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BEKKER ZSUZSA

KAUTZ GYULA ÉLETE
ÉS MUNKÁSSÁGA*

Kautz Gyula a kiegyezéskor és századvég gazdasági, gazdaságpolitikai közéletének
jelentõs alakja, az elsõ magyar nemzetközi hírû professzionális közgazdász.1 Az el-
méleti tudomány kiváló úttörõ mûvelõje hazánkban, kora nemzetközi tudományos
közössége által elismert és tisztelt szakember. Az oktatás, a kutatás és a gazdasági
praxis számos területén fontos szerepet betöltõ személyiség, a magyar nemzeti libe-
ralizmus kiemelkedõ képviselõje. Pályájának 1883-tól 1900-ig tartó közel két évti-
zede különösen érdekes a bankszakma számára: ekkor az  Osztrák-Magyar Bank
csúcsvezetésének tagjaként, elõször mint magyar alkormányzó, majd 1892-tõl
1900-ig a bank kormányzójaként dolgozott.  

Élete és munkássága példaképpé vált, méltán érdemelte ki a megtisztelõ, „a mi
Kautzunk” hivatkozást kortársaitól és az utókori méltatóktól. Híres, eredetileg né-
metül írt elmélettörténete, „A nemzetgazdaságtan és irodalmának történeti fejlõdé-
se” (1860) máig idézett forrásmû,2 nemzetgazdaság- és pénzügytana kora korsze-

* A tanulmány eredetileg Kautz: Államgazdaság- vagy
pénzügytan c. mûve reprint kiadásának utószavaként
íródott Kautz születésének 175. évfordulója alkalmá-
ból. (Aula Kiadó, 2004. Elõkészületben.)

1 Kautz életével és munkásságával foglalkozó fonto-
sabb tanulmányok: Földes Béla (1911): Kautz Gyula
ig. és r. tag emlékezete. Olvastatott a M. Tud. Akadé-
mia 1911. évi április hó 30-án tartott ünnepélyes köz-
gyûlésén. Budapest: MTA. Emlékbeszédek, XV. kö-
tet, 5. sz. 161–211. o., Harmat Zsigmond (1985):
Kautz Gyula közgazdasági munkássága. Egyetemi
Szemle, 1. sz., Orosz Róza (1991): Kautz Gyula mun-
kássága és helye a közgazdasági gondolkodás történe-
tében. In: Mihalik István (szerk.): Magyar közgaz-
dászok arcképvázlatai. Közgazdaságtani (f)irkák 68.
BKE PTK. 75–113 o., Bekker Zsuzsa (szerk.) (2002):
A magyar közgazdasági gondolkodás (a kezdetektõl a
II. világháborúig). Budapest: Aula Kiadó. kötetben lé-
võ két tanulmány: Harmat Zsigmond–Hild Márta

(2002): Kiegyezéskor és századvég. Közgazdasági
elmélet–intézmények–oktatás. 328–348. o. és Bekker
Zsuzsa: A „praktikus eszmemenetektõl” a „doktrinär
fejtegetésekig”. 19–41. o., továbbá, Bekker Zsuzsa
(2003): Egy magyar „homo historicus” – Kautz
Geschichtéje, a közgazdasági tudat emlékezetkiha-
gyásai és az eszmetörténet-írás. In: Tantörténet és
közgazdaságtudomány. Budapest: Aula Kiadó, 2003,
67–100. o. (Részletesebb bibliográfia in: Bekker,
2003)

2 A mû Kautz születésének 175. évfordulója alkalmából
2004-ben jelenik meg elõször magyar nyelven a buda-
pesti Corvinus Egyetem Elmélettörténet tanszékének
közremûködésével az Aula Kiadó gondozásában..
Fordították: Bródy András, Frenkel Gergely, Hild
Márta és Horváth László. (Elõkészületben.) Korábban
magyar nyelven csak a Budapesti Szemle 1859. és
1860-as köteteiben közölt kivonat alapján lehetett né-
mi képet alkotni a mûrõl.



Kautz Gyula 1829. november 5-én szü-
letett Gyõrött. Apja Kautz Ignác gyógy-
szerész, anyja Kletzár Alojzia, vagyonos
kereskedõ lánya volt. Gyulát és öccsét,
Gusztávot, aki késõbb a gyõri jogakadé-
mia tanára és rektora is lett, a szülõk jogi
pályára szánták. Kautz ifjú korától érdek-
lõdött a történelmi kérdések iránt, ami
szinte természetes folyománya volt a szá-
zad hangulatának, szellemiségének és
eseményeinek. Szakmai, emberi, maga-
tartásbeli példaképei korán kikristályo-
sodtak. Ifjúkori alkalmi találkozásai a
nagyformátumú, mûvelt államférfival,
Széchenyivel és közvetlen tanítványi kap-
csolata a német történeti iskola elismert
vezetõjével, a tudós Roscherrel, lényege-
sen hozzájárultak szakmai irányultságá-
nak formálódásához. Történeti, gazdaság-
elméleti és gazdaságpolitikai felfogása jól
körvonalazható e két fõ hatás erõterében.
E hatások szakmai inspirációs forrásként
markánsan õrzõdnek az érett tudós mun-
kássága során is, problémameghatározá-
saiban és -megoldásaiban egyaránt. 1850-
ben Pesten jogi szigorlatot tesz. Az
1850/51-es tanévet a berlini, heidelbergi,
lipcsei egyetemeken tölti. Lipcsében ala-
kul ki tanítványi kapcsolata Roscherrel.
1851-ben a pozsonyi jogakadémia segéd-
tanára, 1853-tól rendkívüli tanárként a
nagyváradi jogakadémián tanít osztrák
pénzügyi jogot, majd nemzetgazdaság-

tant. 1858-tól Budán, a Mûegyetemen ok-
tat, 1863-tól a pesti egyetemen tanít elõ-
ször közjogot és közigazgatástant, majd
átveszi a nemzetgazdaságtan és pénzügy-
tan tanszéket. 1864-ben a prágai egyetem
egyik tanszékének vezetésére kap felké-
rést, melyet nem fogadott el itthoni fel-
adataira és kötelességeire való hivatko-
zással. A pesti tudományegyetem elõbb
dékánná, majd az 1873/74-es tanévben
rektorává nevezte ki.

Akadémiai karrierje is nagy ívû. Az
1860. október 12-én tartott XXII. „ünne-
pélyes köz ülésen” hirdeti ki Toldy Ferenc
titoknok, hogy „Kautz Gyula budai mû-
egyetemi tanár, a statistica és államgazda-
ságtan szerencsés mívelõje” levelezõ ta-
gul választatott. 1865-ben már rendes tag
(ajánlói Deák Ferenc és Pauler Tivadar).
1867. április 8-án olvassa fel székfoglaló
értekezését „Az államadósság-ügy elméle-
te” címen. 1887-tõl igazgató tag, 1903–
1904-ben osztályelnök, majd 1904–1907
között az MTA másodelnöke. Munkáit há-
rom alkalommal „koszorúzták” Fáy-díjjal,
egyszer Marczibányi-díjjal, 1878-ban az
akadémia „nagy jutalommal” tüntette ki.
A korabeli nemzetközi szakmai társaságok
munkájában is részt vesz. A párizsi
Société d’Économie Politique 1890-ben
választotta külsõ taggá, ugyanakkor, ami-
kor például Mengert, Böhm-Bawerket,
Lexist és Pantaleonit. Alakulásától, 1885-
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rûségi kritériumainak minden tekintetben megfelelõ alkotás, különbözõ kiadásain
közgazdászok generációi nõttek fel. 

A tanulmány e nagyívû pálya eredményeinek bemutatására vállalkozik s egyben
tisztelgés Kautz születésének 175. évfordulója alkalmából.



tõl, a londoni Nemzetközi Statisztikai In-
tézetnek (ISI) is tiszteleti tagja volt.

A századvég Magyarországának nagy
alakjaihoz méltóan a reformfolyamatok-
nak nemcsak szemlélõje, hanem aktív ré-
szese is volt. Jelentõs szerepet játszott a
kiegyezés gazdasági vonatkozásainak ki-
dolgozásában, az ennek kapcsán felmerült
gazdasági problémák véleményezésében
és megoldásában. Tagja volt a kiegyezést
elõkészítõ 1867-es bizottságnak, elsõ elõ-
adója az országgyûlés pénzügyi bizottsá-
gának, s ezzel az elsõ költségvetésnek.
Jegyzõje volt a Bécsben ülésezõ kvótabi-
zottságnak és több ízben az országgyûlés
közoktatásügyi bizottságának. A kormány
megbízta a tiszai vasút igazgató választ-
mányában való képviselettel is. 1883-ban
került az Osztrák-Magyar Bank vezetõsé-
gének kötelékébe mint magyar alkor-
mányzó, 1892-ben a bank kormányzójává
nevezték ki, ebben a tisztségben 1900-ig
dolgozott. A jegybank élén keresztülvitte
az Osztrák-Magyar Monarchia valutaren-
dezését, a munka befejeztével megvált
tisztségétõl. 

A politikai közéletben is tevékenyen
dolgozott ifjúkora óta, a részvétel és elis-
mertség e téren is harmóniában van. 1848-
ban önkéntes nemzetõr. 1865-tõl kezdve
több cikluson át Gyõr város parlamenti
képviselõje. A Deák párthoz csatlakozott,
Deák belsõ köreihez tartozott, s élete vé-
géig „a Deákisztikus politika szilárd meg-
gyõzõdésbõli hiveinek és hirdetõinek”3 tá-
borához sorolta magát. 1875-ben a Lipót-
rend lovagkeresztjét kapta meg, 1885-tõl
az átszervezett magyar fõrendiház tagja

(mint a jegybank magyar alkormányzója,
majd kormányzója), 1893-ban valóságos
belsõ titkos tanácsossá nevezték ki, 1898-
ban a Ferenc József-rend nagykeresztjé-
vel tüntették ki. 1902-ben megválasztot-
ták a Közgazdasági Társaság elnökének,
mely tisztségrõl korára való tekintettel
1908-ban lemondott. 1909. március 27-én
halt meg. Az akadémia oszlopcsarnoká-
ban ravatalozták fel, onnan kísérték utol-
só útjára kollégái és tisztelõi a Kerepesi
úti temetõ díszparcellájába. Nemzetközi
elismertségét jelzi, hogy a The Economic
Journal többoldalas nekrológban emléke-
zett meg Kautzról.

„Egy simán lefolyó, a tudomány és a
közélet magaslatán mozgó élet volt az,
melyet Kautz Gyula élt. Egy jól felhasz-
nált élet, a legnemesebb munkának szen-
telve, a tudománynak és a közérdeknek.
Elismerés és jólét kísérte munkáját.”4 –
értékel méltán a kortárs.

„A nagyobb szabású elméleti munkál-
kodást Kautz nyitja meg” a közgazdaság-
tan terén Magyarországon, írja Földes
Béla.5 E nyitány elég nagyszabásúra sike-
rül, mert elsõ mûve szinte azonnal
beemeli a nemzetközi ismertségbe.
Mindössze 29 éves, amikor Bécsben
megjelenteti közgazdaságtanának, a
„Theorie und Geschichte der National-
Oekonomik” (A közgazdaságtan elmélete
és története) címû munkájának elsõ kö-
tetét, ami a szoros értelemben vett nem-
zetgazdaságtan; két év múlva követi a
második kötet, az átfogó elmélettörténeti
áttekintés, a „Die geschichtliche Ent-

2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 85

4 Földes, 1911, 162. o.
5 Földes Béla (1898): A társadalmi gazdaságtan elemei.

2. kiadás. Budapest: Eggenberger.3 MTA Kézirattár, MS 1199/1.



wickelung der National-Oekonomik und
ihrer Literatur” (A nemzetgazdaságtan és
irodalmának történeti fejlõdése) alcímû
könyv, ami világhírének közvetlen forrása
lett. A közgazdasági gondolkodás történe-
te ma is a kor négy alapvetõ dogmatörté-
neti munkája közt tartja ezt számon, az
angol McCulloch, a francia Blanqui és a
német Roscher mûvei mellett. A könyv
megjelenése idején kétségbevonhatatla-
nul a nemzetközi élvonal elsõrangú mûve
volt. Hírét elõsegítette, hogy a jó szemû
és nagyolvasottságú Kautz olyan szerzõ-
ket és mûveket is látókörében tartott, akik
és amelyek mások figyelmét részben
vagy egészben elkerülték (ennek leghíre-
sebb példája Gossen felfedezésének esete,
de ide sorolható többek között Cantillon
és Marx értékelése is). Mûve egészében
elismert alkotás, méltatói és hivatkozói
között a közgazdaságtan olyan híressége-
it találjuk, mint Marshall, Marx, Ingram,
Jevons, Knies, Roscher, Schäffle, Schum-
peter, Stein, Wagner és mások. Kautz
könyvét a dogmatörténet következetes,
átfogó áttekintése emelte kora mûvei fölé,
ez volt alapvetõ korabeli újdonsága. Mára
voltaképpen ez lett a szakirodalom domi-
náns mûfaja.

Másik kimagasló fontosságú írása,
„A nemzetgazdasági eszmék fejlõdési tör-
ténete és befolyása a közviszonyokra Ma-
gyarországon” címû, 1868-ban megjelent,
majd 1911-ben utánnyomott, s végül
1987-ben reprintben ismételten kiadott
mû. A munka nemcsak közgazdasági ta-
nulmány, hanem mûvelõdéstörténeti és
közjogi forrásmunka is. Hazánkban volta-
képpen teljesen elõzmény nélküli vállal-
kozás volt. Századnyi íven túlmutatóan ez

maradt az egyetlen szisztematikus magyar
közgazdasági eszmetörténet.6 Ha az 1930-
ban kiadott Közgazdasági Lexikont for-
gatjuk, észrevehetjük, hogy a közgaz-
dasági elméletekre és a közgazdászokra
vonatkozó szócikkek jórészt még Kautz
munkáján alapulnak. A magyar közgazda-
sági gondolkodástörténet szisztematikus
feldolgozása csak a 20. század végén, vol-
taképpen a rendszerváltozás környékén
indult újra. Kautz élete végéig folytatta
elmélettörténeti értékeléseit, a kor irodal-
mát ismertetõ és elemzõ tevékenységét
cikkek, cikksorozatok, bevezetõ tanulmá-
nyok és akadémiai emlékbeszédek formá-
jában. Írt többek között Skerleczrõl,
Berzeviczyrõl, Kossuthról, Széchenyirõl,
Deákról, értekezett mások mellett Smith-
rõl, Hume-ról, Rauról, Roscherrõl. Élete
során visszatérõen foglalkozott Smith-
szel és Széchényivel, az általa igen nagy-
ra tartott két személyiség gazdasági-el-
méleti koncepcióival és azok hatásával.
A Kautz munkái és tevékenysége révén
kiformálódó magyar közgazdaság-elmé-
leti hagyomány voltaképpen a Széchenyi-
féle alapvetést fogalmazza meg professzi-
onális szinten. A Széchenyinél tudatosuló
államférfiúi, reformeri magatartás, ami a
helyes középút elvét kimondta, Kautznál
átgondolt elméleti középutassággá lé-
nyegült.
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6 A magyar eszmetörténet szisztematikus feldolgozásá-
ra, a kautzi hagyományokat tiszteletben tartó tovább-
folytatására a Közgazdasági Egyetem Közgazdasági
Elméletek Története tanszék munkatársi gárdája tett
kísérletet a jelen évszázad elején. L.: A magyar köz-
gazdasági gondolkodás (a kezdetektõl a II. világhábo-
rúig. Gazdaságelméleti Olvasmányok 2. Budapest:
Aula Kiadó. 856 o.



Többször kiadott, tankönyvként hasz-
nált háromkötetes „A nemzetgazdaság és
pénzügytan rendszere” címû mûve a kor
nemzetközi szinten álló tudósának példa-
szerû munkája.7 Gazdaságelméleti irányza-
tát tekintve közgazdasági rendszere egyi-
dejûleg mutatja a német történeti iskola és
a smithi–milli keretû klasszikus közgaz-
daságtan hatását, jó értelmû, mérlegelt öt-
vözetét. Nemzetgazdaságtana a folytonos
fejlõdésben levõ társadalmat vizsgálja,
minden népre és minden korra érvényes
tantételeket nem feltételez. A nemzetgaz-
daságtan mégsem „pusztán leíró (descrip-
tiv)”, vagy „elbeszélõ (historiai)” tudo-
mány, hanem „valódi tan-ágazatos, azaz
dogmatikus tudomány, (…) szoros kap-
csolatban lévõ elvek és tantételek rend-
szere, (…) mely a történelmet és a statisz-
tikát stb. mint empiriai és pozitiv isme-
ágakat csak anyagtárul használja, (…)
csak bizonyitási eszközül”.8 Szerinte a
nemzetgazdaságtan szerves egész, amely-
ben az államilag szervezett nemzetgazda-
sági élet nem elvont elméletként, hanem a
maga teljességében tárgyalandó, minden
egyes problémánál „mind az elmélet,
mind a gyakorlat szabályai, s az államha-
talomnak teendõi s eljárásának elvei is”9

együttesen felvetendõk.
A nemzetgazdaságtan elsõ kötetében a

termelés, az elosztás, a forgalom és a fo-
gyasztás területén érvényes általános el-

vek, tantételek kifejtését végzi el. A máso-
dik rész a rendszer különös tanaival foglal-
kozik, aholis fõiparági szerkezetben (me-
zei ipar, mûipar, kereskedés, pénz-, hitel-
és banküzlet, valamint közlekedési ügy)
tárgyalja a „társadalmi iparágak elméle-
tét”, azok fejlõdési szabályait, a konkrét
nemzetgazdasági, politikai és társadalmi
összefüggéseket, valamint a gyakorlati te-
endõket. A rendszer harmadik része a
pénzügy- vagy államgazdaságtan, amely
az államháztartás „leghelyesebb berende-
zésének és vitelének szabályait” és a
konkrét állami intézkedésekkel összefüg-
gõ problémákat tekinti át.10 A közhatalom
rendelkezésére álló anyagi javakkal és
gazdasági értékekkel való gazdálkodás,
származzanak ezek akár azon bevételek-
bõl, amelyeket a polgárok vagyonából, il-
letve jövedelmébõl vontak el, akár a köz-
vetlen állami tulajdon formáját bírják, a
közgazdász-társadalom folyamatos érdek-
lõdésének tárgya volt és marad. A témát
három nagy csoportra osztva tárgyalja: az
államszükséglet, az állambevételek és az
államhitel címû részekben. A költségve-
tésrõl, az adózásról, az államadósságok
keletkezésérõl, kezelésérõl írt, kiérlelt és
sokoldalúan megvilágított tárgyalásmód a
mai olvasónak is tartogat meglepetéseket.

Kautz természetesen foglalkozott a sa-
ját korában napirenden lévõ gazdasági,
gazdaságpolitikai problémákkal, azok el-
méleti hátterével (Kautz 1878, 1881,
1883), sõt a parlamentarizmus kérdései-
vel, az alkotmányos demokrácia intézmé-
nyi felépítésével, elveivel is (Kautz 1867,
1871, 1876, 1906). 
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7 A negyedik kiadás megjelenése kapcsán írta Földes
(Weiss) Béla a Budapesti Szemlében: „alig van – az új
Wagner-Rau féle munkán kívül – egy nyelvnek, egy
irodalomnak oly munkája, mint Kautzé”. (Budapesti
Szemle, 1880. XII. k. 167. sz. 419–426. o.)

8 Kautz Gyula (1880): A nemzetgazdaság- és pénzügy-
tan rendszere. 1. k. 4. kiadás, 30–31. o.

9 Uo. 10 I. m. Részlet in: Bekker, 2002, 397. o.



Csaknem két évtizeden át a monarchia
jegybankjában a csúcsvezetés részese volt,
az elsõ idõszakban alkormányzóként,
1892–1900 között a bank elsõ embereként.
Készült arra, hogy bankkormányzósága
idejének tapasztalatait megírja. Tervezett
mûvei között tartotta számon a valuta- és
aranykérdés kidolgozását, egyetemi elõ-
adásain szerepelt a „bankügy új felfogása”.
E mûvek kifejtett formában már nem ké-
szültek el, bár hagyatéka gazdag anyagot
tartalmaz a korabeli vitákról és saját néze-
teirõl. Kései, „Bankomról” címû kézira-
tos jegyzetében azt írja az Osztrák-Ma-
gyar Bankról, azaz a Monarchia jegy-
bankjáról: „1. Az egyetlen közös-féle
Institutió, mely teljesen bevált, 2. Mely-
ben a paritás elve sikerrel lett keresztül-
vive és érvényesítve. 3. Mely ellen jo-
gosult panasz M[agyar]o[rszág] részérõl
sohase lett emelve; súlyos idõkben szá-
mos pénzintézetünket megmentette; s
minden hiteligényeket teljesen kielégítet-
te.”11 A sokat vitatott közös bank vs. külön
bank kérdésrõl úgy vélekedik: „ Röviden
kifejezve: a jelenlegi közös jegybanki
rendszer mellett hazánkra nézve egy (ne-
ki való) nagy és erõs jegybank minden
elõnyei megvannak, egyetlen hátrány nél-
kül; míg külön jegybank mellett egy kis,
másodrendû jegybank minden gyöngéi
mellett, a nagy Jegybank valamennyi elõ-
nyei hiányoznának!12 Eközben elismeri,
hogy az önálló intézmény az államiság
teljességéhez hozzá tartozik, de úgy véli,
a saját jegybank ott és akkor „nem annyi-
ra közgazdasági mint inkább egy rendkí-

vül nagy politikai és közjogi kérdés”, ami
idõvel rendezõdni fog.

E kényes kérdésben kifejtett vélemé-
nye általában is jellemzi szakmai, közgaz-
dasági érvelésmódját és a viták terén fel-
mutatott magatartását. Ha valamirõl meg
volt gyõzõdve, azt szilárdan képviselte,
akkor is, ha nem feltétlenül számított egy-
öntetû elfogadásra. Érvelésére mindig a
nagyfokú gondosság, az érveket és ellen-
érveket sokoldalúan bemutató szigorú
tárgyilagosság a jellemzõ. A századvég
nyelvezete néha nehezíti a mai olvasó
dolgát, ugyanakkor a mûvek tartalmilag
világosak, mindig lenyûgözõ olvasottság
és naprakészség sugárzik belõlük. A kü-
lönbözõ érvek, érvrendszerek sokoldalú
bemutatása, a prók és kontrák végtelen
sora ritka élmény egyértelmû formulákat
kedvelõ világunkban.

Magával szemben igényes volt, de kör-
nyezetét is szigorú mérce szerint ítélte.
„Magyar tudományról, mint igazi szociá-
lis kultúráról még nem szólhatni”, állapí-
totta meg 1905-ben, nem kis vitát váltva
ki ezzel a megállapításával is.13 Néhány
évvel késõbb az akadémia elnöke mint-
egy választ adott a polémiára: „(…) Érde-
mei és tekintélye oly magaslatra emelték,
a melyen a népszerûséget nem kellett ke-
resnie.” „(…) nem kerülte, sõt szerette a
harczot (…); de ebben a harczban ellenfe-
lei is elösmerték és megbecsülték hazafi-
ságát, tiszta jellemét, meggyõzõdésének
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szilárdságát s annak nyilvánításában való
független bátorságát.”14

Magyar részrõl avatott méltatóként is-
merhetjük el Heller Farkast, aki Kautz
széles látóköre, vasszorgalma és fáradha-
tatlan kitartása mellett kiemeli hivatássze-
retetét. „Tudománya iránti rajongó szere-
tete (…) életének utolsó éveiben is úgy
lángolt benne, mint akkor, mikor (…) el-
sõ munkáját megírta.” Mindezek együtte-
sen „Kautz Gyulát azzá a tudóssá avatták,
akire a magyar közgazdasági tudomány-
nak és az Akadémiának ebben a korban
éppen szüksége volt.”15 „A magyar köz-
gazdasági tudományt ismét bekapcsolja
az európai eszmemozgalomba és a bekö-
vetkezõ kedvezõ körülmények folytán azt
attól többé elszakítani nem lehet” – hang-
zik egybecsengõen Földes Béla, a neves
kortárs értékelése is.16
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