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Hegedüs Sándor (1847–1906) a 19. század második felének és a 20. század 
első éveinek – mára sajnálatosan elfeledett – kiemelkedő személyisége, 
neves publicistája és ismert politikusa volt. Halálakor azt írta róla Mik-
száth Kálmán: „a százkezű ember halt meg itt, … aki valamennyi kezével 
dolgozott, soha se pihent, mert soha el nem fáradt, egy percre meg nem 
állt, mindig sietett.” 
A jelen kötet a véletlennek köszönheti megjelenését. Hatvan évig rejtette 
titkait az a hét utazóláda, amelyekkel egykor Hegedüs Sándor, Széll Kál-
mán kereskedelmi minisztere utazott szerte a világban. Ezekben kaptak 
helyet azok a dokumentumok, amelyeket lánya, Hegedüs Rózsi (1881– 
1947) évtizedeken át gyűjtött, elsősorban az apjáról, valamint családja más 
tagjairól. Hegedüs Sándor felesége Jókay Jolán, Jókai Mór unokahúga volt; 
gyermekei: Rózsi, Sándor és Hegedüs Lóránt, a későbbi pénzügyminisz-
ter. Hegedüs Rózsi unokái, Tőry Edit és Magda ma is élő örökösei ennek a 
hagyatéknak. Még gyerekek voltak, amikor a második világháború után a 
lezárt ládák annak a budai háznak a pincéjébe kerültek, ahol Tőry Magda 
ma is él. A pince renoválása során nyitottuk föl a ládákat, és egykori törté-
nész szakosként nem volt nehéz fölismernem a megtalált dokumentumok 
jelentőségét. Az örökösök jóváhagyásával és megbízásából kezdettől fogva 
arra törekedtem, hogy e dokumentumok közkinccsé váljanak. Ennek meg-
felelően a teljes hagyaték rövidesen az Országgyűlés Múzeumába kerül. 
Törekvésem volt továbbá, hogy a fellelt hagyaték nyomán egy ezt szolgáló 
kiadvány révén rátereljem a figyelmet Hegedüs Sándor tevékenységében 
sokoldalú életére és eredményekben vitathatatlanul gazdag munkásságára. 
Szerencsés körülménynek mondható, hogy a kiadvány létrehozásának ter-
vével megkeresett történészek, a kiadó, valamint a kötetünk megjelenését 
lehetővé tevő intézmények vezetői (a Magyar Országgyűlés, a Parlament 
Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, a XII. kerületi Önkormányzat) egyaránt kedvezően fogadták 
kezdeményezésemet. Mindezen tényezőknek köszönhető, hogy a mai kor 
embere számára Hegedüs Sándor neve és alakja több évtizedes feledés 
után visszakerülhet a nemzeti emlékezetbe. Hiszem, hogy e kiadvány ré-
vén hasznosulhat Hegedüs Sándor életműve, és sokakhoz eljut mának szó-
ló üzenete.

Budapest, 2014. január Kovács LászLó
a kötet kiadásának koordinátora

és a Hegedüs-hagyaték gondozója
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című kötet bemutatójára.

Szerkesztette:
Katona tamás és szász zoltán.

Az előszót írta:
Kövér lászló
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A megjelenteket köszönti:

Pálfi József
a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusának elnöke.

A kötetet bemutatja:

PóK attila
a Magyar Tudományos Akadémia  

Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese.

A 2014 tavaszán megjelent,  
608 szövegoldalt és 48 oldal képmellékletet tartalmazó kötet  

a helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg.

A bemutató időpontja és helye:

2014. november 7., péntek, 18 óra
Partiumi Keresztény Egyetem  

Bartók terem 
(Nagyvárad, Városháza utca, 27.)



Ko m m ü n i k é
 
A fenti címmel 600 oldalt meghaladó terjedelemben 
figyelemre méltó kötet látott napvilágot az Argumen-
tum Kiadó gondozásában a 19. század utolsó harma-
dának nagyszorgalmú publicistájáról, országgyűlési és  
pénzügyi politikusáról, aki pályája csúcsán a Széll-kor-
mány kereskedelemügyi minisztere volt. Neve ma már 
csak szakmai körökben ismert, mint sok más olyan köz - 
szereplőé, akik mindennapi munkálkodásukkal hozzá-
járultak a történelmi Magyarország államszervezetének  
kiteljesedéséhez, gazdaságának felvirágoztatásához, de 
nem tartoztak a pártvezérek közé. Hegedüs (1847–1906)  
polgárosodó erdélyi nemesi családból származott. Jó-
kai lapjában, A Honban fiatalon lett dolgos publicistája 
a kiegyezés utáni fő ellenzéki erőnek, a Tisza Kálmán 
vezette balközépnek. Beházasodott a Jókai családba. 
1875-től 30 évig kormánypárti nemzeti-liberális kép-
viselő, a pénzügyi bizottság állandó előadója, de tagja,  
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jegyzője és ugyancsak előadója az osztrák-magyar kö-
zös ügyeket tárgyaló fontos bizottságnak. Nemzetközi  
konferenciákon képviselte a kormányt, segítette az 
aranyvaluta bevezetésének valóban nagy munkáját. 
Közben több mint 5000 sajtócikket írt. Gazdaságtu-
dományi munkái alapján 1885-től tagjává választotta 
az Akadémia.

Wekerle Sándor nagyra tartotta, a politikai kultúra 
megújításának igényét meghirdető Széll Kálmán mi-
niszterévé választotta. A nemzeti ipar- és a közleke-
désügy fejlesztésén túl szülővárosának, Kolozsvárnak 
országgyűlési képviselőjeként fontos része volt Mátyás 
király kolozsvári szobrának a felállításában, elnöke volt  
a szoborbizottságnak. Már korábban beválasztották egy  
sor pénzintézet, részvénytársaság igazgatóságába. Jö-
vedelmeiből sokirányúan jótékonykodott: a legismer-
tebb az újságírók nyugdíjalapjának támogatása, amiért 
a volt pályatársak külön is tisztelték.

A két Tisza: Kálmán és István között 1902-től 
1906-ig a Dunántúli Református Egyházkerület aktív, 
a hitélettel érdemben foglalkozó főgondnoka, mint 
ahogy élete utolsó évében a főrendiháznak is tevékeny 
tagja volt. Mikszáth nevezte őt „százkezű embernek”.

A kötet hat elemző tanulmányt tartalmaz, továbbá 
bő válogatást nyújt Hegedüs publicisztikai írásaiból, 
képviselőházi és nemzetközi konferenciákon való fel-



szólalásaiból, egyházpolitikai értékű megnyilatkozása-
iból, valamint néhány fontos dokumentumot közöl az 
egykori kormányzati munka és a nemzetközi pénzügyi 
élet mindennapjaiból. A kötetet látványos, Hegedüs 
pályáját és a kort megidéző, 48 oldalas képmelléklet 
zárja.

Végül talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a fent  
nevezett kötet nem született volna meg, ha 2011-ben 
egy merő véletlen folytán a budapesti Orsó utca egyik 
házának pincéjében nem kerül elő Hegedüs Sándor több  
nagyméretű utazóládába helyezett gazdag irathagyaté-
ka. Ez a hagyaték késztette annak felfedezőjét és a mel-
léje szegődő történészeket arra, hogy kitartó munkával 
hiteles képet állítsanak elénk Hegedüs személyiségéről, 
valamint publicisztikai és közéleti tevékenységéről.
 
„A Hegedüs Sándorhoz hasonló kiváló történelmi szemé-
lyiségek életműve követendő példát jelent mindannyiunk 
számára. Ráadásul egy politikával, közélettel fogalakozó 
ember könyvespolcáról aligha hiányozhat ez a kötet.”

(Orbán ViktOr)
 
Budapest, 2014. szeptember 17.



R ö v i d  p á l y a k é p
 
 
Hegedüs Sándor (1847–1906) politikus és publicista 
Erdély szülöttje, a kolozsvári Református Kollégium 
neveltje, bő két évtizeden át a kincses város szabadelvü 
párti országgyűlési képviselője volt. De ugyanilyen 
hosszú időn át volt a parlament pénzügyi bizottságának 
munkás előadója, s még hosszabb időn át a politikai  
és gazdasági sajtó robotosa: több mint 5000 újságcikk 
szerzője. Tudományos működése a gazdaságpolitikát, 
pénzügyeket fogta át, szakkönyvei alapján lett tagja  
a Magyar Tudományos Akadémiának. 1899 és 1902 kö-
zött volt a Széll-kormány kereskedelemügyi minisztere, 
amelyhez a korban különösen fontos ipar- és közleke-
dés fejlesztése is tartozott. 1901-ben nagyobbszabású 
programot dolgozott ki a Székelyföld iparosítására, sze - 
mélyesen tanulmányozva a régiót – ősei szülőföldjét. 
Hivatalában is, mint egész életében, hű maradt mind 
szülővárosához, Kolozsvárhoz, mind a Református Kol - 
lé giumhoz, melyet saját pénzével támogatott. Mint  
a szoborbizottság elnöke, részt vállalt Mátyás király im-
pozáns kolozsvári szobrának felállításában.

Hegedüs Sándor



A társadalmi-gazdasági kérdésekben a liberális örök-
ség nemzeti hagyományait követő Hegedüs Sándor mé - 
lyen vallásos meggyőződést képviselt, átérezve a refor-
mátus egyház nemzeti jellegét (etikai örökségét). Tisza  
Kálmán és Tisza István között ő volt a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület választott főgondnoka (1902–
1906), amit nem tekintett valaminő díszes stallumnak, 
mint ahogy a Protestáns Irodalom Társaság elnöki tiszt-
ségét vagy élete utolsó éveinek főrendiházi tagságát sem. 
A korszerűsödő ország építkezésének robotosa volt.

Mikszáth Kálmán írta róla váratlan elhunytakor:  
„A százkezű ember halt meg itt, ...aki valamennyi ke-
zével dolgozott, soha sem pihent, mert soha el nem 
fáradt, egy percre meg nem állt, mindig sietett.”

Az elemző tanulmányokból és Hegedüs hagyatéká-
ból összeállított illusztrált kötet kiadásának elindítója, 
majd koordinátora, Kovács László írta: „A jelen kötet  
a véletlennek köszönheti megjelenését. Hatvan évig rej- 
tette titkait a hét utazóláda, amelyekkel egykor Hege-
düs Sándor, Széll Kálmán kereskedelmi minisztere 
utazott szerte a világban. Ezekben kaptak helyet azok 
a dokumentumok, amelyeket lánya, Hegedüs Rózsi 
(1881–1947) évtizedeken át gyűjtött, elsősorban az 
apjáról, valamint családja más tagjairól. Hegedüs Sán-
dor felesége Jókay Jolán, Jókai Mór unokahúga volt; 
gyermekei: Rózsi, Sándor és Hegedüs Lóránt, a ké-



sőbbi pénzügyminiszter. Hegedüs Rózsi unokái, Tőry 
Edit és Magda ma is élő örökösei ennek a hagyatéknak. 
Még gyerekek voltak, amikor a második világháború 
után a lezárt ládák annak a budai háznak a pincéjébe 
kerültek, ahol Tőry Magda ma is él. A pince renoválása 
során nyitottuk föl a ládákat, és egykori történész sza-
kosként nem volt nehéz fölismernem a megtalált doku-
mentumok jelentőségét. Az örökösök jóváhagyásával 
és megbízásából kezdettől fogva arra törekedtem, hogy 
e dokumentumok közkinccsé váljanak. Ennek megfele-
lően a teljes hagyaték rövidesen az Országgyűlés Mú-
zeumába kerül. Törekvésem volt továbbá, hogy a fel-
lelt hagyaték nyomán egy ezt szolgáló kiadvány révén 
rátereljem a figyelmet Hegedüs Sándor tevékenységé-
ben sokoldalú életére és eredményekben vitathatatlanul 
gazdag munkásságára.

...A mai kor embere számára Hegedüs Sándor neve 
és alakja több évtizedes feledés után visszakerülhet a nem-
zeti emlékezetbe... és sokakhoz eljuthat mának szóló 
üzenete.”


