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Történészként végzett, diplo-
mataként dolgozott, nyug-
díjasként a magyarországi 

Kis- és Közép-Agrárvállalkozók 
Sajtkészítő Egyesületének el-
nöke. A magyarországi Kovács 
László mégis teljesen más mi-
nőségben járt nemrég Kolozsvá-
ron: a Hegedüs Sándor-konferen-
cia egyik szervezőjeként. Hogy ki 
is volt Hegedüs Sándor, akinek 
idén születésének 170. évfordu-
lóját ünnepeljük? Nevét és mun-
kásságát az utókor elfeledte, még 
a történészek számára is fehér 
folt volt. Mindaddig, amíg néhány 
éve valami hihetetlen véletlen – 
vagy nevezzük csodának? – foly-
tán hagyatéka felszínre került.

Csoda a pincéből

„Egy budai társasházban lakom. 
Néhány éve ennek pincéjében 
találtam öt hatalmas utazólá-
dát. Amikor kinyitottam, meglep-
ve tapasztaltam, hogy Hegedüs 
Sándor hagyatékára bukkantam. 
Hogy miért éppen ott hevertek a 
ládák? Hegedüs Sándor déduno-
kája, Tőry Magdolna ugyanabban 
a házban lakik, mint én, csak-
hogy ő nem foglalkozott a ládák 
tartalmával, így azok a pincében 
hevertek hosszú évtizedeken ke-
resztül” – meséli Kovács László.

Amikor a ládákban talált 
anyagot feldolgozták, elhatároz-
ták, hogy a kolozsvári szárma-
zású politikusról könyvet írnak 
történészek bevonásával. A né-
hány éve elkészült mintegy 650 
oldalas kiadványt az elmúlt idő-
szakban igyekeztek minél több 
helyen bemutatni, tartalmát is-
mertetni. A hagyaték gondozói 
nemcsak Magyarországot jár-
ták be, hanem eljutottak Felvi-
dékre és Erdélybe is. Idén pe-
dig Hegedüs Sándor születésé-
nek 170. évfordulója alkalmából 
emlékév keretében emlékeznek 
meg az egykor elfeledett politi-
kusról és újságíróról.

Ki volt Hegedüs Sándor?

Kolozsváron született, a helyi re-
formátus kollégiumban érettsé-
gizett, majd jogi tanulmányokat 
folytatott, amelyeket Budapesten 
fejezett be. Fővárosi barátai be-
ajánlották őt Jókai Mórnak, aki a 
Hon című országos napilap szer-
kesztője volt, s a nagy író éppen 
a gazdasági rovathoz keresett 
szakembert. 1868-tól kezdett dol-
gozni újságíróként a lapnál.

A fiatalember azzal hívta fel 
magára a figyelmet, hogy ide-
jével jól tudott gazdálkodni: la-
pot írt, később szerkesztett és 
ontotta magából a vezércikke-
ket. Ezzel párhuzamosan egy-
re jobban elmélyedt a közgaz-
dasági irodalom tanulmányozá-
sában, úgyhogy néhány éven be-

lül már szakműveket ismerte-
tett (több nyelven beszélt), és ér-
tekezéseket tett közzé. Renge-
teg írt és dolgozott. Tagja volt 
az Atheneaum című társadalmi-
politikai-irodalmi-művészeti he-
tilap szerkesztőségének is. Köz-
ben politikai pályára lépett. Egy-
más után ötször jutott be kolozs-
vári képviselőként – a Szabad-
elvű Párt tagjaként – a magyar 
Országgyűlésbe. A párt mint-
egy harminc évig kormányozta 
Magyarországot. Hegedüs mint-
egy húsz évig a parlament pénz-
ügyi bizottságának volt az elő-
adója, számos bank tanácsadója-
ként és igazgatótanácsi tagjaként 
dolgozott.

A Széll Kálmán-kormányban 
1899-től kereskedelmi minisz-
terré nevezték ki, hozzá tarto-
zott a közlekedés és a szállí-
tás. Minisztersége idején épült 
az Erzsébet híd, két Tisza-híd 
és a barcsi Dráva-híd. Bővítet-
te a fiumei tengeri hajózást, a 
magyar tengerészeti akadémi-
át, gondoskodott a nemzetközi 
lámpás hajójelzések bevezeté-
séről, fejlesztette a folyami hajó-
zást. Az ő idejére esik a Vaska-
pu szabályozásának befejezé-
se, bevezette a révkalauz-rend-
szert. Összesen 945 km új vas-
útvonalat adott át, kidolgoztatta 
a székelyföldi vasúthálózat ter-
vét, minisztersége idején 197 új 
posta-, 112 távírda-hivatal és 177 
távbeszélő központ létesült, 16 
város új telefonhálózatot kapott. 
Hegedüs nemzetközi távíróve-
zetékeket hozott létre, módosí-
totta a munkaszüneti napokról 
és betegsegélyezésről szóló tör-

vényt, számos adótörvényt meg-
reformált, fejlesztette az ipari 
szakiskolákat. Tárcafőnöksége 
idején 70 gyár nyílt meg az or-
szágban. Megszervezte az 1900-
as népszámlálást, mert nem-
csak a posta, hanem a statiszti-
ka is az ő hatáskörébe tartozott. 
Az 1900-as párizsi világkiállítá-
son való sikeres magyar szerep-
lés is az ő nevéhez fűződik, mint 
ahogy a kolozsvári Fadrusz Já-
nos által készített Mátyás szobor 
is, hiszen Hegedüs volt a szobor 
egyik megálmodója, a szoborbi-
zottság létrehozója, elnöke, majd 
a szoboregyüttes egyik leleple-
zője is. Mindeközben folyamato-
san cikkeket és gazdasági szak-
tanulmányokat közölt. A Nem-
zetgazdasági Szemle, a Fővárosi 
Lapok, a Vasárnapi Újság, a ko-
lozsvári Magyar Polgár munka-
társaként több ezer újságcikket 
szignált.

Akadémikus, kegyelmes úr
és támogató

Megválasztották a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagjának, 
életében számos elismerést ka-
pott, többször kitüntették, a ki-
rályi udvar 1899. szeptember 
18-án tevékenységét a valósá-
gos belső titkos tanácsosi cím-
mel ismerte el. Politikai karrier-

je során meggazdagodott, pén-
zét azonban többször is jótékony 
célokra fordította, számos kari-
tatív intézmény lelkes patrónu-
sa volt. Ezen kívül rendszere-
sen támogatta a református egy-
házat, szülővárosát és iskoláját: 
a kolozsvári református kollégi-
um részben neki köszönhette a 
tornacsarnokot és az új épüle-
tet (amelyben ma a Şincai iskola 
működik). 1888-ban megalakult 
a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság, Hegedüst először ala-
pító tagként tartották nyilván, de 
nemsokára megválasztották al-
elnöknek, majd világi elnöknek 
is. A társaság titkára, Szőts Far-
kas ezt jegyezte fel róla: „Kilenc 
vándorgyűlésünkön kilenc alka-
lommal szólt, lelkesített az igaz-
ság olyan erejével, a lelkesedés 
olyan pátoszával, az ékesszó-
lás olyan varázsával, hogy azt 
soha sem feledte el, aki egyszer 
hallotta”. 1902-ben bizonyos fo-
kig visszavonult a közélettől, és 
egyháza szolgálatába szegődött: 
a Dunántúli Egyházkerület fő-
gondnokává választották.

Elvhűség és jellemesség

Azt, hogy párttársai hogyan vé-
lekedtek róla, nem szükséges is-
mertetni. Inkább álljon itt egy 
idézet az ellenzéki sajtóból, a Ko-

lozsvári Friss Újságból, amely a 
politikus 1906. december 28-i ha-
lálát követően jelent meg. „És bár 
Hegedüs Sándor azok közé tarto-
zott, akiknek nem vallhatjuk po-
litikai irányelveit, mert ő a meg-
semmisült Szabadelvű Pártnak 
lelkes katonája volt, de azért el 
kell ismernünk róla, hogy tolla a 
sajtónak csak dicsőségére vált, 
munkabírása, kétségtelenül nagy 
tehetsége, széleskörű és gyakor-
lati tudása, elvhűsége és jelle-
messége pedig még ellenfeleinek 
is tiszteletet parancsolt.”

Feltárni a hagyatékot

„Hegedüs Sándor Emlékbizottsá-
got alakítottunk, amely idén két 
konferenciát szervez. Az egyik-
re Kolozsváron zajlott április 27-
én, a másikat Budapesten tart-
juk majd valamikor ősszel a tu-
dományos akadémián. Ugyan-
csak idén tavasszal a VI. kerület-
ben a Hunyadi tér 12. szám alatti 
ház falán emléktáblát helyezünk 
el. A százkezű politikus itt élt ha-
láláig, és később még sokáig csa-
ládja is” – mondja Kovács Lász-
ló. Az emlékbizottság a Rubicon 
című folyóirat szerkesztőivel is 
tárgyal, hogy a kiadvány külön 
számot szenteljen a Hegedüs 
családnak (a politikus egyik fia, 
Hegedüs Lóránt gazdaságpoli-
tikus, pénzügyminiszter volt, a 
Magyar Nemzeti Bank egyik ala-
pítója, a másik fia pedig, Sándor, 
mérnök, író és utazó). Az emlék-
bizottság különben arra keresi a 
választ, hogyan történhetett meg, 
hogy az utókor ennyire elfeled-
te Hegedüs Sándort, hiszen 1945-
ig Kolozsváron és Budapesten is 
utcanév őrizte emlékét. „Szeret-
nénk visszahozni az emlékezet-
be, és megismertetni a mai nem-
zedékkel is azt a személyt, aki-
nek a 19. századi Magyarország 
nagyon sokat köszönhetett” – vá-
zolja az elképzeléseket Kovács 
László.

Az emlékbizottság a hagya-
tékot igyekszik feltárni, digita-
lizálni, Magyarzsákodon pedig 
– Hegedüs Sándor családjának 
ősi fészkében – idén július első 
napjaiban, falunapok keretében 
kopjafát avatnak, tiszteletére pe-
dig emlékszobát rendeznek be.

 
SOMOGYI BOTOND

Emlékévvel adóznak az egykori miniszternek és jeles publicistának

Hegedüs Sándor, a százkezű politikus
Társasházi pince, öt utazóláda, véletlenül megta-

lált gazdag hagyaték, emlékbizottság, konferencia 

és emlékév. Egy csoda, amely az elmúlt néhány 

évben bejárja a Kárpát-medencét. Hegedüs Sán-

dornak, a 19. századi Magyarország egyik legbefo-

lyásosabb politikusának elfeledett életét és mun-

kásságát ismerhetjük meg.

A Kolozsvári Református Kollégium dísztermé-
ben egész napos előadássorozattal tisztelegtek 
Hegedüs Sándor előtt. A konferenciát árilis 27-én 
Kató Béla püspök és Mile Lajos, Magyarország ko-
lozsvári főkonzulja fővédnökségével rendezték 
meg. A programot Dinnyés József zenés előadása 
nyitotta, majd számos előadó közreműködésével al-
kottak részletes képet Hegedüs Sándor fáradhatat-
lan tevékenységéről, amelynek köszönhetően meg-
kapta a százkezű politikus elnevezést.
Mile Lajos főkonzul elmondta: az utókor gyakran 
mostoha, és kiesnek az emlékezetéből olyan sze-
mélyiségek, akik méltók lennének a figyelemre. Az 
emlékbizottság azonban ezen igyekszik javítani. 
Mile Lajos a konferencia névadóját az egyetemes 
magyar politikatörténet kiemelkedő alakjának ne-
vezte, tehetséges államférfiként jellemezte, akinek 
tevékenységét a hit is áthatotta. „Az utókornak kö-
telessége, hogy egy ilyen ember emléke előtt méltó-
képp tisztelegjen” – fogalmazott a főkonzul.
Szász Zoltán, az MTA Történeti Kutatóintéze-
tének főmunkatársa az 1867-es kiegyezésről, an-
nak következményeiről, és Hegedüs Sándor tár-
sadalmi, politikai, gazdasági folyamatokban ki-
fejtett tevékenységéről, az ország vezetésé-
ben betöltött szerepéről beszélt. Tóth Szilárd, 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem adjunktu-

sa Erdély gazdasági fejlődési lehetőségeiről szá-
molt be, a 19. század második felében történ-
tek alapján. Előadásában ismertette a mezőgaz-
daság helyzetét Magyarország leginkább fejlő-
dő korszakában, a vasúthálózat-építés folyama-
tát és Erdélyre kifejtett hatásait, valamint a kü-
lönböző iparágak fejlődésének következményeit, 
rámutatva Hegedüs Sándor mindezekben betöl-
tött szerepére.
Kárbin Ákos történész, a VERITAS Történetkuta-
tó Intézet levéltárosa Hegedüs Sándor, mint Széll 
Kálmán kormányának kereskedelmi minisztere, Er-
dély fejlesztője címmel mutatta be az említett po-
litikai pályájának kiemelkedő pillanatait. A konfe-
rencián Somogyi Botond, az Üzenet főszerkesztője 
Hegedüs újságírói munkásságáról emlékezett meg, 
és arról beszélt, hogy társadalomszervezői tevé-
kenysége, kezdeményezései páratlanok voltak, lel-
kesedése, elvhűsége és kitartó munkája pedig so-
sem merült ki.
Hegedüs életútját Németh Tibor néprajzkutató és 
Millisits Máté művészettörténész egészítették ki, 
akik a politikusnak Kolozsvár országgyűlési képvi-
selőjeként betöltött szerepéről, a Mátyás-szobor ál-
lításához való hozzájárulásáról, valamint a Mátyás 
király szoborbizottság elnökeként végzett tevékeny-
ségéről beszéltek.

Hegedüs Sándor-emlékkonferencia Kolozsváron

Hegedüs Sándorról mintha elfeledkezett volna az utókor

Címek és tisztségek

A Vasárnapi Újság a következő 
tisztségeit sorolja fel: az Oszt-
rák–Magyar Vasúttársaság alel-
nöke, a Magyar Jég- és Viszont-
biztosító Társaság  és a Magyar 
Általános Takarékpénztár elnö-
ke, a Magyar Jelzálog-hitelbank, 
a Pénzváltó és Leszámítoló 
Bank, a trieszti Assicurazione 
Generali, valamint a bécsi Bal-
esetek Elleni Biztosító Társaság 
igazgatótanácsosa, ugyanak-
kor a budapesti Józsefvárosi Jó-
tékony Egylet és a Nemzeti Tor-
na-egyesület elnöke, a Magyar 
Hírlapírók Nyugdíjintéze tének 
megalapítója és alelnöke, az Or-
szágos Képzőművészeti Társu-
lat választmányi tagja, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia Írásban 
és Képekben igazgatósági tag-
ja, fővárosi törvényhatósági bi-
zottsági tag.




