelent meg Budapesten, de már sok erdélyi szakember asztalán
is ott van, sõt már kolozsvári könyvtárakban is elérhetõ, így érdemes egy
rövid érdeklõdést felkeltõ ismertetõt írni a könyvrõl.

Joggal  állíthatom, miután elolvastam a könyvet, hogy hasznos út-
mutató ez a mû az elméleti és a gyakorlati szakembereknek egyaránt, le-
gyenek azok oktatók, kutatók vagy gyakorlatban dolgozók, akár a terüle-
ti tervezésben, akár a regionális politika vagy vidékpolitika terén. Mind-
járt az elején azt is kiemelném, hogy a könyv nemcsak a jelen területi
problémáinak megértéséhez ad kereteket, hanem felvázolja a jövõ lehet-
séges irányait is. Bár a felhozott példák, az adatok elsõsorban Magyaror-
szágra és más európai uniós tagországokra vonatkoznak, és kevésbé Ro-
mániára, mégis van mondanivalója a könyvnek a romániai viszonyok
között dolgozó szakemberek számára is.

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár neve jól ismert a magyarországi
és a határokon túli szakemberek körében is, mint kiemelkedõ kutatója a
gazdaság térbeli összefüggéseinek, és elsõsorban az innovációk terjedé-
sének gazdasági, társadalmi és intézményi feltételei kutatásának kap-
csán. Dr. Smahó Melinda a Széchenyi István Egyetem Regionális-tudo-
mányi és Közpolitikai Tanszékének egyetemi adjunktusa, 2009-ben A
tudás és a regionális fejlõdés összefüggései címû értekezésével szerzett
PhD-fokozatot. A Bevezetésben a szerzõk mintegy behatárolják  a  köny-
vük helyét és szerepét a magyar nyelvû szakirodalomban, hiánypótló-
nak tekintik a területi politika elméleti alapjainak rendszerezése vonat-
kozásában, valamint olyan szempontból, hogy a politikára épülõ terü-
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letfejlesztés alapelemeinek (tervezés, finanszírozás, intézményrendszer
és menedzsment) átfogó elméleti és módszertani összefüggéseit teljessé-
gében ragadták meg. Ugyancsak a könyv sajátos érdeme, hogy a magyar-
országi térfolyamatok alakulását a meghatározó európai fejlesztési irá-
nyokhoz kapcsolták.

 A könyv szerkezete négy egységbõl épül fel. Az elsõ részben a szer-
zõk a területi politika elméleti alapjait rendszerezték, körbejárva a terü-
leti politika mozgástereit, befolyásolási övezeteit. A területi politikát a
szerzõk egyrészt mint horizontális közpolitikát  tekintik, amely több
más közpolitikával szoros kapcsolatban áll, másrészt a területi politikát
alpolitikák, így a régiópolitika, a  településpolitika és vidékpolitika
együtteseként fogják fel. Az elsõ részben vizsgálják a területi politika és
a területfejlesztés viszonyát is, megállapítva, hogy „a politikát a térbeli
szerkezetek stratégiai irányainak, a fejlesztést  pedig a konkrét beavatko-
zások rendszerének lehet és kell tekinteni”.

 A második részben a területpolitika alkotóelemeit, így a tervezést, a
finanszírozás módjait, az intézményrendszer sajátosságait és a területi
menedzsmentet tárgyalják, példákkal, adatokkal illusztrálva megállapí-
tásaikat.

A könyv harmadik részében a területpolitika fejlõdését írják le a
szerzõk, a területiség megjelenését, a területfejlesztési beavatkozások
stratégiáját és azok megvalósítási módjait. A modern területi politikát a
jóléti államokhoz kapcsolták, a posztmodernet pedig az állami szerepek
megváltozásából vezették le. A Nyugat-Európa, valamint a Közép- és Ke-
let-Európa országai területpolitikáinak sajátosságait is bemutatják, és
ezeket mintegy beillesztik „az új közpolitika  általános fejlõdési irányai-
ba”. Ebben a részben tárgyalják az Európai Unió regionális, majd kohé-
ziós politikáját, amely eligazítást ad a tagországok számára a fejlesztés
irányait illetõen a területi szerkezet alakítására.

 A negyedik részben a magyar területi politika történetét írják le, ki-
emelten foglalkozva  a rendszerváltás utáni idõszakkal és a jövõ lehetsé-
ges irányaival.

  A szerzõk  már a  bevezetõben  tisztázzák, hogy „egy mû, amely a
társadalom bizonyos összefüggéseit hivatott rendszerezni és feldolgoz-
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ni, sohasem teljes. A társadalom folyamatosan változik, a politikai, gaz-
dasági viszonyok kedvezõen vagy éppen kedvezõtlenül alakulnak, az in-
tézményrendszert a folyamatos mozgás jellemzi, a térbeli szerkezetek-
ben újabb és újabb elmozdulások történnek.” Ezzel a pontosítással a
szerzõk nem csak a könyvbe foglaltakkal kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeket védték ki, de felhívták a figyelmet arra, hogy minden or-
szág, minden régió sajátosságainak megfelelõ területi politikát kell al-
kalmazzon, és ez a területi politika rugalmasan kell alkalmazkodjon a
változásokhoz.

A könyvet kiváló személyiségek is méltatták. Glatz Ferenc, az MTA
volt elnöke szerint „A területi politika mint az egyik új közpolitika arra
hivatott, hogy állami és különféle közösségi szintekrõl megoldásokat
ajánljon a területi erõforrások legkedvezõbb hasznosítására s egyben a
különbségek mérséklésére. A mû komplexen vizsgálja a területi folya-
matokba való beavatkozások elméleti és gyakorlati rendszereit.” Enyedi
György akadémikus, a magyarországi Regionális Kutatási Központ meg-
teremtõje, hiánypótlónak nevezi a könyvet, amely „kiváló kombinációja
a térfolyamatok alapos feltárásának és a fejlesztési politika megújításá-
nak”.

 Miután a könyv szerkezeti kereteit ismertettük a Bevezetésben leír-
tak alapján, és akadémikusok véleményét is megismerhettük a könyv-
rõl, rátérhetünk egyes  részekbõl való „szemelgetésre”.

  A könyv egyik jó tulajdonsága, hogy világos fogalmakkal operál,
miközben jelzi, hogy a szakirodalomban elég nagy a zûrzavar, számos
kifejezést használnak ugyanannak a fogalomnak a jelölésére. Példaként
említik a szerzõk, hogy a térbeli folyamatokba történõ tudatos beavatko-
zások megjelölésére a területpolitika, területi politika, regionális politi-
ka, térpolitika, térségi politika, területfejlesztési politika elnevezés is ol-
vasható a szakirodalomban. A szerzõk politikán a jövõt alakítani kívánó
cselekvések irányait, céljait, fõbb beavatkozási rendszereit értik.  A fej-
lesztést már a politika megvalósításának technikájaként, eszközeként ér-
telmezik. Ebben a megközelítésben tehát ajánlatosabb lenne vidékfej-
lesztési politika (rural development policy) helyett  külön vidékpolitiká-
ról és külön vidékfejlesztésrõl értekeznünk. A szerzõk egyértelmû meg-
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határozást adnak: „a  területi politika egy olyan közpolitika, amely az
adott ország térbeli szerkezete alakításának hosszú távon érvényesülõ
elveit, irányait, cél- és eszközrendszereit határozza meg. A területfejlesz-
tés ezzel szemben a területi politika megvalósításának eszközeit, szabá-
lyait, intézményeit és menedzsmentjét foglalja magában”. Az a tény,
hogy maguk a szerzõk is az eszközrendszert a területi politika fogalom
körében, illetve a területfejlesztésben is feltüntetik, jelzi, hogy valójá-
ban részben átfedés van a két fogalom között.

Ami különösen tetszik a könyvben, hogy a szerzõk nem kinyilat-
koztatnak, hanem megvitatnak problémákat, amit a gondolkodás fejlesz-
tése szempontjából is fontosnak tartok. A növekedési és kiegyenlítési
célok közötti konfliktus elemzése például egy ilyen téma, amit különbö-
zõ országok, illetve Magyarország régióinak példájával is illusztrálnak.

 A területi politikát meghatározó tényezõk leírása, elemzése egya-
ránt fontos a vidékpolitika, a régiópolitika, a településpolitika tanulmá-
nyozóinak. Az idõtényezõ, a térdimenzió, valamint a tér-idõ közös di-
menziója egyaránt befolyást gyakorolnak, de ezek külön-külön való
vizsgálata csak részben valósítható meg, és a párhuzam a politikai és a
területi politikai megközelítés  között kissé erõltetettnek tûnik. Hason-
lóképpen a területi politika szintjeinek és szereplõinek összefüggését
szintétizáló táblázat is csak adott idõben és térben tekinthetõ elfogadha-
tónak, semmiképpen sem általánosítható.

 A területi részpolitikák fejezet egyik legizgalmasabb része az,
amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy mennyire kell, lehet „regio-
nalizálni” a területi politikát?  Más megfogalmazásban: a kormányzatok-
nak kell kézben tartaniuk a területrendszerbe való beavatkozásokat,
vagy nagyobb mértékben (és mekkora legyen ez a „mérték”) le kellene
helyezniük azokat  a mezoszintekre (régiók szintjére)?  A szerzõk véle-
ménye, hogy csak egy kormányzati szintû területi politika képes kezelni
a régiók közötti átszivárgó hatásokat, kompenzálni vagy elõsegíteni
azok versenyelõnnyé alakítását. További érvként említik a szerzõk, hogy
ha csak a regionális szint valósítaná meg a fejlesztéspolitikát, akkor nem
lehetne a fejletlen régiókba leosztani a támogatásokat, hiszen azok ked-
vezõtlen helyzetben vannak, nem tudnak saját forrásokat aktivizálni, és
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kevesebb jövedelmet állítanának elõ, mint a fejlett régiók. A szerzõk ki-
hangsúlyozzák, hogy a központi kormányzat  átengedhet ugyan támoga-
tásokat a regionális és helyi hatóságoknak, de a területi politika egészét
központilag kell irányítani.

Kijelentik továbbá, hogy a területi politikát nemzeti szinten lehet és
kell összehangolni más szektorális és horizontális politikákkal, azonban
minden szakpolitikának vannak területi össszefüggései, és szükséges
ezek szem elõtt tartása. „Az európai uniós támogatások felhasználásánál
kiemelt szempont a szektorális fejlesztések  regionális hatásainak kimu-
tatása, illetve azoknak a regionális fejlesztési koncepciókkal való össze-
hangolása”. A központi ellenõrzés alatt megvalósított regionális fejlesz-
tések inkább szem elõtt tartják  a méretgazdaságossági szempontokat, az
egymással határos térségekben hasonló projektek megvalósításának el-
kerülését, amelyek nem gazdaságosak. A beruházás megvalósítására ki
lehet európai uniós és nemzeti költségvetési pénzeket lobbizni, viszont
a mûködési terheket  helyi szinten kell majd viselni, és sok esetben ez
nagy terhet jelent. Miután a szerzõk felsorolták azokat az érveket, ame-
lyek a területi politika kormányzati ellenõrzése mellett szólnak, az
ellen érveket is ismertetik, azaz a regionális területi politikák mellett is
érvelnek.  Tények sokasága jelzi, hogy ahol magas a régiók szerepe a te-
rületi politika alakításában, ott általában hatékonyabb fejlesztéseket
tudnak megvalósítani, ez mutatható ki fõleg a föderatív berendezkedésû
országokban. A szerzõk által levont  általános következtetés, hogy  a  jö-
võbeli irány a területi politika regionalizálása, ami Románia vonatkozá-
sában is  érvényes lehet. A gond az, hogy ez feltételezi a régiók gazdasá-
gi-társadalmi-környezeti jellemzõinek, az ún. területrendszereknek az
alapos ismeretét, valamint a területi fejlõdést meghatározó tényezõk és
ezek hatásainak feltárását. Ez komoly szakmai munkát igényel helyi
szinten is. Szem elõtt kell tartani ugyanakkor, hogy a hatások idõbeli ké-
séssel jelentkeznek, azaz az eredmények nem várhatók rövid távon. A
politikai döntéshozók számára a gyors sikerek felmutatása a fontos, ami
a régió tartós, hosszú távú, fenntartható fejlõdése szempontjából nem
mindig  kedvezõ. Romániára vonatkozóan a saját javaslatom, ami jórészt
egyezik a szerzõékével: ismerjük meg alaposabban a régiókat, és annak
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alapján fokozatosan regionalizáljuk a területi politikát, de ezelõtt Romá-
niában még a régiók lehatárolása jelent komoly szakmai és politikai ki-
hívást.

 Még egyetlen részre, illetve felvetésre térnék ki a vidékfejlesztés
kapcsán, mely szûkebb szakterületem. A könyv erre a speciális kérdésre
14 oldalt szán, ami elfogadható, hiszen nagyon sok általános rész vonat-
kozik a vidékpolitikára is. A vidékpolitikát a szerzõk a területi politika
részeként, alrendszereként értelmezik, kiemelve az agrárpolitikával va-
ló szoros kapcsolatát és a környezeti politikához való kötõdését. Egyet-
len gondolatot emelnék ki, ami Románia esetében is megszívlelendõ
volna:  „a városnak van vidéke és a vidéknek van városa”, azaz a város-
vidék kapcsolata kell képezze a fejlesztés alapját. Ez még nem igazán el-
fogadott nézõpont Romániában, különösen a jelenlegi vidékmeghatáro-
zás  mellett, amikor a vidéket a községek összessége képezi.

Ennek a recenziónak nem célja a 456 oldalas könyv részletes ismer-
tetése, túlságosan tömény ez a szakkönyv ahhoz, hogy erre vállalkozhat-
nánk, de  meggyõzõdéssel állíthatom, hogy aki régió-, vidék- vagy tele-
pülésfejlesztéssel foglalkozik, vagy egyszerûen érdeklik ezek a kérdé-
sek, azok számára ajánlatos e könyv elolvasása, a felvetett kérdések vé-
giggondolása. A könyv egyik nagy érdeme, hogy gondolkodásra késztet,
ami igen jó tréning minden ember számára.
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Gazdasági események

CSOMAFÁY FERENC

Gazdasági megoldások keresése
Mihai Rãzvan Ungureanu kormányfõ kijelentette: A kormány ez év

végéig nem fogja módosítani az adózási rendszert, hanem megoldást fog
keresni az adócsalás visszaszorítására és európai alapok lehívására – ez
ügyben a konzultatív tanács részérõl vár javaslatokat. Ha esetleg a javas-
latok alkalmatlanok lennének az eredmény felmutatására, akkor mit
tenne, arról nem nyilatkozott.

Szakmai tanácsok a gazdáknak
A „Minden magyar gazda számít” címszó alatt sorra kerülõ szakmai

találkozókat nagy érdeklõdéssel fogadták az ország 11 megyéjében. A
Romániai Magyar Demokrata Szövetség által szervezett gazdafórum-so-
rozaton szakemberek – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um, az Országos Mezõgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség, a Nemzeti
Vidékfejlesztési Program, a Mezõgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség megyei képviselõi – nyújtanak számukra információkat, pá-
lyázati tanácsokat.

 A szövetségi fõtitkár, Kovács Péter rámutatott: az RMDSZ folyama-
tosan összesíti azokat az aktuális információkat, amelyek a különbözõ
területeken tevékenykedõ gazdákat érintik. „Ezeket honlapunkon, az
rmdsz.ro oldalon összesítjük, ugyanitt elérhetõk az ezekhez kapcsolódó
háttéranyagok, különbözõ tudnivalók”.

Vállalkozásbõvítés
A bauMax ünnepélyes keretek között nyitotta meg Kolozsváron 20

millió euró költséggel felépült második üzletét, melynek alapterülete
15 000 négyzetméter. 105 alkalmazottja, 200 parkolóhelye, 30  000-féle
termék ajánlata van, a beszállítók 50%-a pedig hazai. Ezzel a vállalat új
munkahelyek teremtését is felajánlja.  „Azok a pozitív visszajelzések,
melyeket a Kolozsváron felépített bauMax üzlettõl kaptunk, cégünket
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arra sarkalta, építsünk egy második üzletet is Kolozsváron, így most már
Bukaresten kívül az elsõ város lett az országban, ahol két bauMax üzlet
mûködik” – jelentette ki Nicola Szekely, a romániai bauMax vezérigaz-
gatója.

Az elsõ üzletet 1977. november 15-én hozták létre Ausztriában,
Bruck/Mur városban. A családi vállalkozás hamar fejlõdött, ma már 158
üzlete van 9 különbözõ országban. Az elsõ, Ausztria határain kívül levõ
céget, Magyarországon építették 1991-ben. Ma már 15 üzlet hirdeti Ma-
gyarországon a bauMax-árukat, és összesen 66 Ausztriában.  Ezek a szá-
mok jól mutatják, mennyire kifizetõdõ és jó üzlet építkezési anyagokkal
kereskedni.

A vállalkozás a késõbbiekben kiterjedt Közép-Európára és a Balkán
irányában is: összesen 24 üzlet van Csehországban, 15 Szlovákiában, 7
Szlovéniában, 4 Bosznia-Hercegovinában, 15 Romániában, 7 Bulgáriá-
ban, 5 Törökországban. A tavalyi üzleti forgalom +3%-os növekedést
mutatott, ami 1,52 milliárd eurót tesz ki. Annak köszönhetõen, hogy
szolgáltatásuk a legkorszerûbb, a legjobb minõségû termékeket árulják.
35 éve a „Mutasd meg, mit tudsz” program keretében kortárs mûvésze-
ket segítenek elképzeléseik kivitelezésében.

Karlheinz Essl és felesége, Agnes Essi mûkincseket vásárolnak. A
gyûjtemény 7000 darabra felszaporodott, és 1999-ben, Bécsben Kloster-
neuburg városrészben az Essi Múzeumban helyezték el. Jelenleg a világ
egyik legnagyobb ilyen jellegû gyûjteménye. 25 éve a bauMax 250 hátrá-
nyos helyzetû embert is alkalmaz. Az igazgatótanács elnöke, KR. Martin
Essi, öt éve létrehozta az Essl Intézet Nemzetközi Díját, amelyet olyan
személyiség kap meg, aki eredményesen nemzetközileg is elismert szoci-
ális eredményeket tud felmutatni. A díj értéke 1 millió euró.  A 2008-ban
kiosztott 1 millió euró díjat Georg Sporschili Atya vehette át, mert már
1991-ben „Concordia” címmel romániai utcagyerekeknek Ábrahám Há-
za névvel központot épített, ahol fiatalokat képeztek ki. Ezekbõl a kiké-
pezett gyermekekbõl ma már 7 a bauMaxnál dolgozik, és az egyik gyer-
mek olyan képzettséggel rendelkezik, hogy vezetõ funkcióban is helytáll.

A Romániai bauMaxok együttmûködnek a helyi önkormányzattal.
Eladással egybekötött kiállításokat, vásárokat szerveznek. 21 hátrányos
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helyzetû alkalmazottjuk van.   A 15 helységben 1277 személyt alkalmaz-
tak. Az eladási hely 150 000 négyzetméter. Jelszavuk „Mindig olcsó
árak”. A bauMax II. üzletének igazgatója, Claudiu Potfãlean a kínálat
bõségét, a civilizált ügyfélfogadást ígérte. Kolozsvár gazdagabb lett egy
üzlettel, melyben az ígéretek szerint a kornak megfelelõ árut lehet kap-
ni, aránylag olcsón.

Hármas vásár
Az Expo Transilvania hármas vásárral várta látogatóit, a XX. alka-

lommal megrendezésre kerülõ TIT mûszaki, a XV. alkalommal megtar-
tott Erdõgazdálkodási és Faipari, valamint a „legfiatalabb” X. Pro Invent
találmányi kiállítással. Ennek köszönhetõ a magas részvételi szám is,
151 cég vett részt Magyarországról, Lengyelországból, Svájcból, Francia-
országból, Németországból, Ausztriából, Bulgáriából, Csehországból,
Moldáviából, Iránból, valamint Romániából. A látogatók megismerked-
hettek a ma legkorszerûbb gépeivel, melyek minden nemzetközi elvá-
rásnak eleget tesznek és megfelelnek. A legtöbb kiállítója a találmányi
kiállításnak volt: 81, a mûszakinak 56, míg az erdõgazdálkodási és fai-
parnak 14.

Az alábbiakban néhány kiállítóval készített beszélgetésbõl idézek, a
teljesség igénye nélkül.

Epureanu Alexandru professzor Moldvából, Galacról jött. Azokat a
szellemi termékeket hozta el, melyeket a galaciak egy éven belül kiter-
meltek. Rendkívül büszkén mutatta be robotjait, melyeket diákjai az õ
vezetésével terveztek meg. Szerinte a felnövekvõ új nemzedék minden
elvárásnak eleget tud tenni. A tízéves kiállítási múlt ezt bizonyítja.

Tarján Gábor ügyvezetõ (Debreceni IMAtec Kft.-tõl) elmondása sze-
rint a cég fõ tevékenysége a gépgyártással, gépfelújítással és gépkarban-
tartással foglalkozó cégek számára szabványos gépelemek, emelõsze-
mek forgalmazása, valamint csomagoló-ipari célgépek forgalmazása, te-
lepítése, beüzemelése. Ezen a kiállításon három cég termékeit képvise-
lik: a németországi és luxemburgi cégeket. Elõször járt Kolozsváron, és
benyomásai pozitívak.

A Tool-Temp Hungaria Kft.-t Csata Ervin okleveles gépészmérnök
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képviseli. A svájci székhelyû cég hõszabályozó termékeket gyárt. Amint
elmondta, ilyen terméket Romániában elég sokat adtak el, de kiállítás
szintjén most vannak itt elõször. Miként az adatok is bizonyítják, a leg-
hatásosabb reklámmódszer a kiállítás. Molnár Zoltán, a magyarországi
Tool-Temp cég vezetõje szerint rendkívül jó kapcsolatokat építettek ki
különbözõ romániai cégekkel. Azok a cégek, amelyek képesek új tech-
nológiát hozni az országba, nyílt kapukra találnak. Az együttmûködés
mindkét fél számára hasznos lehet. A beruházók magukra találhatnak,
és a fejlõdés útjára lehet lépni.

Elsõ Erdélyi Bor, Mûvészet, Gasztronómia Provino Fesztivál
  A Grand Hotel Napocában megrendezték az Elsõ Erdélyi Bor, Mûvé-

szet, Gasztronómia Provino Fesztiválját. A négynapos (2012. március
15–18.) rendezvényt kiállítás formájában tartották meg, melyen lehetõ-
ség nyílt eddig ismeretlen vagy legalábbis a nagyközönség számára ke-
vésbé ismert borfajták bemutatására. Egyébként a napokra beosztott
rendezvények ajánlata változatos volt. Néhány rendezvényt emelnék ki:
borverseny, borkóstolás a különbözõ borfajtákból. Megszervezték a bor-
termelõk közti verseny erdélyi szakaszát, melyen a versenyzõk elméleti
és gyakorlati próbákon kellett sikeresen szerepeljenek. Továbbá a
Black@Wine Party-t, melyen a résztvevõk különféle ételkülönlegessé-
gekbõl és az ezeknek megfelelõ borfajtákból választhattak.

 Az eseményre jelentkezõk között volt Jászvásár (Iaºi). E város borá-
szai elõször tavaly rendeztek borkóstolással kapcsolatos eseményt, mely
annyira sikeres volt, hogy az idén már Kolozsvárt célozták meg a moldo-
vai borok bemutatásával. Már csak azért is, mert Kolozsvárott, nagyvá-
ros lévén, a bort kedvelõk száma a szakértõk szerint is figyelemre méltó
lehet.

Kolozsvárt 18 hazai bortermelõ volt jelen, akik 300 borfajtát mutat-
tak be. De jöttek Spanyolországból, Franciaországból, Ausztriából is,
mindenikük elhozván azt a borfajtát, mellyel meg tudja gyõzni a fo-
gyasztóit a borfogyasztás egyedülálló gyönyöreirõl. A borfesztivál szer-
vezõi fontosnak tartják a fogyasztók kulturált borfogyasztását, ezzel kap-
csolatban különbséget kell tenniük a borfajták között, fel kell ismerniük
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a valódi értékét, az étkezés alkalmával fogyasztandó bor megfelelõ kivá-
lasztását.

A Provino Fesztivál szervezõi partnerségi kapcsolatot alakítottak ki
a kolozsvári Agrár- és Állatorvostudományi Egyetemmel, különbözõ in-
teraktív rendezvényt szerveztek az érdeklõdõknek a bor világában törté-
nõ eseményekbe való kulturált bekapcsolódás érdekében.

A média képviselõinek továbbképzése
 Az Észak-Erdélyi Fejlesztési Ügynökség, az Észak Erdélyi Regioná-

lis Központ 7. alkalommal szervezett az észak-erdélyi régióban tevé-
kenykedõ média képviselõi számára kétnapos képzést (2012. március
30–31.), melynek tárgya az EU-s kérdések elméleti, illetve módszertani
szempontból történõ elemzése. A fõ kérdés: miként lehet az EU-s kérdé-
seket, a Brüsszelben hozott határozatokat közelebb hozni az uniós pol-
gárokhoz; miként tájékoztassuk a polgárokat az EU-s ügyekrõl és arról,
hogy ezek hogyan éreztetik hatásukat a mindennapi életben.

Az EU-s kommunikáció végsõ célja: közelebb hozni Európát a pol-
gárokhoz.

Gabriel Avãcãriþei újságíró, a DiGi24 gazdasági rovatának vezetõje
„Európa gazdasági növekedése” címmel nyilvános vitát szervezett.
 Különbséget tesz a gazdasági növekedés és gazdasági fejlõdés között. A
fenntartható fejlõdés teszi lehetõvé a gazdasági fejlõdést. A jelenlegi vál-
ságot követõ idõszakban az országok különbözõ módozatokat alkalmaz-
tak a válságmenedzselés érdekében. Az Amerikai Egyesült Államokban
a gazdasági növekedés érdekében pénzt bocsátottak ki. Az EU-s orszá-
gok erre a kihívásra másként válaszoltak. Különbözõ megszorítású in-
tézkedéseket alkalmaztak a költségvetési hiány csökkentésére. Románi-
ában a nominális bért és a nyugdíjak nominális értékét csökkentették,
másrészt áremelés valósult meg.

Feltevõdik a kérdés: Ezeknek az intézkedési csomagoknak a hatása
hogyan érvényesül az egyének életében? Hogyan befolyásolta az egyé-
nek életminõségét? Romániában 2008-ban a külföldi beruházások gaz-
dasági növekedést eredményeztek, majd 2009-ben gazdasági visszaesés
következett be.
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Most az EU-s források felhasználására esik a hangsúly. Gabriel
Avãcãriþei felhívta a figyelmet a megírandó projektek kidolgozásának
minõségére, fontosságára, ugyanis csak így lehetséges az EU-s alapok le-
hívása. Másrészt az EU-s alapok léte önmagában nem eredményez  gaz-
dasági növekedést. Erre legjobb példa Görögország, ahol nem valósult
meg a fenntartható fejlõdés, bár rendelkeztek EU-s pénzzel. Ezzel kap-
csolatban érdekes összehasonlítást tett: hogyan tükrözi a média a válság
menedzselését, a gazdasági növekedés lehetõségeit. Bizonyos médiaor-
gánumok sokkal felületesebb hangnemben tárgyalják a gazdaság jelen-
ségeit, mint a gazdasági szaksajtó.

Szerinte érdemes megvitatni a következõ kérdéseket: Szükséges- e
minden évben gazdasági növekedést megvalósítani? Hogyan befolyásol-
ja az élet minõséget, az emberek mindennapi életét a gazdasági növeke-
dés? Ki milyen mértékben részesedik a gazdasági növekedésbõl?

Gabriel Avãcãriþei a „Polgárok Naptára” címû vitaindító elõadásá-
ban összehasonlította, melyek az európai polgárok érdekei, illetve hogy
melyek ezen belül a román állampolgárok érdekei. Az európai polgár
számára az éghajlatváltozás, a fenntartható energia, a szolidaritás te-
kinthetõ fontos értéknek. A román állampolgár számára az életszínvo-
nal, az egészségi állapot, a gyermekek jövõje, az árak szintje és a bûnö-
zés alapvetõ értékek. Romániában a polgárok 41%-a teljesen megváltoz-
tatná az életét. Más országban a lakosság 20%-a élne ezzel a lehetõség-
gel.

A képzés második napján Sanda Cãtanã, a program kivitelezési
igazgatója „Észak-Erdélyben a REGIO alkalmazása” címmel tartott elõa-
dást. Adina Florea, a stratégiai és programigazgatója, a 2014–2020. kö-
zötti idõszak távlatairól beszélt. Elõadásában a következõket állapította
meg: Románia több pénzt fizet az uniós kasszába, mint amennyit kap.
Most 3,5 milliárd eurót akar felhasználni a strukturális és kohéziós ala-
pokból.

Észak-Erdélyben a REGIO alkalmazásának eredményeit tekintette
át Sanda Livia Cãtana. A REGIO-ban 315 szerzõdést írtak alá, melybõl
100-at alkalmaztak. 2007–2013 között 72 projektet fejeztek be, melyek
vissza nem térítendõ pénzügyi értéke 5,86 millió euró. Az alkalmazások
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következtében 319 új munkahely jött létre. A következõ munkaterülete-
ket támogatták: egészségügy, építkezés, IP területet, mûépítészet, mér-
nöki tevékenység és bútorgyártás, valamint topográfia. Ha az észak-nyu-
gati megyék eredményeit nézzük, a legjobb eredményt Kolozs megye ér-
te el. 22 befejezett projektje van. Õt követi Bihar 15, Máramaros 15,
Szatmár 12, Zilah 8, Beszterce-Naszód 2 projekttel.

Összesen 315 aláírt finanszírozási szerzõdés létezik. Az igényelt
pénzösszeg 410,13 millió euró. A kifizetett összeg 118,27 millió euró.
Megállapította, hogy nagy figyelmet kell fordítani az európai alapok le-
hívására, illetve hogy sok esetben gyengék a projektek. Románia részé-
rõl az uniós alapok abszorpciós foka 25%. A legjobb eredményt ezen a
területen Lengyelország érte el. Az alapok abszorpciós foka 35%.

Kolozs megyei beruházások helyzete 2012-ben
A Kolozs Megyei Tanács elnöke, Alin Tiºe szerint a 2008–2012 kö-

zötti idõszakban 103 millió eurót költöttek egészségügyi, illetve társada-
lombiztosítási beruházásra. Ezzel szemben az elõzõ idõszakban,
2004–2008 között, csak 63 millió eurót fordítottak ezekre a célokra. Az
Egészségügyi Minisztérium értékelése szerint országos szinten Kolozs
megye az egészségügyi beruházás szempontjából az elsõ helyen van.
Korszerûsítették az úthálózatot, a sportlétesítményeket is.

Nemzetközi Valutaalap figyelmeztetése
 A FMI figyelmezteti a nyersanyagokat exportáló országokat, hogy a

világgazdaság lassú fejlõdése miatt a nyersanyagárak csökkenõ tenden-
ciát fognak mutatni a 2012–2013 közötti idõszakban. A kõolaj ára jelen-
tõs a többi nyersanyagár megállapítása során. A háztartások nagyfokú
eladósodása a gazdasági tevékenység csökkenésével társul.

Romániában alacsony az inflációs ráta
A Mediafax közlése szerint Romániában az inflációs ráta 2012 már-

ciusában 2, 4%. Az élelmiszerárak 0,6%-kal nõttek, a nem-élelmiszer
termékek ára 0,3%-kal, a szolgáltatások ára pedig 0,2%-kal nõtt. Az élel-
miszertermékek közül a legnagyobb árnövekedés a tojásnál tapasztalha-
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tó, 27,1%, a zöldségnél 8,7%, a gyümölcs esetében 6,8%-kal nõttek az
árak. A pénzügyi elemzõk szerint év végéig az inflációs ráta 3,5% lesz.

Gazdasági növekedés
 A gazdasági szakértõk szerint 2012. március–május idõszakban nö-

vekedés várható a feldolgozóiparban és az építõiparban, az elõzõ idõ-
szakhoz viszonyítva, az ipari termékek esetében pedig enyhe áremelke-
dés várható.
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Rezumate

Sándor Hegedüs (1847–1906) – un economist-politicean
nãscut la Cluj

GYÖRGY GAAL
Sándor Hegedüs, nãscut la Cluj, a terminat studiile de drept ºi eco-

nomie la Universitatea din Budapesta. Timp de mai multe decenii a fost
ziarist, se ocupa mai ales de problemele economice ºi financiare. Fiind
ales deputat,  a devenit un politicean de frunte. A fost ales membu al
Academiei Maghiare de ªtiinþe. Studiile sale se ocupau de problematica
valutei, impozitelor, creditului ºi industrializãrii. În perioada
1899–1902 a fost ministru al comerþului în guvernul Ungariei.

Cuvânte cheie:  ziarist, economist, deputat, academicean, minstru
al comerþului

Evaluarea comisioanelor de rambursare anticipatã
pe piaþa bancarã româneascã

RÉKA VÁRADI – IMOLA KOVÁCS  – JÁCINT JUHÁSZ
Acest studiu are scopul de a evalua comisionul de rambursare anti-

cipatã practicatã pe piaþa bancarã româneascã. Actualitatea subiectului
este datã de Ordonanþa de Urgenþã Guvernamentalã aprobatã în 2010,
care prevede modificãri privind comisioanele de rambursare anticipatã.
În prima parte a studiului sunt prezentate riscurile bancare, în special
riscul de rambursare anticipatã. Dupã descrierea factorilor care influen-
þeazã rambursarea anticipatã, sunt comparate diferite modele de ram-
bursare anticipatã cu ajutorul unor exemple practice. Metoda utilizatã
pentru evaluarea opþiunii de rambursare anticipatã, este simulaþia Mon-
te Carlo. În concluzie, aceastã valoare teoreticã a comisionului este
comparat cu acele comisioane care au fost practicate de bãncile româ-
neºti, înainte de schimbarea regulamentului.

Cuvinte cheie: risc bancar, comision de rambursare anticipatã, ram-
bursare anticipatã, risc de extindere, risc de constricþie, model de ram-
bursare anticipatã, modelul CPR, modelul PSA, opþiunea de rambursare
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anticipatã, opþiuni reale, evaluarea opþiunii, metoda de simulare Monte
Carlo

Coduri JEL: E43, G21, G12, G29

Note privind comemorarea unor personalitãþi maghiare
din Ardeal ºi importanþa activitãþii lor în cultura

economicã maghiarã
JÓZSEF SOMAI
Evocãm amintirile activitãþii însemnate acelor personalitãþi mahia-

re din Ardeal, care aveau contribuþii deosebite la cultura economicã
maghiarã, cum sunt: Berde Aron, 120 de ani de la moarte (25 ianuarie
1892); Debreczeni Márton, 210 ani de la naºtere (25 ianuarie 1802); Bö-
löni Farkas Sándor, 170 de ani de la moarte (3 februarie 1842); Pethe Fe-
renc, 180 de ani de la moarte (22 februarie 1832); Venczel József, 50 de
ani de la moarte (16 martie 1972); Mikó Imre, 35 de ani de la moarte (21
martie 1977); Balázs Ferenc 75 de ani de la moarte (22 mai 1937).


