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Sipos Béla. Heller Farkas (1877-1955) egy európai hírű közgazdász 

pályafutása 

„Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férjfiának törekednie 

kell.” Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. 

 

 

Heller Farkas 

Heller Farkas közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A két világháború 

között a legjelentősebb közgazdász, a műegyetem iskolateremtő professzora. Egyedülálló 

tudományos teljesítménye, mivel három területen – a közgazdasági elmélet története, az elméleti és 

alkalmazott közgazdaságtan és a pénzügytan terén – alkotott jelentőset. Publikációs jegyzéke 144 

tételből áll és kitűnik, hogy munkái külföldön német, angol, spanyol és finn nyelveken is megjelentek.  

1949-ben kizárták az MTA tagjai sorából, nem taníthatott és nem publikálhatott. 1989-ben 

rehabilitálták, s posztumusz visszanyerte akadémiai tagságát. „A II. osztály kizárt tagjai közül 1989-

ben 67 tudós kapta vissza akadémiai tagságát, közülük közgazdászok a következők voltak: Abay 

Gyula, Boér Elek, Czettler Jenő, Heller Farkas, Kováts Ferenc, Laky Dezső, Navratil Ákos, Theiss 

Ede és Varga István.” (Oroszi Sándor-Sipos Béla: Heller Farkas. Magyar Tudomány, 1990. 12. sz.) 

1989-ben már egyikük se élt. Czettler Jenő, Kováts Ferenc és Navratil Ákos kivételével mindegyikük 

a Heller Farkas iskola tagja volt.  

  

https://mek.oszk.hu/06000/06028/html/gmkolcsey0002.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Gyula_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Gyula_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%A9r_Elek_(jog%C3%A1sz,_1899%E2%80%931954)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czettler_Jen%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1ts_Ferenc_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Laky_Dezs%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Navratil_%C3%81kos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theiss_Ede
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theiss_Ede
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiErtesito_MATUD_1990/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=1604&layout=s
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Bevezetés 

 

A két világháború között három jelentős közgazdasági iskola működött Magyarországon: Balás 

Károly, Heller Farkas és Navratil Ákos vezetésével. Közülük a legjelentősebb tudós Heller Farkas 

volt. A konjunktúrakutatás területén fontos eredményeket a Heller Farkas és iskolájának tagjai pl. 

Andreich Jenő, Kádas Kálmán, Theiss Ede, Abay (Neubauer) Gyula, Boér Elek és Varga István értek 

el. 

1980 és 1989 között a Pécsi Bőrgyár árprognosztikai szakértője voltam. Itt a szakmai eredmények, a 

konjunktúrakutatás és prognosztizálás módszertannak kimunkálása és gyakorlati alkalmazása mellett 

a Pécsi Bőrgyár jelentős megtakarításokat ért el, ennek összege 1984-ben húszmillió forint volt. A 

nyersbőárak elég szabályos, ötéves konjunktúraciklusainak ismerete alapján a Pécsi Bőrgyár akkor 

vásárolt nyersbőrt a nemzetközi piacon, amikor a bőrárak a ciklus mélypontján voltak, és 

prognosztizálni lehetett, hogy az árak emelkedni fognak. Ezt a vásárlást taktikai elővásárlásnak 

nevezték. A nyersbőrárak prognosztizálása során kiderítettem, hogy az árak 1929–1933-ban és 1979-

ben igen magas szintre emelkedtek, és ez rávilágított arra, hogy ez az ún. 50-60 éves Kondratyjev 

ciklusok hatásának tulajdonítható. 1948 után a konjunktúraciklusokkal nem foglalkoztak a témakör 

kutatói, a dogma az volt, hogy a szocializmus alaptörvénye szerint a használati érték tömege a 

szocializmusban szakadatlanul növekszik, tehát nincsenek konjunktúraciklusok. A Heller Farkas 

iskola eredményeinek feldolgozása és továbbfejlesztése ennek volt a következménye. 

Világviszonylatban elsőként bizonyítottam, hogy a Kondratyjev-ciklusok vagyis a hosszú, 50-60 éves 

ciklusok a szocialista országok idősoraiban is igazolható. MTA Doktori értekezésem vitájára csak 

1987 július 16. után 1988 október 25-én kerülhetett sor, amikor a Szovjetunióban Nyikolaj 

Dmitrijevics Kondratyjevet és társait rehabilitálták, akiket 1936 és 1938 között koholt vádak alapján 

végeztek ki. 1987 előtt a kijelölt három opponens közül támogató véleményét csak Kovács Géza 

egyetemi tanár merte elkészíteni.  

Heller Farkas (1877–1955) közgazdász professzor és iskolájának rehabilitálásában részt vettem, több 

tanulmányt és két könyvet írtam e témakörben. 1985-ben, amikor Mátyás Antal professzornál voltam, 

aki a Heller Farkasról írt könyvemet lektorálta, betoppan Mátyás Antal irodájába (MKKE 

Elmélettörténet Tanszék) Simon Péterné, a TMB akkori titkára. Megtudva, hogy miről beszélgetünk, 

összecsapta a kezét belehuppant a fotelbe, termetes nő volt és azt mondta, szörnyű, Heller Farkasról 

könyvet írni, aki nem volt marxista, egy polgári közgazdász volt. Aztán elviharzott, Mátyás Antal és 

Én is megijedtünk, de végül is azt mondtam, ki volt Heller Farkas és ki Simon Péterné. Simon Péterné 

(Ica) nagyhatalom volt a hazai tudományos életben, el tudta dönteni, hogy a közgazdaságtudományok 

területén ki lesz kandidátus és ki lesz MTA doktor. 

Szerencsém volt a Heller Farkas iskola kutatásában, mert Pécsett a kari könyvtárban az 1949 előtti 

szakirodalom rendelkezésre állt. Ez Benedek Ferenc (1926-2007), a római jog hírneves 

professzorának az érdeme. Benedek Ferenc 1951-ben kezdett tanítani az akkor „egykarú” Pécsi 

Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán. Fiatal oktatóként több tárgyat előadásait is kellett 

tartania, ő vitte a közgazdaságtan kurzust is, mert az 1948-49-es kényszernyugdíjazások miatt nem 

maradt, aki ellássa a feladatokat. A „polgárinak” minősített közgazdasági szakirodalmat a felsőbb 

utasítás ellenére sem semmisítette meg, nem selejtezte ki, hanem könyvtárában megőrizte. Így 

maradtak meg Heller Farkas, Abay (Neubauer) Gyula, Surányi Unger Tivadar, Theiss Ede és mások 

könyvei, publikációi, továbbá a Közgazdasági Szemle 1948 előtt megjelent számai. Benedek Ferenc 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1s_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1s_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Navratil_%C3%81kos
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1das_K%C3%A1lm%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theiss_Ede
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Gyula_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%A9r_Elek_(jog%C3%A1sz,_1899%E2%80%931954)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarNemzet_1984_06/?query=h%C3%BAszmilli%C3%B3s%20&pg=58&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kondratyjev-ciklus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kondratyjev-ciklus
https://www.jstor.org/stable/pdf/41484843.pdf?refreqid=excelsior%3Aaa35d07406bbb02fdd242fb9551ef944&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1989/1989_04/1989_04_0424_0428.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyikolaj_Dmitrijevics_Kondratyjev
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyikolaj_Dmitrijevics_Kondratyjev
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_G%C3%A9za_(j%C3%B6v%C5%91kutat%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_Antal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Ferenc_(jog%C3%A1sz)
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1970-ben a megmentett, terjedelmes közgazdasági szakirodalmat a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsett alapított Kihelyezett Nappali Tagozata (ma: Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara) könyvtára rendelkezésére bocsátotta. Tiszteletére 

halála (2007) után a Tudásközpontban létrehozták a Benedek Ferenc Jogtudományi és 

Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárat. Ez tette lehetővé, hogy az 1980-as évek elejétől jelentős 

szerepet játszhattam a Heller Farkas-iskola rehabilitálásában. Amikor ezt a kutatást elkezdtem, Oroszi 

Sándor elmélettörténész kollegámat kértem fel, hogy dolgozzunk együtt.  

Még a rendszerváltás előtt Oroszi Sándor javaslatára részt vettünk a Mihalik István egyetemi tanár 

(MKKE) vezette tanszékközi kutatócsoport tevékenységében. Mihalik professzor „A magyar 

közgazdasági gondolkodás története” kutatócsoport vezetőjeként 1986-ban pályázatot nyújtott be a 

Művelődésügyi Minisztériumba. A kutatási pályázat (MM 455/86) elnyerése lehetővé tette többek 

között a Közgazdaságtani (f)irkák. 68. sz. BKE PTK 1991. kötetének megjelenését, melyben 

napvilágot látott egy-egy tanulmányunk is.  A tanszékközi kutatócsoport rendszeres szakmai üléseket 

tartott, megvitattuk a kutatási eredményeket, illetve Mihalik professzor vezetésével javaslatokat 

tettünk a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónak reprint kiadásokra. Így jelent meg többek között a 

KJK gondozásában „A társadalomtudomány magyar klasszikusai” sorozatban 1988-ban Heller 

Farkas Elméleti és alkalmazott közgazdaságtana, két kötetben. A Közgazdaságtan I. kötet V-ik 

teljesen átdolgozott kiadása utoljára 1945-ben, a Közgazdaságtan II. kötet IV-ik teljesen átdolgozott 

kiadása pedig utoljára 1947-ben jelent meg. Jelentős áttörésnek tekinthető ez a kiadás, mivel 

évtizedekig említeni sem lehetett a két világháború közötti időszak nemzetközi tekintélyű, elismert 

közgazdászait.  

 

Először Heller Farkas munkatársai közül Kádas Kálmán munkásságát dolgoztam fel, amikor 1977-

ben feleségemmel Rédey Katalinnal a termelési függvényszámítással kapcsolatban végeztünk 

kutatásokat (magyar ipar 1960-1975 közötti időszak) és ezen eredményeinket 1978-tól kezdve 

publikáltuk. Heller Farkassal kapcsolatban először is a kari könyvtárunkban (Pécsi 

Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar) fellelhető irodalmat, a Közgazdasági Szemle 1925-

1948 közötti válogatott számait sporttáskában hordtam haza és az otthoni kis szobámban alig lehetett 

mozogni. Megkerestem 1979-ben Kádas Kálmán professzort, aki Heller Farkas munkatársa volt, aki 

segített megtalálni volt kollégái közül Mórotz Kálmánt és Nemény Vilmost. Nemény Vilmosnak 

köszönhetem, hogy megtaláltam Heller Farkas professzor fiát, Heller Farkas Tamást, aki édesapja 

hagyatékának rendelkezésemre bocsátásával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez a könyv 

Heller Farkas szellemi örökségének tiszteletben tartásával készüljön el.  Theiss Edének már csak 

özvegyét találtam meg, aki több Theiss Ede publikációt és önéletrajzot adott át nekem. A Budapesti 

Műszaki Egyetem rektora, Fodor Lajos egyetemi tanár, és a BME irattárának vezetője, Végh Ferenc 

és munkatársai szintén segítségemre voltak az irattári anyagok rendelkezésemre bocsátásával. 1988 

március közepén találkoztam Heller Farkas Tamásnál (Budapesten a Móricz Zsigmond körtér 

közelében lakott) testvérével a Brazíliában élő Heller Klárával, Márki Tamásnéval. Mondtam, hogy 

a következő napon Novoszibirszkbe utazom és előadást tartok a Kondratyjev ciklusokról. Ld.: 

Dunántúli Napló, 1988-03-26/85. szám. „— Pécsi előadó Novoszibirszkben. A technikai-tudományos 

haladás szabályszerűségeiről és a gazdasági fejlődés hosszú ciklusairól nemzetközi konferenciát 

rendeztek az elmúlt napokban a szovjetunióbeli Novoszibirszkben, ahol részt vett és előadást tartott 

dr. Sipos Béla, a JPTE Közgazdaságtudományi Karának docense. Témája: A Kondratyjev ciklusok 

alakulása a szocialista országokban és kapcsolatuk az innovációs ciklusokkal”. A Szovjetunióban 

Kondratyjev és társai rehabilitálása (1987. július 16.) után, ez volt az első alkalom, hogy a 

https://www.lib.pte.hu/hu/services/category/1
https://www.lib.pte.hu/hu/services/category/1
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem%C3%A9ny_Vilmos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theiss_Ede
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fodor_Lajos_(k%C3%A9mikus)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1988_03/?pg=244&layout=s&query=novoszibirszk
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Kondratyjev-féle hosszú ciklusok témakörében nemzetközi konferenciát rendeztek. Heller Klára 

megkérdezte tőlem, hogy ki volt jelentősebb tudós, édesapja vagy Kondratyjev. Én őszintén 

válaszoltam neki, hogy szerintem Kondratyjev, aki ugyan lényegesen kevesebb terjedelemben 

publikált (erre 1920-1932 között volt lehetősége, 1930-1932 között már a Butirka börtönben, felesége 

megőrizte a könyv kéziratát Проблемы экономической динамики, ami 1989-ben az Ekonomika 

könyvkiadó gondozásában megjelent), mint Heller Farkas, de eredményeit a történelem igazolta. 

Heller Klára megsértődött válaszomon, pedig igazam volt. Ha csak a Wikipédiát nézzük, Heller 

Farkas Wikipédia cikkét magyarul és angolul Én csináltam meg, igaz Kondratyjevét is magyarul, de 

mások már előttem 30 nyelven közreadták a Wikipédiában. Kondratyjev akkor lett világhírű, amikor 

1973-1979-es olajválság igazolta elméletét. Heller Farkassal a rehabilitálása, 1989 előtti 10 évben 

végeztem el a források feldolgozását.  

Arra törekedtem, hogy támogatókat találjak, akik segítettek, abban, hogy kutatásiam megjelenjenek. 

Igen sokat köszönhetek Nyitrai Ferencnének a KSH elnökének (1979-1989), a Statisztikai 

Szemlének, Gyulay Ferenc (Wikipédia cikkét 2022-ben megcsináltam.) főszerkesztőnek és 

munkatársainak, akik lehetővé tették, hogy a Heller-iskoláról írt első gondolataim írásban is 

megjelenhettek. Sok segítséget kaptam a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó részéről, ahol Fébó 

László főszerkesztő, a PRODINFORM részéről, ahol Drabek Ferenc főszerkesztő és Füredi Mihály 

szerkesztő lehetővé tették a Heller Farkas eszmei hagyatékát feldolgozó kutatásaim publikálását. E 

munkában Oroszi Sándor elmélettörténész, docens kollegám volt segítségemre. Nem foglalkoztam 

azzal, hogy mennyire bátor vagyok, csak a szakmai kérdésekkel foglalkoztam és a publikálással. 

Pécsett négyszer próbáltak beléptetni a pártba. Különböző válaszokat adtam. Az egyik: Kádár János 

azt mondta „sok párttagot szeretnék kívül látni és sokat, aki kint van belül látni”. Reményemet 

fejeztem ki, hogy Én a második csoporthoz tartozom. A másik válaszom az volt, hogy a pártnak is az 

jó, ha önállóan gondolkodó emberek is vannak az egyetemen, s utaltam pl. néhány kutatási 

eredményemre: a Heller Farkas iskola eredményeinek kutatása, aki polgári közgazdász volt a Horthy 

rendszerben, ezért ki volt átkozva 1948 után. Eretnek tudomány volt az ökonometria, a konjunktúra 

kutatás, ezen belül a Kondratyjev ciklusok, vagyis az 50 éves ciklusok empirikus vizsgálata a 

szocialista országokban. (1988-ban Magyarországon első voltam, aki ökonometriából szerezte meg 

az MTA doktori fokozatot). Még az egyetemi tanári kinevezésem előtt is, 1988-ban próbálkozott 

Zeller Gyula intézetvezető, MSZMP helyettes titkár az Egyetemen, hogy lépjek be a pártba, mert, 

mint indokolta a Közgazdaságtudományi Karon mindegyik egyetemi tanár párttag is. Nem sokat 

hezitáltam, javaslatát azonnal elutasítottam. X-es voltam és a mai napig nem értem, hogy miért 

akarták 1989 előtt, hogy párttag legyek.1 

Nem volt személyi számítógép és internet. Kézírással készítettem el publikációimat amiket 

gépírónőnk legépelt, majd a lektorok javaslatai alapján újra gépelt. A véletlenen is múlt, hogy milyen 

forrást találtam meg. Most 2023 február 9-én ülök a számítógépem előtt és végig néztem az elmúlt 5 

hónapban azt a 8288 találatot az Arcanumban 1900 és 2010 között, ahol Heller Farkas neve szerepel 

és amit fontosnak tartottam, azt feldolgoztam. Szűröket tudok használni, folyóirat, évkör, év, témakör 

és illusztráció szerint, azonnal kimásolhatom és beilleszthetem a szöveget Heller Farkas életrajzába, 

a fényképeket ki tudom másolni, photoshop programban megszerkesztem és paint programmal 

 
1 L.: 7870/1948. Korm. sz. rendelet az egyetemeken és főiskolákon 1948-49. és azt követő tanévekben felve-

hető hallgatók létszámának megállapítása tárgyában.  Köznevelés. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 

rendeletei és közleményei. IV. évf. 16. sz. 1948.  augusztus 15. 1951-től az X-esek: a kizsákmányolók, kulá-

kok, volt tőkések, bélistás katonatisztek stb. A származás szerinti kategorizálás teljesen nem szűnt meg 1989-

ig. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Butirka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitrai_Ferencn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztikai_Szemle
https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztikai_Szemle
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulay_Ferenc_(statisztikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1d%C3%A1r_J%C3%A1nos_(politikus)
https://adt.arcanum.com/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6IlwiSGVsbGVyIEZhcmthc1wiIiwic29ydCI6IkRBVEUiLCJmaWx0ZXJzIjp7IkVWIjpbIlBBUlQwNiIsIlBBUlQwNyIsIlBBUlQwOCIsIlBBUlQwOSIsIlBBUlQxMCIsIlBBUlQxMSJdfX0&per_page=100
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lementem és a szövegben beillesztem. Az internetes forrásokat csatolással minden esetben megadom, 

ezeket a forrásokat az olvasók megnézhetik. Heller Farkasnak azon tanulmányai, amelyek az 

interneten elérhetőek közreadtam, az érdeklődök elolvashatják.  

Ezt a kutatómunkát 1991 után Bekkre Zsuzsa (1941-2015) professzorasszony és csoportja folytatta. 

Kiadásra került Bekker Zsuzsa kezdeményezésére Heller Farkas egyik legjelentősebb munkája: A 

közgazdasági elmélet története. Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest, 1943. 602. (2. kiadás 

AULA, 2001. Az eredeti könyv az interneten is letölthető.)  

 
A 2001-ben megjelent könyv borítója. 

 

 
Új Könyvpiac, 2001-11-15/ Téli Könyvvásár 

 

A II. Magyar Jövőkutatási Konferenciát 1978. október 3-5.-én Székesfehérvárt rendezték meg. Ez 

volt az első Jövőkutatási Konferencia ahol előadást tartottam. 1976. óta a Cobb–Douglas-

függvényekkel foglalkoztam feleségemmel Rédey Katalinnal. Egyik kutatási témánk a Kádas-féle 

termelésifüggvény-számítás (Kádas Kálmán. Az emberi munka termelékenységének statisztikai 

vizsgálata a magyar gyáriparban. Magyar Statisztikai Szemle, 1944.) kiegészítése volt. Kádas Kálmán 

a magyar iparra vonatkozó vizsgálatát az 1931-1940 között, Én Rédey Katalinnal az 1960-1975 

között végeztük el. Tanulmányunk a Statisztikai Szemlében 1980-ban jelent meg és Fényes Elek 

nívódíjat kaptunk érte. (Rédey Katalin-Sipos Béla. Termelési függvények a magyar ipar néhány 

ágazatában. (A Kádas-féle termelési függvényszámítás kiegészítése. Statisztikai Szemle. 1980. 7. sz.) 

Kádas Kálmán ott volt a Konferencián és meghívott a Budapesti Műszaki Egyetemen a Tanszékére. 

Nagyon sokat segített, a KJK-nál 2, az IGK-nál 3 könyvemet lektorálta, az utóbbiaknál előszót is írt. 

1980-ban a kandidátusi értekezésem vitáján Ő volt az elnök. Segített megtalálni Heller Farkas 

munkatársait. Nemény Vilmos sokat volt segítségemre, aki 1942-1948 között dolgozott Heller Farkas 

mellett és elismerően nyilatkozott volt mesteréről. Mórotz Kálmán 1933-1936 között volt Heller 

https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjKonyvpiac_2001/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=135&layout=s
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1668/1/Jovoelmeletek_20.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas-f%C3%BCggv%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas-f%C3%BCggv%C3%A9ny
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1944/1944_07-08/1944_07-08_0273_0318.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1944/1944_07-08/1944_07-08_0273_0318.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1980/1980_07/1980_07_0692_0708.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1980/1980_07/1980_07_0692_0708.pdf
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Farkas munkatársa, elég tartózkodóan viselkedett, de találkozott velem. Fontos tanulmánya volt a 

Közgazdasági Szemlében 1936-ban: A termelés rugalmasságának csökkenése és a termelési politika. 

Magyarországon első volt, aki a vállalati termelési függvényekkel foglalkozott, elméleti szinten. Ezt 

a munkát 1980-ban folytattam. Ld.: A termelési függvény gyakorlati felhasználása elemzésre és 

előrejelzésre egy cipőipari Vállalatnál. 189-219. In. Sipos Béla. Termelési függvények-vállalati 

prognózisok. KJK.  1982. (Lektorálta Kádas Kálmán és Nyitrai Ferencné) 

PROGNOSZTIKA - A MTA Jövőkutatási Bizottsága és Kutatásszervezési Intézete - Szervezési és 

Vezetési Tudományos Társaság Prognosztikai Szakosztálya kiadványa 1983/1-2. sz. 

Könyvismertetés. Sós Csaba.: A vállalati prognózisok megbízhatóságának növelése. (Sipos Béla: 

"Termelési függvények – vállalati prognózisok) Többek között ezt írta: „Az első fejezet áttekintést ad 

a témakör hazai és nemzetközi tudományos kutatásairól, az 1930-as évektől napjainkig. A 282 tételes 

irodalomjegyzék a témakör fontosabb magyar nyelvű szakirodalmának közel teljes bibliográfiája. A 

szerző bemutatja a két világháború között a Heller Farkas iskola (Andreich Jenő, Kádas Kálmán, 

Mórotz Kálmán, Theiss Ede, Nemény Vilmos és mások) eredményeit, az ökonometria — ezen belül 

a termelési függvényszámítás — terén.” 

1981-ben írtam Hetényi Istvánnak, aki 1948-ban néhány hónapig dolgozott Heller Farkas mellett, 

életrajzában ezt nem említette, kitérő választ adott levelemre, így Hetényi Istvánnal nem 

találkozhattam. Hetényi István 1980-tól pénzügyminiszter volt. 2002-ben már elismerően emlékezett 

meg Heller Farkasról és tanulmányából látható volt, hogy ide vonatkozó munkámat ismerte.  

 

A Heller Farkas és iskolája témakörben megjelent publikációim 

 

Konjunktúraelemzés - és prognosztizálás. (A Heller Farkas iskola eredményeinek felhasználásával.) 

Budapest, Magyarország : Prodinform (1983) , 142 p. 

A Heller Farkas iskola. 18-28. In.: Vállalati árelőrejelzések. Módszertani kézikönyv. Budapest, 

Magyarország : Közgazdasági és Jogi Kiadó (KJK) (1985) , 290 p. 

Oroszi Sándorral. Heller Farkas közgazdasági iskolájáról a statisztikus szemléletében. 

STATISZTIKAI SZEMLE 63 : 2 pp. 188-203. , 16 p. (1985) 

Elméleti és alkalmazott közgazdaságtan: Heller Farkas klasszikus kötetei. MAGYAR NEMZET 51 : 

309 p. 8 (1988) 

Rubóczky Istvánnal. Heller Farkas: Közgazdaságtan I-II. STATISZTIKAI SZEMLE 67 : 3 pp. 311-

315. , 5 p. (1989) 

Oroszi Sándorral. Egy klasszikus szerző feltámadása: Heller Farkas Közgazdaságtan I-II. Reprint 

kiadás. KJK. 1988. TERVGAZDASÁGI FÓRUM: AZ ORSZÁGOS TERVHIVATAL 

NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA 5 : 4 pp. 159-165. , 7 p. (1989) 

Heller Farkas. A múlt magyar tudósai. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (1990) , 218 p. 

Oroszi Sándorral. Heller Farkas. MAGYAR TUDOMÁNY 35 : 12 pp. 1493-1499. , 7 p. (1990) 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1936/?query=%22Mor%C3%B3tz%20K%C3%A1lm%C3%A1n%22&pg=441&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/PROGNOSZT_1983/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=84&layout=s
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10004703&paging=1;1000
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1985/1985_02/1985_02_0188_0203.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarNemzet_1988_12/?query=%22Elm%C3%A9leti%20%C3%A9s%20alkalmazott%20k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan%22&pg=291&layout=s
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1989/1989_03/1989_03_0311_0315.pdf
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/heller-farkas-2060/
https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiErtesito_MATUD_1990/?query=%22Sipos%20B%C3%A9la%22&pg=1604&layout=s
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Heller Farkas, a professzor. In: Szögi, László; Zsidi, Vilmos (szerk.) Tanulmányok a magyarországi 

közgazdasági felsőoktatás történetéből : a "75 éve alakult az első Közgazdaságtudományi Kar 

Magyarországon" című tudományos konferencia előadásai. Budapest, Magyarország : Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem, (1995) pp. 152-163. , 12 p. 

Heller Farkas (1877-1955) szerepe a hazai konjunktúrakutatás létrejöttében. In: Bekker, Zsuzsa 

(szerk.) Tantörténet és közgazdaságtudomány : Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal professzor születése 

80. és tanári pályájának 50. évfordulója alkalmából. Budapest, Magyarország : Aula Kiadó, (2003) 

pp. 193-229., 37 p. 

Oroszi Sándorral. Abay (Neubauer) Gyula: Oeconomia Aeterna: egy új tudományág megalapozása. 

STATISZTIKAI SZEMLE 95 : 4 pp. 439-443. , 5 p. (2017) 

Közgazdász - statisztikus tudósok a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen. STATISZTIKAI SZEMLE 

75 : 2 pp. 178-182. , 5 p. (1997) 

Heller Farkas Wikipédia cikke magyarul és angolul. 2020. 

Kádas Kálmán Wikipédia cikke magyarul és angolul. 2020. 

Theiss Ede Wikipédia cikke magyarul. 2021. 

Nemény Vilmos Wikipédia cikke magyarul. 2023. 

Emlékezés Kádas Kálmán professzorra. STATISZTIKAI SZEMLE 63 : 8 pp. 789-797. , 9 p. (1985)  

Egy úttörő közgazdász: Theiss Ede. ("Sine praeteretis futura nulla") MAGYAR TUDOMÁNY 37 : 2 

pp. 240-244. , 5 p. (1992) 

Az OSZ-MEK-ben feltöltött Heller Farkassal kapcsolatos publikációk: 

Közgazdaságtani (f)irkák, 68. MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK ARCKÉPVÁZLATAI. Karvasy 

Ágoston, Kautz Gyula, Heller Farkas, Háy László. Szerkesztette: Mihalik István. Budapest: Neumann 

Kht., 2005. 

Ezen belül: 

dr. Sipos Béla. Heller Farkas tudományos pályafutása és irodalmi munkássága. 

dr. Oroszi Sándor. Heller Farkas közgazdasági rendszere. 

Heller Farkas könyvek. 5. sz. XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes 

gondolatai. Szerkesztette: Katona Klára – Schlett András. PÁZMÁNY PRESS. Budapest. 2019. 

ISBN 978-963-308-372-7. 

Ezen belül: Botos Katalin: A „KÉT SZOMSZÉD VÁR” – HELLER ÉS NAVRATIL. „Tudományt a 

munkás élettel egybekötni…” 

Részletek a tanulmányból: 

https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2017/2017_04/2017_04_439.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1997/1997_02/1997_02_178.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas
https://en.wikipedia.org/wiki/Farkas_Heller
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1das_K%C3%A1lm%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_K%C3%A1das
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theiss_Ede
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem%C3%A9ny_Vilmos
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3112948
https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiErtesito_MATUD_1992/?pg=251&layout=s
https://mek.oszk.hu/05400/05405/html/
https://mek.oszk.hu/05400/05405/html/kozgazfirkak0004.html
https://mek.oszk.hu/05400/05405/html/kozgazfirkak0005.html
https://mek.oszk.hu/21800/21885/
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„A 20. század első felében Heller Farkas, és mellette Navratil Ákos (1875–1952) tekinthető az 

elméleti közgazdaságtan két legtekintélyesebb képviselőjének. A Duna két partján lévő 

egyetemeiken, a két szomszédvárban tanítottak gazdaságtant: Heller a Műegyetemen, Navratil a 

Pázmány Péter Tudományegyetemen. Míg Heller a neoklasszikusok, Navratil a klasszikusok alapján 

gondolkodott. Csató Katalin így értékeli a két tudóst: „Mindkét professzor egyetemi előadói-

szemináriumi (a Pázmány Péter Tudományegyetemen illetve a Műegyetemen) és elméleti-

tudományos tevékenysége egyaránt kiemelkedő. Heller és Navratil is művelt, elkötelezett elmélet-

történészek is, mindketten az elmélettörténet eredeti műveinek ismeretére építették műveltségüket. A 

történeti látószög számukra nem amolyan tudományos, munkájuk mívességet emelő díszítő elem 

volt, hanem gondolkodásmódjuk lényege.” [Csató Katalin: Néhány gondolat a fiziokratákról Navratil 

Ákos elmélettörténeti fejtegetései kapcsán. MT-DP, 2008/28. 4.pp.] []  

1. Heller Farkas, a Műegyetem nagy alakja Nem titkolom, tanulmányom cím-idézetét Sipos Béla 

Heller-tanulmányából kölcsönöztem. (Sipos Béla. Heller Farkas. Akadémiai Kiadó. 1990). Valóban 

nem lehet kifejezőbb mondatot találni Heller Farkas – de Navratil Ákos munkásságának jellemzésére 

sem –, mint Kölcsey ezen szavait. Heller Farkas valóban kora gyermekségétől készült a tudósi 

pályára. S álmait meg is valósította (akkor is, ha a történelem csúnya tréfákat űzött vele). Közgazdász, 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1949-ben azonban tagságától 

megfosztották. [] Csak mintegy négy évtized múlva, a rendszerváltozás előestéjén rehabilitálták – a 

többi, méltatlanul az Akadémiáról kitessékelt jeles magyar közgazdásszal és tudóssal együtt… Pedig 

nemzetközileg elismert, nagy tudású, és – mint látni fogjuk–, haladó gondolkodású, szociálisan 

érzékeny ember volt. [] Ma is igaz figyelmeztetés: „Az egyszerű rutin ma már nem elegendő arra, 

hogy valaki a közgazdasági élet szövevényes jelenségeit áttekinthesse, és azok között eligazodjék. 

Csak alapvető, rendszeres közgazdasági képzés adhatja meg a közgazdasági élet gyakorlati 

embereinek azt a körültekintést, mellyel a teljes felelősség érzése és a vezetés képessége együtt jár. 

Ily általános közgazdasági képzés azonban nem szorítkozhat elvont elméleti tanokra, történeti 

fejtegetésekre és lélektani magyarázatokra; ki kell terjeszkednie a hazai közgazdaság és a 

világgazdaság részletes, ténybeli ismertetésére. Feladata, hogy a gazdasági élet intézményeit és 

vállalatait leírja, a folyton fejlődő tudományos technikának kihatását a gazdasági tényezőkre 

tanulmányozza, a gazdasági tények egymás mellé sorakozásában és változásukban észlelhető 

törvényszerűségeket felismerje, az öntudatos kritikát és az ebből eredő elhatározási és cselekvési 

képességet fejlessze. A közgazdasági tudományoknak a technikai tudományokkal karöltve 

matematikai és természettudományi alapokon nyugvó tudományos szellemben való művelése és 

ápolása a tovább fejlesztés szempontjából valóban nagy jelentőségű.” (Sipos Béla. Heller Farkas. 

Akadémiai Kiadó. 1990). 

(2020 februárjában levelet írtam Botos Katalinnak, miután az előzőekben idézett tanulmányát 

elolvastam. Botos Katalin válasza: Őszintén köszönöm levelét!!! Kedves Sipos Béla! Rengeteget 

tanultam Öntől, és nagyon hálás vagyok bátorságáért, abban az időben. Micsoda mocsok emberek 

éltek az ötvenes években, s voltak hatalomban.. De igen jól ismertem később Simon Icát is...Szinte 

megzsarolt, amikor egy kedvenc DSc jelöltjének bírálatát vissza akartam utastani... Mátyás Tóni 

bácsit nagyon szerettem, egyetemistaként és később is, amikor a Pázmány doktori iskolájában egy-

két évig elmélettörténetet tanított... Még egyszer  megköszönöm, hogy annyit tanulhattam Öntől: 

Barátsággal: Botos Katalin) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Navratil_%C3%81kos
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Humoros megemlékezések Heller Farkasról  

 

A Jövő Mérnöke, 1993-10-21. 26. szám.  

Heller Farkas(Egy közgáz órán, mikor egy, két, három... tizenhárom pasi egy, két, öt, tíz... 

harminchárom perccel a csengetés után robog be.)  

Kérem uraim, talán Önök tudják is már, hogy Trockijnak volt egyszer egy autója meg egy sofőrje. 

Hát mivel pedig ő kommunista, a sofőr pedig ezzel szemben főként késedelmes természetű volt, végül 

aztán azt mondta neki, hogy ha még egyszer elkésik, lelövi. Az pedig még egyszer el is késett, ő pedig 

le is lőtte. Hát kérem szépen uraim, én ezt csupán megfontolás céljából közöltem önökkel. És az, 

hogy én nem vagyok kommunista, az most nem számít.  Heller (közgazdaságtan úvén): Ki volt kérem 

Smith Adam? Pofa: (hallgat). Heller: Maga nem is kíváncsi, ki volt? Pofa: De igen. Heller: Egy nagy 

közgazdász volt. Pofa: Smith Adam egy nagy közgazdász volt. Heller: Ki volt kérem Malthus? Pofa: 

(hallgat). Heller: Ugye most is kíváncsi? Az is egy nagy közgazdász volt. Pofa: (örömmel): Malthus 

egy nagy közgazdász volt. Heller: Ki volt kérem Kovács József? Pofa (boldogan): Kovács József egy 

nagy közgazdász volt. Heller: Nem, kérem. Az egy altiszt volt a tanszékemen. S ha most itt volna, 

akkor maga, kérem, már nem volna itt. Érti?? Már nem volna itt!!! De hát ezek a mostani altisztek... 

Pofa: (már rég nincs ott).  

Válogatás a Vicinális Dugóhúzóból. 

 

Gőzgazdász. A vicinális Dugóhúzó 1936. évi kötetéből: Heller Farkas: -- Az kérem már a 

tökéletlenebb piac jellegzetessége, hogy az elárusítónők tökéletessége is gazdasági tényező. - Az 

ember nem tengerinyúl, s ezért a felesleg nem jelentkezik rögtön a munkapiacon. Heller: Csak ott 

lehet gazdálkodás nélkül élni, ahol nincsenek igények. Például, ha valaki elmegy Robinzonnak egy 

lakatlan szigetre, és ott próbál élni a kecskéjével... Hölgyek és urak; (hatalmas röhögésben törnek ki.) 

Heller: (zavara még a nevetés elcsendesedéséig sem múlt el. Pirulva.) Jó, hát én elveszem a kecskét! 

(1934. IX. 15.) Heller Farkas (utóvizsgán): Nem értem, minek jön maga a technikára, ha még a 

közgazdaságtant se bírja megtanulni! (A véletlen: A pofa már a szigorlati tervét is kivette és ez az 

utolsó úvéja.) Heller: Van egy emberfajta, amelyik borzasztóan dühhöz minden elméletre. Mert ahhoz 

tudni kell valamit. Ezek azok, akik ilyeneket írnak, mint „Erkölcs a közgazdaságtanban", satöbbi. 

Heller előadásban előfordul a következő kivétel: „A depresszió elősegíti a konjunktúrát." Ezt tanulás 

közben nem értettük, elmentünk a Bölcs Rabbihoz és megkérdeztük:  - Hogy lehet, hogy ez a két 

ellentétes dolog elősegíti egymást? Erre a Bölcs Rabbi elmesélte a következőt: - Ármin fojtogatja 

Kohnt: Kohn már kék és zöld, akkor elkezd torkaszakadtából röhögni. Ármin dühös lesz és rákiabál: 

„Hogy röhöghetsz most, te marha!" Azt mondja Kohn: „Hát hogyne röhögnék, mikor már egy perc 

múlva hiába fojtogatsz!" Heller Farkas: Az életben minden technikai kérdéssel vele jár a gazdasági 

kérdés is. Egy területe van a műszaki munkálkodásnak, mely teljesen függetlennek érezheti magát a 

gazdasági élettől: a laboratórium. Az „abszolút tudományos munka". De itt is fönntartják a 

kapcsolatot a jó borsos laboratóriumi díjak.  

A Vicinális Dugóhúzó 1944. évi kötetéből. 

Heller Farkas: A tőkés tisztán a tőkéből akar megélni. Ha azt beteszi a fiókba, elveszti hatóképességét, 

akkor áll az üzlet. Ez az állótőke.  

ÉV VÉGI INDEXALÁÍRÁS. Két tag a földszinti H. tanszék előtt: Csöngessünk, vagy ne 

csöngessünk. Ha nem: mérges. Ha fent keressük: lent van. Ha lent: akkor lent sincs. Egyik: Jobb 

lenne, ha nem is próbálkoznék: nekem prezenciám sincs. Másik: Nekem sincs, de azért 

megpróbálhatjuk. Benyitnak az előszobába, az ajtó (csodák csodájára) nyitva van. Polcokon, 

https://adt.arcanum.com/hu/view/JovoMernoke_40_1993/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=483&layout=s
https://gozgazdasz.weebly.com/reacutegmuacutelt.html
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asztalokon, székeken, földön: könyvek. Heller: (a másik szobából, mérgesen): Ki az? Ki mászkál ott? 

Két tag: Ma rossz napja van, menjünk gyorsan ki. Heller: (még mérgesebben): Ki az? Miért nem 

felel?!! Tagok: (A földön embermagasságban szerte heverő könyvek között idejében nem tudnak 

meglépni, kezük a kilincsen)...Heller (az ajtóban áll, magából kikelve): Hova surrannak maguk? Miért 

nem felelnek; mi? Ha kérdezem; mi? Betörők; mi? Az embernek megáll az esze! Tagok: (Egyet 

gondolnak.) Heller: Jöjjenek ide, mit akarnak, hogy az...Egyik: Méltóságos uram! Aláírást 

szeretnénk...Heller (vörös): Mit? Aláírást? Szent karácsony napján délben idejönnek engem zavarni, 

aláírással? (Egy közgáz nőt kollokváltat.) Disznóság! Men...Másik (közbevág): Méltóságos uram, 

aláírás a tandíjkedvezményhez kell, azonkívül a menzához is, nem kapunk enni az ünnepeken, azért 

bátorkodtunk...Heller (beveszi): K, k, k, na hogy hívják? Hm. Hm. Ebéd...Tagok: (boldogok, 

megmondják.) 

Heller (keresi a katalógust. Az asztalon: legalább 5 tintatartó, de mind üres, 10 különböző színű 

ceruza, de csak a sárga ír, azonkívül 56 index, 31 statisztikai évkönyvsorozat, 30-40 folyóirat, tízórai 

papír, vizespohár feldöntve, villanylámpa vezetéke a szék lábára csavarva. Minden asztal fölnyitva. 

Ezekből szisztematikusan dobja ki a papírokat, a földre valamely irracionális rendszer szerint, majd 

az egészet dühösen berúgja az asztal alá. Indexek is vannak közben. Felkel a székről. Erre a lámpa 

leesik): Hogy maguk mennyi bajt csinálnak nekem k, k, k. maguk, maguk menjenek a...Tagok (hogy 

elejét vegyék): Nem baj, professzor úr, majd segítünk. (Tűvé tesznek mindent, a világ teremtése előtt 

a káosz nem lehetett nagyobb.) Végül is Heller (megtalálja a katalógust, pedig a tagok épp az előbb 

dugták el a szemétkosárba.): Na végre! (Közismerten elegáns ruhája csupa por, nadrágját megszokott 

mozdulattal felhúzza, nyakkendője, melyet időközben levetett, kilóg a zsebéből.) Hogy ilyenkor nincs 

itt az az adjunktus! (Megnézi a neveket. Egyetlen jelenlét sincs. Dühösen): Na most már aztán igazán 

menjenek, mert hívom az altisztet! Szemtelen fráterek!!! Tagok (az ajtóban): Professzor úúr, annyit 

kerestük azt a katalógust... és most nem kapunk menzát... gondoltuk: karácsony van, megpróbáljuk... 

mink mindig bent voltunk az előadásón... csak az adjunktus úr nem eresztett be... Mi technikusok 

vagyunk...Heller (elérzékenykedik, de nem mutatja): Na hol az az index, maguk, maguk, k, k, k. 

(Aláírja.) Tagok: (Elhatározzák, hogy ha lediplomáznak, vesznek neki egy nyilvános rendes tanárhoz 

illő cipőt.) 

(Heller Farkas Tamás Heller Farkas fia azt mondta nekem 1990. körül, hogy apja nem sokat adott az 

öltözködésére, sokszor lyukas zokniban járt. Ezt persze tanítványai észrevették. S. B.) 

 

Heller Farkassal kapcsolatos publikációk 1900-2021 között 

 

Az adatszolgáltatók között fontos volt a Google internetes keresőrendszer, továbbá a Magyarországon 

működő adatbázis szolgáltatók közül az Arcanum. Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország 

vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak 

nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója 

és tulajdonosa, Biszak Sándor. Az adatbázisok között a legfontosabb ARCANUM Digitális 

Tudománytár adatbázist csak azok tudják elérni, akiknek befizetése vagy hozzáférési joga van, mivel 

ezt az intézményük oktatóik illetve dolgozóik számára - az Arcanummal megkötött szerződés alapján 

- biztosították. Több városban lehetőség van arra, hogy a könyvtárakban használni lehet az Arcanum 

adatbázist. Az Arcanum honlapján meg lehet nézni a hozzáférési pontokat (180 hozzáférési pont és 

42.060.519 oldal 2023. január 21-én), tehát, hogy melyik egyetemen, könyvtárban, múzeumban stb. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Google_keres%C5%91
https://www.arcanum.com/hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arcanum_Adatb%C3%A1zis_Kft.
https://adt.arcanum.com/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/access-points/
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van előfizetés városok szerint is. a HUNGARICANA Közgyűjteményi portál ingyenes. (18.514.748 

oldal 2023. január 21-én).t 

 

Heller Farkas. Az ARCANUM és HUNGARICANA adatbázis feldolgozása alapján. 

Heller Farkast, mint polgári közgazdászt 1949-ben akadémiai tagságától és a tudományos életben 

betöltött tisztségeitől megfosztották, nem taníthatott és nem publikálhatott. A  konjunktúra kutatás, 

az ökonometria megszűnt tudománynak lenni. (1988-ban amikor megvédtem MTA doktori 

értekezésemet, akkor az ökonometriát jeltölte meg az MTA, a tudományterület besorolásánál, így első 

voltam Magyarországon, aki ökonometriából védhette meg doktori értekezését. S. B.) Ezért volt 

érdekes, hogy 1949-1988 között hány hivatkozás volt megtalálható az ARCANUM adatbázisban, 

beírva a keresőben Heller Farkas nevét. (a keresés időpontja 2023-01-21) 1949-1959 között 15, 1960-

1979 között 123, 1980-1988 között 147 volt a találatok száma. Ezekről adok közre a válogatást, voltak 

olyan kutatók, akik 1949-1988 között is elismeréssel írtak Heller Farkasról és sikerült elérniük, hogy 

tanulmányuk megjelenjen. 1900-1939 között 5373 találat volt Heller Farkas esetében, ami egyrészt 

publikációinak közlésével. másrészt munkásságára való hivatkozással volt kapcsolatos. 1989-1999 

között a találatok száma 385, 2000-2021 között pedig 1357. 

HUNGARICANA Heller Farkas a találatok száma 2399. 

 

ARCANUM Heller Farkas. 1949-1988 

Akadémiai Értesítő, 57. kötet. 1949/481. füzet. A Magyar Tudományos Akadémia 1949. október 31-

én zárt összes ülést tartott. Az elnöki széket Kodály Zoltán gyengélkedése miatt Szelídíts Károly t. 

tag foglalta el. Jelen voltak: …Heller Farkas, Heller Erik. Elfogadták az MTA alapszabályait. 

Jegyzőkönyv a Magyar Tudományos Akadémia 1949. november 29-én tartott közgyűléséről. Ezen az 

ülésen már Heller Farkas és testvére Heller Erik nem vett részt. Heller Farkast  1949. november 29-

én kizárták az Akadémia tagjainak sorából és tanácskozó tagnak minősítették vissza. A tanácskozó 

tagság csak formális címet jelentett. Az Akadémiának az átszervezéskor 257 tagja volt, akik közül 

csak 102 rendes és levelező, valamint egy tiszteleti tagot választottak újra. A régi tagok többsége – 

122-en – tanácskozó taggá váltak. 

 

Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1952.1-6. szám/17. Tervgazdaság, gazdasági politika. 

Wilcsek Jenő: Önköltségcsökkentés és minőségváltozás. Wilcsek Jenő a következőket idézte Heller 

Farkastól: „Áralakulás és nemzeti jólét” című cikkében (Közgazdasági Szemle 1934. 309. pp.) 

kijelenti: „a kapitalizmus döntő problémája, hogy „napról-napra teljesítőképesebb termelésünk 

számára a fogyasztókat is előteremteni tudjuk." A háború előtti kapitalizmust — mondja—süllyedő 

árak jellemezték, melyek kiegyenlítették a termelékenység emelkedésével felmerülő elhelyezési 

problémákat. Ez ellen a tendencia ellen hatottak a kartellek magas árai, az árakat növelő adók és a 

forgalmi költségek. Az árak tehát nem alkalmazkodnak automatikusan a kereslethez, s így túltermelés 

áll elő. A túltermelés oka tehát az árak magas volta. Ezen sem munkabéremeléssel, sem a munkaidő 

korlátozásával nem lehet változtatni, „erre csak egy eszköz van, és ez az áraknak a meglévő 

fogyasztóképességhez való alkalmazkodása... És ha ez a népjólét igazi fokozásával be fog következni, 

akkor el fognak némulni a kapitalizmus elleni vádak és a fantasztikus tervek, mert akkor a 

kapitalizmus azzá lesz, amire erejénél fogva hivatva van: a nemzeti jólét hatalmas tényezőjévé'' — 

írja Heller, aki a szabad versenyben látja a válságok megelőzésére alkalmas orvosságot. Láthatjuk, 

https://adt.arcanum.com/hu/access-points/
https://library.hungaricana.hu/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/
https://library.hungaricana.hu/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiKozlonyErtesito_1989_38/?query=Sipos%20B%C3%A9la&pg=59&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/
https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiErtesito_1949-1950/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=6&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Erik
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1934/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=317&layout=s
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hogy Heller olyasmit kíván a kapitalizmustól, amire az képtelen. A termelést és fogyasztást sem a 

szabadversenyes kapitalizmusban, sem az imperializmusban nem lehet összhangba hozni a 

kapitalizmus alapvető ellentmondása miatt, amely a társadalmi termelés és a tőkés elsajátítás között 

áll fenn. Heller szavaiból is kitűnik, hogy az uralkodó osztálynak nem a dolgozók életszínvonala miatt 

fáj a feje, hanem a szovjet példától fél, amely bebizonyította, hogy lehet a termelés és fogyasztás 

között összhangot teremteni, ha a kapitalista tulajdont felszámoljuk.„ (Wilcsek Jenő legalább idézte 

Heller Farkast, az 1950-es években általában az eredeti művek ismertetése nélkül írták meg a szerzők 

a bírálatokat. S. B.) 

Magyar Nemzet, 1955-09-27/227. szám. Halálozás. Dr. Heller Farkas egyetemi tanár folyó hó 23-án 

elhunyt. Temetése f. hó 29-én, du. fél 4 órakor lesz, a farkasréti temető halottasházából.   

Műszaki Élet, 1956-09-20/18. szám. Dr. Sattler Tamás: Még egyszer a műszakiak közgazdasági 

képzéséről. „Emlékeztetnünk kell arra, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen a közgazdaságtani 

tanszéket a felszabadulás előtt a polgári gazdaságtannak olyan kiemelkedő egyénisége vezette, mint 

Heller Farkas.” (Ritka kivétel egy pozitív vélemény Heller Farkasról, az 1956-os forradalom leverése 

után. S. B.) 

Tájékoztató - Művelődésügyi-Oktatásügyi Minisztérium marxizmus-leninizmus oktatási 

főosztályának a kiadványa Tájékoztató, 1958-07-01/2. szám. 

„Általában kívánatos, hogy a mi oktatóink bizonyos jártasságra tegyenek szert azokban a 

tudományokban, amelyeket tanítványaik művelnek. A szint kb. a középiskolai ismeretek, tehát pl. a 

műszaki egyetemeken a technikumi ismeretek. Ez alól lehet kivétel lefelé és felfelé is. Az illető 

egyetem diplomájának megszerzése sokat hangoztatott követelmény egyes szakprofesszorok 

részéről, látni kell azonban, hogy ennek politikai éle is van. A régi rendszerben sohasem emeltek 

kifogást Pauler Ákossal szemben /nem volt nyelvész, de nyelvészeket tanított/ Heller Farkassal 

szemben/ nem volt mérnök és a Műegyetemen tanított, sőt rektor is volt/ mert világnézetük egyezett 

és mert műveit, sokoldalú emberek voltak, akik az akkori egyetemi körökben könyveik és cikkeik 

alapján tekintélyt szereztek maguknak.” (Ez is ritka vélemény Pauler Ákos és Heller Farkas szakmai 

elismerése, különösen az OM marxizmus-leninizmus főosztálya részéről. S. B.) 

 

Figyelő, 1958-11-11/45. szám. Varga Sándor. Egy különös egyetemi jegyzetről. „Ha ezek ismeretében 

kezdünk dr. Kismarty Lóránd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanára „Terv és 

üzemgazdaságtan” című egyetemi jegyzetének olvasásához, már az első oldalak után az az érzésünk 

támad, hogy itt valami tévedésről lehet szó; nem 1957-ben jelent meg ez az anyag, hanem talán 1947-

ben, vagy még korábban. Pedig nem történt tévedés, ezt a munkát a Miskolci Nehézipari Műszaki 

Egyetemen adták ki és a szerzőnek 1957/58-as tanévben tartott előadásait tartalmazza” [] „A 

tervgazdálkodásról szóló bevezető fejezetben végig Heller Farkas polgári közgazda alapján ismerteti 

az emberi gazdálkodás általános feltételeit, aki a polgári közgazdaságtan terminológiájával élve 

kifejti pl., hogy vannak szabad és gazdasági javak és a gazdasági javak előállítása érdekében 

„munkaáldozatot’' kell hozni, ismerteti a haszon fizikai fogalmát, stb. Ezután az már csak természetes, 

hogy a polgári közgazdaságtan a gazdálkodás „örök, változatlan kategóriáit helyezi előtérbe és arra 

törekszik, hogy elmossa a tőkés és a szocialista társadalmi rendszer közötti alapvető különbséget.” [] 

„A szerző meg sem kísérli megvilágítani a szocialista tervgazdálkodásnak a marxizmus által 

meghatározott előfeltételeit, lényegét.” [] „Önkéntelenül felvetődhet az olvasóban az a gondolat, hogy 

https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarNemzet_1955_09/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=143&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MuszakiElet_1956_2/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=235&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Tajekoztato_1958/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=158&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pauler_%C3%81kos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s%C3%BCgyi_Miniszt%C3%A9rium
https://adt.arcanum.com/hu/view/FigyeloGazdasagi_1958_07_12/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=230&layout=s
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ez esetben az 1956. októberi ellenforradalom nyomán keletkezett eszmei-ideológiai zűrzavar 

maradványaival állunk talán szemben? Nem erről van szó, ez a tananyag ugyanis már kb. 4 éves. A 

szerző 1955-ben kiadott munkája lényegében teljesen azonos a mai jegyzettel. A különbség 

mindössze az, hogy a tervgazdálkodás feladataira vonatkozó klasszikus útmutatás — amely 1955-

ben még szerepelt a lábjegyzetben — azóta elmaradt. Ez azonban már mit sem változtat a lényegen. 

Mindezek alapján csak helyeselni lehet a Miskolci Műszaki Egyetem vezetőségének azt az 

elhatározását, hogy ennek a jegyzetnek a bírálatát — ha egy kicsit késve is — de napirendre tűzte és 

vitát nyit felette.„ (Farkasréti Temető 2003-ban.(adattár) 1-96/97: Kismarty-Lechner Loránd 

/Lechner/ (építész, restaurátor; Lechner Gyula festőművész fia, 1883-1963.) (Kiegészítés Varga 

Sándor az MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszék vezetője volt, 1965-ben a TDK munkámat 

irányította, majd 1968-ban meghívott a tanszékére oktatni, tudományos segédmunkatársi státuszban. 

1968-1970 között dolgoztam az MKKE-n a Varga Sándor vezette üzemszervezés tanszéken. Hamar 

rájöttem, hogy mivel nem vagyok hajlandó a pártba belépni, nem fognak kinevezni, intézeti (KGM 

ISZSZI) bizonytalan státuszban voltam. Ez volt a szerencsém, mert 1971. február 1-én a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatára kerültem, Komjáti Zoltán 

tanszékvezető, volt nevelő tanárunk (1963-1967 Ipar szak. 7. csoport) segítségével. A pártba nem 

voltam hajlandó a következőkben se belépni, 1989-ben amikor egyetemi tanárnak kineveztek, a PTE 

KTK-án Én voltam az egyetlen egyetemi tanár, aki nem volt az MSZMP tagja. hívott meg.)  

Egy későbbi hír: Közgazdász. 1977. 4. sz. Fegyelmi határozat. Az Oktatási Miniszter a szerződéses 

munkákkal kapcsolatos szabályok megszegése miatt, az 1976. szeptember 21- én elrendelt és 

lefolytatott fegyelmi eljárás alapján. Dr. Varga Sándor tanszékvezető egyetemi tanárt 

munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségeinek vétkes megszegése miatt elbocsátás fegyelmi 

büntetésben részesítette, egyben tanszékvezetői megbízása alól felmentette.) 

Közgazdasági Szemle – 1958.8-9. szám. Mátyás Antal: A statikus egyensúlyi elmélet Walrasnál. 

Hivatkozik Heller Farkasra:  ,,A normálár és a piaci ár közötti különbség — írja Heller Farkas — a 

határhaszon-elmélet magyarázata mellett eltűnik." (Közgazdasági Szemle, 1906. február.)” [] 

„Minden érték végeredményben a közvetlen használatra alkalmas javak határhasznából származik és 

így a termelésnél értéktöbblet nem keletkezik(Heller Farkas: Közgazdaságtan. 50. o. 1919. Az én 

kiemelésem. M. A.)” 

Járművek, mezőgazdasági gépek. 1959/9. szám. Dr. Varga József. Bánki Donát élete és munkássága. 

„Ott is lemaradunk ekként az iparosodás mérvének előrehaladása révén a szociálpolitika terén, ahol 

a legelsők között voltunk, úgyhogy valóban még 10 év sem fog eltelni, s Magyarország már a szociál 

politikailag elmaradt országok sorába kerül” írja Heller Farkas [Heller Farkas: Magyarország 

szociálpolitikája. Budapest, 1923. 5 — 13. pp.”  

Közgazdasági Szemle – 1960. február. SZEMLE. A magyar közgazdasági könyvkiadás fejlődése 

(Rózsa György–Varga Lajos) 

„Jellemző, hogy a felszabadulás előtti időszak egyik legjelentékenyebb közgazdaságtudományi 

művét, Heller Farkasnak A közgazdasági elmélet története című 1943-ban megjelent könyvét „felelős 

kiadóként" maga a szerző jegyzi.” [] „Közgazdasági lexikon Magyarországon utoljára egész kis 

terjedelemben (500 oldal) több mint 20 éve, 1937-ben jelent meg Heller Farkas összeállításában” 

 

https://epa.oszk.hu/00000/00003/00030/adattar.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Komj%C3%A1ti_Zolt%C3%A1n
http://univhist.lib.uni-corvinus.hu/420/1/Kozgazdasz_1977_04.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1958/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=939&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/JarmuvekMezogazdasagiGepek_1959/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=262&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1960/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=242&layout=s
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Századok – 1964. Tanulmányok Berend T. Iván–Ránki György: Infláció és elzárkózási irányzatok 

Magyarországon az első világháború után (1921–1924) 

Hivatkozik: Heller Farkas. Pénzügytan. Budapest, 1943. c. könyvére. 

 

Magyar Életrajzi Lexikon 1. kötet, A-K (1967) Közölte Heller Farkas Henrik életrajzát. 

Párttörténeti Közlemények, 1967/1. szám. Tanulmányok. Szigeti Endre: A magyar szociáldemokrácia 

nézetei a gazdasági válságról, 1929-1933. 

„A New Deal értékelésében Propper és több magyar vezető polgári közgazdász felfogása elég közel 

áll egymáshoz, így Heller Farkas, és különösen Navratil Ákos liberális pozícióból legalábbis 

szkeptikusan vélekedik az állam gazdasági beavatkozásáról. Ha a [az egyéni — Sz. E.] felelősséget a 

ma mindenfelé mutatkozó intervencionizmus (Az intervencionizmus az a tendencia, hogy 

beavatkozni, részt venni vagy beavatkozni más emberek ügyeiben. Ezt a kifejezést mindenekelőtt a 

politika és a közgazdaság területén használják, hogy egy adott szereplő, szervezet vagy testület 

beavatkozására utaljanak a területen vagy a másiknak megfelelő hatalmakra.) is gyengíti, az nem fog 

végeredményben a kapitalizmus előnyére válni.” (Heller Farkas. A magyar válságirodalom II. 

Közgazdasági Szemle, 1932. 727. pp.) 

 

Műszaki Élet, 1968-02-22. 4. szám. Sebestyény János az OMFB elnökhelyettese. Műszakilag vagy 

és gazdaságilag ?  

„Nem győzték hangsúlyozni, hogy a műszaki paraméterek mellett a költségek mutatójának, a 

pengőnek is ugyanolyan fontossága van. És minderre nemcsak ismert közgazdaságtan professzorunk, 

Heller Farkas tanított, hanem a neves műszaki professzorok: Pattantyús Géza, Szabó Gusztáv, Pöschl 

Imre, Verebély László is ugyanezt hirdették. ” 

 

Új Európa, 1968-05-01. 5. szám. Habsburg Ottó. Reakciós elméletek alkonya. 

„Országaink a 19. század második felében szociálpolitikai téren valósággal úttörő szerepet vittek. 

Világos természetesen, hogy egy Heller Farkas, vagy egy Schäffle felfogása és munkája, mai, 1968-

as szemmel nézve, elégtelennek tűnik. Dehát atyáinknak azért sem tehetünk szemrehányást, hogy 

még nem ismerték a rádiót, a televíziót vagy a lökhajtásos repülőgépet.” 

 

Gazdaság, 1970-09-01. 3. szám. A KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL. Állami díjas 

közgazdászok - Kádas Kálmán. „1908-ban született Kisorosziban. A József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudomány Egyetemen szerzett gépészmérnöki majd közgazdasági diplomát. Később 

mindkét karon magántanári fokozatot nyert el. Heller Farkas tanítványa és több mint másfél évtizeden 

át munkatársa volt. Műszaki képzettsége az egzakt gazdaságvizsgálati módszerek irányába vonzotta.”  

 

Gazdaság, 1971-03-01. 1. szám. Lengyel László: Szociálpolitikánk néhány alapkérdése. 

„Heller Farkas szerint a szociálpolitika feladata az emberek minél szélesebb rétegeinek igazán emberi 

színvonalon való megélhetésének a biztosítása és ezúton az emberek békés együttműködésének a 

megalapozása.” 

 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Szazadok_1964/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=690&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarEletrajziLexikon_1/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=718&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/ParttortenetiKozlemenyek_1967_1/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=55&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1932/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=729&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MuszakiElet_1968_1/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=92&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pattanty%C3%BAs-%C3%81brah%C3%A1m_G%C3%A9za
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6schl_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6schl_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vereb%C3%A9l%C3%BF_L%C3%A1szl%C3%B3_(villamosm%C3%A9rn%C3%B6k)
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjEuropa_1968/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=118&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Gazdasag_1970/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=396&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Gazdasag_1971/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=63&layout=s
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Gazdaság. 1971-12-01. 4. szám. Árvay János: A nemzeti vagyon. 

„Fellner Frigyesen kívül több magyar közgazdász, a többi között Kautz Gyula, Földes Béla, Navratil 

Ákos, Heller Farkas, Varga István szintén nemzetközi hírnevet szerzett a nemzeti jövedelem és a 

nemzeti vagyon meghatározásában és vizsgálatában.” 

Jogtudományi Közlöny. 1975. június. 6. szám. Gyarmati Sándor. A kockázatvállalás és a vezetők 

anyagi felelőssége a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. 

„A Heller Farkas által írt és 1937-ben megjelent „Közgazdasági kislexikon" részletesen foglalkozik 

a kockázat fogalmával; ezzel szemben a Magyarországon 1960-ban megjelent G. A. Kozlov és Sz. P. 

Pervusin által szerkesztett szovjet „Közgazdasági kislexikon" meg sem említi a kockázat fogalmát.” 

 

Magyar Sajtó. 1977-03-01. 3-4. szám.  

„1877. május 9-én született Heller Farkas közgazdász, egyetemi tanár. A Közgazdasági Szemlét és a 

Közgazdasági lexikont szerkesztette. Számos könyve és tanulmánya jelent meg. (100 éve)” 

 

Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1978. 7-8. sz. Adattár. Batthyány Ervin leveleiből.   

„Az Akadémia Könyvtárának kézirattára Heller Farkas hagyatékában kétszáznál több Batthyány 

Ervin gróftól származó, részint magyar, részint angol nyelven írott levelet őriz. Batthyány Ervin, 

Heller Farkas és Voinovich Géza közös gimnáziumi éveik során kerültek egymással barátságba. 

Ifjúkori eszmélkedésüket, vitáikat, nézeteik alakulását tükrözik a levelek.” 

Történelmi szemle. 1979. 1. szám. Péteri György: A "tudományos üzemvezetés" és a 

munkásellenőrzés konfliktusa 1919-ben. 

„Heller Farkas szerint a vállalat a  jövedelem-orientált („kereseti") gazdálkodás egysége, „amely a 

termelési költségeket előlegezve, a piac számára termel és a termelési tényezőket is a piacból meríti. 

A piacba  kapcsoltság tehát leglényegesebb vonása a V.-nak . ..” Heller Farkas: Közgazdasági 

Lexikon, Grill kiadás. 1937. 472. 

 

Egyetemi Szemle. 1980. 3. szám. Kövér György: A Kondratyjev ciklus-szakasz, vagy hullám. 

„Magyarországon már 1928-ban ismertek voltak a szovjet konjunktúrakutatás első eredményei, s 

köztük Kondratyjev tanulmányának német változata is. Sőt a felszabadulás előtti korszak legkiválóbb 

elméleti és matematikai-statisztikai összegzései ismertették is koncepcióját. S azóta szinte semmi.” 

Hivatkozik: Heller Farkas: A közgazdasági elmélet története. Bp. 1943. 527-528. és Theiss Ede: 

Konjunktúrakutatás Bp. 1943. 25-26, 119-120. c. munkáira. 

 

Egyetemi Szemle. 1981. 4. szám. Dr. Száz János: A devizaárfolyam elméletének fejlődése. 

„Heller Farkas elmélettörténet könyvében kitér a bullionista (A bullionizmus egy olyan 

gazdaságelmélet, amely utal az ország vagyonának mérésére a nemesfémek (arany és ezüst) 

mennyiségével.) vitára, s azt a következőképpen foglalja össze: ,,A váltóárfolyamokról szóló vita 

kiszélesedésével kétségtelenné vált, hogy a currency elméletnek a váltóárfolyamokra vonatkozó 

álláspontja egyoldalú, mert a váltóárfolyamot számos tényező befolyásolja. Bár kivételes időkben a 

belföldi valuta romlásának hatása döntő lehet a váltóárfolyam alakulására, rendes körülmények között 

mégis a váltók kereslete és kínálata maradnak fő tényezői. Heller Farkas. A közgazdasági elmélet 

története. 1943.  (kiem. — H. F.)” 

 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Gazdasag_1971/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=512&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fellner_Frigyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kautz_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldes_B%C3%A9la
https://hu.wikipedia.org/wiki/Navratil_%C3%81kos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Navratil_%C3%81kos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://adt.arcanum.com/hu/view/JogtudomanyiKozlony_1975/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=364&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarSajto_1977/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=129&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Ervin#Ady_Endre_Batthy%C3%A1ny_Ervinr%C5%91l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Voinovich_G%C3%A9za
https://adt.arcanum.com/hu/view/TortenelmiSzemle_1979/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=42&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/EgyetemiSzemle_1980/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=460&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/EgyetemiSzemle_1981/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=671&layout=s
https://hu.economy-pedia.com/11031749-bullionism
https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf
https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf
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Marketing. 1981. 3. szám. Dr. Sipos Béla-Vinkó Máté. A nyersbőárak prognosztizálása. 

„Az árelemzés-prognosztizálás területén Magyarországon a felszabadulás előtt igen jelentős 

eredményeket értek el a Heller Farkas egyetemi tanár vezetéséhez tartozó iskola tagjai. Ezeket az 

eredményeket hasznosítottuk munkánkban (ld. Theiss, Kádas, Andreich munkáit). Kádas Kálmán: 

Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly. Közgazdasági Könyvtár, XXV. köt. Budapest, 1941. Theiss 

Ede: Konjunktúra-kutatás. A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai, 11. füzet. Budapest, 1945. 

Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás módszerei. MTA, Budapest, 1937. „ 

 

Kereskedelmi Szemle. 1983-05-01. 5. szám. Werner Györgyné. 50 év margójára. 

„Ötven év távlatából is megdöbbentő és gyakran időszerű megállapításokkal találkozhatunk a kor 

közgazdasági irodalmában, amely kimondottan izgalmas olvasmánynak tűnik, és bizonyos analógiák 

megállapítására is lehetőséget ad. A jelenlegi békés világgazdasági helyzet összehasonlítása a fél 

évszázaddal ezelőttivel néhány következtetés levonását is elősegíti. 1932-ben az egyik 

legkiemelkedőbb magyar közgazdász, Heller Farkas, a következőket írja: , Az, hogy Magyarország 

is oly messzire jutott a gazdasági autarchia útján, hogy összforgalmunk, amely még 1928-ban 2,2 

milliárd pengőn jóval felül volt, 1931-ben már csak 1,1 milliárd pengőnél volt valamivel több és 

1932-ben még jelentékenyen csökkent, nem a mai bűnünk. Rákényszerítettek erre a körülmények, 

amidőn egyrészről kivitelünkkel szemben egyre nagyobb nehézségeket támasztanak, másrészről 

exportcikkeink ára hihetetlenül alacsonyra süllyedt. Ezzel megfosztottak egyszerűen attól, hogy a 

külföld áruit nagyobb mértékben vásárolhassuk. Magyarország elsősorban nem azért nem vásárol 

nagyobb mennyiségben külföldi árut, mert nem akar, hanem főképpen azért, mert nem tud vásárolni, 

amidőn exportcikkeivel külföldi vásárlóereje katasztrofálisan lesüllyedt, s amidőn a külföld még e 

süllyedt árak mellett is folytonosan újabb és újabb nehézségeket támaszt kivitelével szemben...” 

Heller Farkas: Vámpolitika és árszínvonal. Közgazdasági Szemle, 1932. 1. sz. (Werner Györgyné azt 

nem vette észre, hogy a Kondratyjev féle 50 éves hosszú ciklusok okozták az 1929-33-as nagy 

gazdasági világválságot és 50 év múlva az 1973-79-es olajválságot) 

 

Felsőoktatási Szemle. 1983. 10. szám. Benke István: Mérnökképzés és a társadalomtudományok. 

„Az első kérdés, amely a témában felvetődik, az, hogy vajon a társadalomtudományok súlyát a 

mérnökképzésben csupán a régi tradíció adja-e, vagy az a tény, hogy ez a tradíció nemzetközi jellegű. 

Való igaz, hogy a társadalomtudományok közül pl. a közgazdaságtannak az oktatása kezdettől fogva 

gyakorlat minden műszaki egyetemen. Magam is, emlékszem, mint közgazdász hallgató 40 évvel 

ezelőtt ebben az épületben a mérnökjelöltekkel együtt hallgathattam Heller Farkas előadásait, aki 

együtt vizsgáztatott — igényesen és szigorúan - leendő mérnököket és közgazdászokat. De kaptak a 

mérnökhallgatók más olyan társadalomtudományi stúdiumokat is, amelyekre a társadalmi 

munkamegosztás adott rendszerében szükségük volt (vagy lehetett) beosztott mérnökként, ipari 

parancsnokként, vagy akár vállalkozóként. E tárgyak egyike sem minősült a szó pejoratív értelmében 

kiegészítő tárgynak, helyük meghatározásában nem a maradékelv érvényesült, az óraszámot sem 

intézményesen, sem a hallgatók oldaláról nem kérdőjelezték meg.” 

 

Közgazdasági Szemle – 1983. április. Rédey Katalin–Sipos Béla: Termelési függvények alkalmazása 

az iparban.  

„Magyarországon a felszabadulás előtt a Heller Farkas egyetemi tanár vezette iskolához tartozók 

(Andreich Jenő, Kádas Kálmán, Mórotz Kálmán, Theiss Ede és mások) értek el jelentős 

eredményeket az ökonometria területén.” 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Marketing_1981/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=304&layout=s
http://opac.mtak.hu/F/UFV2ET87XJKN6KJCNACMRCPC9LBKYLI81EE64GUNLYPUCBFSI1-40631?func=scan&scan_start=003871652&scan_code=TIT&scan_op=DIRECT
https://adt.arcanum.com/hu/view/KereskedelmiSzemle_1983/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=297&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kondratyjev-ciklus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1973-as_olajv%C3%A1ls%C3%A1g
https://adt.arcanum.com/hu/view/FelsoktatasiSzemle_1983_01-12/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=610&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1983/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=442&layout=s
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Prognosztika - A MTA Jövőkutatási Bizottsága és Kutatásszervezési Intézete - Szervezési és Vezetési 

Tudományos Társaság Prognosztikai Szakosztálya kiadványa 1983. 1-2.  sz. Könyvismertetés. Sós 

Csaba.: A vállalati prognózisok megbízhatóságának növelése (Sipos Béla: "Termelési függvények - 

vállalati prognózisok" c. könyvének ismertetése. KJK, Bp., 1982.) 

„A szerző bemutatja a két világháború között a Heller Farkas iskola (Andreich Jenő, Kádas Kálmán, 

Mórotz Kálmán, Theiss Ede, Nemény Vilmos és mások) eredményeit, az ökonometria — ezen belül 

a termelési függvényszámítás — terén.”  

 

Valóság. 1984-09-01. 9. szám. Lengyel László. A gazdasági mechanizmus reformjáról - A 

Vélemények/Viták sorozat.  A magyar gazdaságirányításról című kötetének margójára.  

„Figyelembe kell venni, hogy a magyar közgazdaságtant brutális csapás érte  1949— 1950-ben. A 

gazdasági mechanizmus változásával párhuzamosan, a politikai fordulat hatására, a több színű 

közgazdaságtan egy csapásra eltűnt. A „polgári” közgazdaságtan idősebb és nevesebb tagjait először 

megfosztották címeiktől és rangjaiktól, publikálási lehetőségeitől, majd megélhetési forrásaiktól. 

Heller Farkas, Éber Antal, Varga István stb. eltűnt a közéletből, a Közgazdasági Társaság és a 

Közgazdasági Szemle megszűnt, átalakult. 

 

Figyelő. 1984-09-06. 36. szám. Erdősi Gyula. BME. Határköltség- és fedezeti számítás. 

Heller Farkas munkásságát dicséri. Összefoglalva: A határköltségek értelmezése és Heller Farkas 

professzor ezzel kapcsolatos — munkásságának parányi részét képező — tevékenysége, a maga 

idején rendkívül értékes volt. Természetes azonban, hogy a fejlődés ezen a területen sem állt meg, 

hanem a korábbi eredményekre építve újabbakat ért el.”  

 

Iparpolitikai Tájékoztató, 1984 . 5. szám. Rubóczky István. Könyvismertetés. Sipos Béla. 

Konjunktúraelemzés - és prognosztizálás. Időszerű Gazdaságirányítási Kérdések. 1983. 

„A könyv a konjunktúrakutatásban alkalmazott módszerekkel ismertet meg, Heller Farkas professzor 

ez irányú tudományos eredményeinek továbbfejlesztésével. Századunk első felének neves 

közgazdászprofesszora és tudósa rámutatott arra, hogy a konjunktúraelmélet nemcsak azért érdekli a 

nagyközönséget, mert gazdasági életünk fennakadásának okaira választ vár, hanem azért is, mert a 

konjunktúrakutatás módszereinek felhasználásától bizonyos megelőzést remél a gazdasági élet 

hullámzásából származó hátrányokkal szemben.”  

 

Tájékoztató. A Művelődésügyi-Oktatásügyi Minisztérium marxizmus-leninizmus oktatási 

főosztályának a kiadványa. Tájékoztató, 1984. 2. szám.  

Oroszi Sándor. Heller Farkas és iskolájának árelmélete mai érték- és árelméletünk tükrében. 92-121. 

pp.  

 

Műszaki Élet. 1985-03-02. 5. szám. Sipos Béla. A gazdasági fejlődés hosszú hullámai.  

„Kondratyjev munkásságával Magyarországon először a Heller Farkas iskola tagjai foglalkoztak a 

30-as, 40-es években. Hosszú szünet után hazánkban 1980-ban történészek publikáltak 

Kondratyjevről, 

majd a közgazdászokat is foglalkoztatni kezdték a Kondratyjev-féle ciklusok.” 

 

Figyelő. 1988-04-14. 15. szám.  

https://adt.arcanum.com/hu/view/PROGNOSZT_1983/?query=A%20v%C3%A1llalati%20progn%C3%B3zisok%20megb%C3%ADzhat%C3%B3s%C3%A1g%C3%A1nak%20n%C3%B6vel%C3%A9se%20&pg=84&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1984/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=1155&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ber_Antal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://adt.arcanum.com/hu/view/FigyeloGazdasagi_1984_07-12/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=237&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/IparpolitikaiTajekoztato_1984/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=247&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Tajekoztato_1984/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=425&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MuszakiElet_1985_1/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=159&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyikolaj_Dmitrijevics_Kondratyjev
https://adt.arcanum.com/hu/view/FigyeloGazdasagi_1988_01-06/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=307&layout=s
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„Heller Farkas (1877—1955) közgazdász, akadémikus kétkötetes, több kiadást megért 

Közgazdaságtaniból sok közgazdászjelölt tanulta a tudományt. Utolsó, 1947-ben megjelent köteteire 

már csak elvétve bukkanhatunk rá. A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jóvoltából rövidesen ismét 

olvashatjuk a tudós sorait. Tételeit újra átgondolni bizonyára nem lesz haszontalan.” 

Állami díj. Mátyás Antal. Kérdés. Kiknek a munkásságára, műveire támaszkodott : Mátyás Antal: 

„Különösen Heller Farkas csinált kedvet a szakmához.” 

 

Magyar Nemzet. 1988-09-08. 215. szám. Sipos Béla. Titkos szavazástól az egyetemi autonómiáig. 

Heller Farkas (1877—1955) közgazdász professzor már 1920-ban felhívta a figyelmet, egy 

kormányzati önkényes intézkedés kapcsán. Írásából most a következőket idézem: „Az egyetemi 

autonómia az egyetemek intézményének két sarkalatos föltételét kívánja biztosítani. Az egyik a 

tanszabadság, a másik a tudomány szabadsága. E két kultúrkincs védőbástyája az egyetemi autonómia 

és minden rés, melyet e bástyán ütnek, az egyetem intézményének alapköveit ingatja meg.” „A 

főiskolai tanárnak függetlennek kell lennie, akárcsak a bírónak, különben ő is a mindenkori kormány 

és az éppen fölülkerekedett politikai áramlat rabszolgája. Ott pedig, ahol rabszolgák nevelik az 

országban vezetésre hivatott férfiakat, csak szolgalélek fejlődhetik bennük, mely a tág látókör és az 

igazi törvénytisztelet, valamint gerinces magatartás legnagyobb ellensége. Ezért bástyázza körül 

minden művelt állam az egyetemi tanári állást az elmozdíthatatlanság és áthelyezhetetlenség 

sáncaival és ezért védik meg az egyetemi tanárt a kormány önkényéből folyó nyugdíjazással szemben. 

Ha ezt elmulasztjuk, a kutatás szabadságának ássuk meg sírját.” 

 

Tájékoztató. A Művelődésügyi-Oktatásügyi Minisztérium marxizmus-leninizmus oktatási 

főosztályának a kiadványa. Tájékoztató 1988. 3. szám. Oroszi Sándor. Áralakulás a modern 

monopóliumok korszakában. 88-97. 

„A későbbiek során a monopolpiac elméleti kérdéseit J. Robinson és E. Chamberlin boncolgatta. 

Jobban kötődtek a valóságos viszonyokhoz a két világháború között a kiemelkedő magyar polgári 

közgazdák - Heller Farkas, Kádas Kálmán és Theiss Ede - e témakörbe tartozó munkái.” [] „A 

marxizmus kezdetben a jelenséget mint a korábbi egyensúly megbomlását ábrázolta, a monopolárakat 

pedig az egyensúly-hiány következtében kialakuló piaci áraknak tekintette. Reálisabb a polgári 

közgazda, Heller Farkas közelítése: A régi árelmélet a monopóliumokról azt gondolta, hogy külön 

törvények alatt áll. E felfogás egészen téves. A monopolista éppen úgy kell hogy alkalmazkodjon a 

piac adottságaihoz, mint a versenyben álló eladó. Csakhogy számára az adottságok mások.” Forrás: 

Csikós-Nagy Béla: Általános és szocialista árelmélet. Kossuth Könyvkiadó 1968.  

 

Társadalmi Szemle – 1988. 11. szám. Könyvekről. Heller Farkas: Közgazdaságtan. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó. 1988. (Mátyás Antal) 

„Heller Farkas (1877-1955) Magyarország két világháború közötti időszakának legtekintélyesebb 

közgazdásza, a hazai közgazdászképzés kiemelkedő alakja. A József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemnek két ízben is rektora, iskolát teremtő egyéniség. Tekintélye egykori 

hallgatói, az akkor végzett közgazdák, mérnökök előtt még ma is igen nagy. Egymaga három tárgyat 

adott elő, és magas színvonalon maga dolgozta ki ezek tananyagát. Meghökkentőnek tűnik ez ma, 

amikor egy-egy egyetemi tantárgy oktatási anyagának kialakítása gyakran jelentékeny számú oktató 

közös teljesítménye. Számos publikációja ellenére életművének gerincét mégis e három tárgy 

tananyagaként megjelent könyvei alkotják. Az öt kiadást megért Közgazdaságtan, az 1943-ban 

https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarNemzet_1988_09/?query=%22Titkos%20szavaz%C3%A1st%C3%B3l%20az%20egyetemi%20auton%C3%B3mi%C3%A1ig%22&pg=75&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Tajekoztato_1988/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=289&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/TarsadalmiSzemle_1988/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=973&layout=s


 

20 

 

második kiadásként megjelent Pénzügytan és az ugyancsak 1943-ban publikált Közgazdasági 

elméletek története című mű. A legnagyobb teljesítményt Heller ez utóbbiban nyújtotta.” 

 

Ipargazdaság, 1991-08-01. 8-9. szám. Rubóczky István. Könyvismertetés. Sipos Béla. Heller Farkas. 

Akadémiai Kiadó. 1990. 

„Heller Farkas tehát utólagosan megkapta mai korunktól az őt megillető elismerést. Sipos Béla 

feladatának tekintette, hogy tudósportréjával csökkentse — a méltatlan mellőzések miatt — a nagy 

tudós iskolateremtő professzorral szembeni adósságot. Körültekintő tanulmányozás után, a legapróbb 

részletekre is kitérve állított emléket Heller Farkasnak.” 

  

Heller Farkas pályafutásának legfontosabb eredményei 

 

Heller Farkas Henrik (Budapest, 1877. május 9. – Budapest, 1955. szeptember 29.): közgazdász, 

egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező 1921, rendes 1934–1949). Pályáját a Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamaránál kezdte, majd 1901-ben a földművelésügyi minisztériumba került. „1901-ben Heller 

Farkas Henrik budapesti kereskedelmi és iparkamarai fogalmazót ideiglenes minőségű fizetéstelen 

miniszteri segédfogalmazóvá nevezte ki” Darányi Ignác földművelésügyi miniszter.  A magyar királyi 

földművelésügyi miniszter, Tallián Béla 1904 december hónapban Heller Farkas fizetéstelen 

segédfogalmazót valóságos miniszteri segédfogalmazóvá nevezte ki. 1910-ben miniszteri 

segédtitkári kinevezést kapott Serényi Béla földművelésügyi minisztertől. Hivatali elfoglaltsága 

mellett publikál, pl.: Budapesti Szemle. 1904. 332. számában jelent meg „A középkori munkabérek 

története Magyarországon” c. tanulmánya. 1900 és 1905 között a Közgazdasági Szemlében 6 írása 

jelent meg. 1907-ben a budapesti műegyetemen a kereskedelem és iparpolitika magántanára 

kinevezést nyerte el. 1914-ben a műegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan rendkívüli, 1917–

48-ban nyilvános rendes tanára. 1922-ben a genfi nemzetközi munkaügyi értekezleten képviselte 

Magyarországot. 1925-től 1949-ig a Közgazdasági Szemle szerkesztője A Magyar Közgazdasági 

Társaság alelnöke, a Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke. Széles körű elméleti 

közgazdasági elmélettörténeti munkásságot fejtett ki. Az osztrák iskola híve és követője volt. Később 

az áralakulás, jövedelemeloszlás egyensúlyi elmélete felé hajlott. Behatóan foglalkozott a 

konjunktúrakutatással, e területen elméletileg a cambridge-i iskolához közeledett. A piaci folyamatok 

elemzésében Alfred Marshall tanaiból indult ki, és mind több figyelmet fordított a kvantitatív 

vizsgálatokra és azok eredményeire. Későbbi munkáiban nagy hatással voltak rá John Maynard 

Keynes alapvető megállapításai a kapitalista gazdaság fejlődésével kapcsolatosan. Ezzel függ össze, 

hogy élete utolsó évtizedében nagyszabású pénzelméleti és külkereskedelem-elméleti valamint 

elmélettörténeti kutatásokat végzett. Egész munkássága során sokat foglalkozott a gazdaságpolitika 

tudományos megalapozásának a bonyolult kérdésével.  

Indulás és pályakezdés (1877–1917) 

 

Heller Farkas 1877. május 9-én született Budapesten. A Heller család Porosz-Sziléziából származott, 

az ott még ma is létező szorb kisebbséghez (szláv népcsoporthoz) tartozott. Dédapjáról azt tudjuk, 

hogy 1756 körül Porosz-Sziléziában született, de már fiatalkorában, 1776 és 1780 körül 

Magyarországra jött és Pesten telepedett le. Erdész családból származott, ő szállította a pesti orvosifű-

https://adt.arcanum.com/hu/view/Ipargazdasag_1991/?query=Heller%20Farkas%20a%20tudom%C3%A1nyos%20n%C3%ADv%C3%B3t%20k%C3%A9pviselte%2C%20s%20mind%20tudom%C3%A1nyos%20munk%C3%A1ss%C3%A1g%C3%A1ban%2C%20mind%20emberi%20magatart%C3%A1s%C3%A1ban%20fejjel%20kimagaslott%20t%C3%A1rsai%20k%C3%B6z%C3%BCl&pg=375&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/FoldmivelesiErtesito_1901/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=336&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1nyi_Ign%C3%A1c_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Talli%C3%A1n_B%C3%A9la
https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1904_12/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=8&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1910_05/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=823&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ser%C3%A9nyi_B%C3%A9la
https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiSzemle_1904_119/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=312&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Aetas_2014/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=584&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cambridge-i_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szorbok
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kereskedők és gyógyszerészek számára a gyógyfüveket. Gyógyítással, kuruzslással is foglalkozott 

saját receptjei alapján. Heller Farkas nagyapja, Heller Péter Pesten született 1800. július 10-én (1865 

elején hunyt el), és mint cipész kisiparos kereste meg maga és később népes családja számára szerény 

kenyerét. Heller Péter felesége Drescher Rozália (1810–1895 január 3. A Farkasréti Temetőben 

temették el. ) volt. Nyolc gyermeke közül Heller Ágost, Heller Farkas édesapja (Pest, 1843. augusztus 

6.–Budapest, 1902. szeptember 4.) volt a hetedik. Önerőből küzdötte fel magát nemzetközileg 

elismert tudóssá, természettudományi íróvá és tudománytörténésszé. Az MTA 1887-ben levelező 

tagjai közé a választotta, 1893-ban rendes tag lett. (L. Fröhlich Izidor: Heller Ágost emlékezete. MTA, 

1904. 35 l.) Heller Ágost anyanyelve még német volt, felnőttkorában tanult meg magyarul, azonkívül 

a görög, a latin, a francia, az angol és az olasz nyelvet is elsajátította. Fontosabb munkái német, olasz 

és magyar nyelven jelentek meg. (L. Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit, 

Stuttgart, 1882–1884. (I–II. 411 l., 754 l.) fakszimile kiad. 1965. A physika története a XIX. században 

(I–II. Bp., 1891–1902. 5741–488 1.). Fizikatörténeti – német nyelvű – főműve olyan alapvető és 

időálló, hogy azt pl. az NSZK-ban 1965-ben fakszimile kiadásban újra megjelentették. (Ifj. Gazda 

István–Sain Márton: Fizikatörténeti ABC 2. kiadás, Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 9. l.) Több 

középiskolai tankönyvet írt. Heller Ágost enciklopédikus, vagyis mindent felölelő tudásra törekedett 

– erre a XIX. században még volt lehetőség. Heller Ágost felesége bleybachi Bolberitz Georgina 

(Sarolta) (1854–1920 április 4.), lovag bleybachi Bolberitz Lajos (1815–1900), császári és királyi 

altábornagy, a III.o. Vaskoronarend lovagja és nagymányai Koller Anna Klementina (1821–1899) 

lánya volt. 

Heller Ágost és Bolberitz Georgina (1854. július 26.–1920. március 2.) 1876. augusztus 14.-én 

kötöttek házasságot. A Bolberitz család leszármazottja Bolberitz Pál (született 1941-ben, Budapesten, 

ötgyermekes családból) 1978 óta a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzora, az 1. sz. 

filozófia tanszék vezetője, testvére, Bolberitz Tamás (született 1940-ben) pedig karnagy az Operában. 

Mindketten a Medve utcai iskolában tanultak, tanulmányi eredményük végig kitűnő volt. 

Heller Ágost és Bolberitz Georgina  házasságából három fiúszületett: 

I. Heller Farkas (1877. május 9.–1955. szeptember 29.) közgazdász, egyetemi tanár, az MTA 

tagja (levelező 1921. rendes 1934–1949.), 1919. augusztus 31-én megnősült. Felesége, 

Klasz Paula (1890. július 26. – 1971. május 21.) volt, dr. Klasz Pál belügyminisztériumi 

titkár lánya. Klasz Paula férjhezmenetele előtt okleveles tanárnő volt, és könyvtárosként 

a műegyetem közgazdasági osztályán dolgozott. Három gyermekük született: 1. Heller 

Klára (1920. október 29. –) férjezett, Márki Tamásné, német-angol szakos bölcsész 

végzettségű, 1947-től külföldön, előbb Olaszországban, majd 1951-től Brazíliában élt. 

Férje a Sao-Paulo-i Állami Egyetemen a római jog professzora volt. Leányuk Márky 

Krisztina. (Sao Paulo) 2. Heller Farkas Tamás (1922. december 18. – 2001) Felesége 

Gergely Edit. Fiuk Heller Tamás. Az ÉDÁSZ V. (Győr) főosztályvezető jogtanácsosa volt. 

Több cikke jelent meg a Jogtudományi Közlönyben és a Belügyi Szemlében, 

kriminológiai és kriminál statisztikai témakörökben. 3. Heller Erik (1925. október 30. – 

1947. július 6.) IV. éves műegyetemi hallgató korában halt meg agyhártyagyulladásban. A 

műegyetem gépészmérnöki kar fizika tanszékén demonstrátor volt. 

II. Heller René (1878. május 15.–1929. március 2.) mérnök, vasúti és hajózási főfelügyelő.  

III. Heller Erik (1880. május 15.–1958. október 25.) jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja 

(levelező 1934–1949). (L. Magyar életrajzi lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp., 1967.), Neje 

nemeskéri Kiss Irén (1887–1971). Gyermekük dr. Heller György (1922–2012), 

nyugalmazott MÁV igazgató, a BME c. docense, a Szent István Akadémia tagja. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-642Q-8SZ?i=695&wc=M6WK-RNL%3A101521101%2C104398701%3Fcc%3D1542666&cc=1542666
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_%C3%81gost
https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1920_04/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=46&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolberitz_P%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolberitz_Tam%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csik_Ferenc_%C3%81ltal%C3%A1nos_Iskola_%C3%A9s_Gimn%C3%A1zium
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/295506
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                                              Heller Ágost                        Heller Erik 

 

Ezt az apai, eszmei örökséget fia, Heller Farkas is ápolta; szakterületén, a közgazdaságtudományban 

teljes körű feldolgozására törekedett. A másik hagyomány a zene tisztelete és szeretete volt a Heller 

családban. Heller Ágost nem volt gyakorló zenész, de a klasszikusokat igen kedvelte, és gyermekeit 

zeneileg képezte. Heller Farkas kitűnően zongorázott, testvéreivel zenedarabokat adott elő édesapja 

kérésére. Később – az 1930-as években – Pattantyús-Ábrahám Gézával játszott négykezes darabokat 

vasárnaponként a műegyetemen. Többször rendezett otthonában barátaival zeneesteket, s élete végéig 

felüdülésként minden este legalább félórát zongorázott. Heller Farkas először a Heller Farkas Henrik 

nevet használta, majd 1900 után a Henrik keresztnevet elhagyta. Heller Farkas nyugodt családi 

körülmények között nevelkedett. Édesanyja, Bolberitz Georgina kizárólag férjének és családjának 

szentelte életét, fiainak nevelését és iskoláztatását maga irányította és ellenőrizte, nagy hangsúlyt 

helyezve a görög, a latin nyelvi és a matematikai tanulmányokra. Heller Farkas a németet anyanyelvi 

szinten beszélte, később angolul és franciául is megtanult. A négy elemi osztályt mint magántanuló 

végezte el, nagy műveltségű édesanyja irányításával. Ezt követően tanulmányait az 1887. évtől 

kezdve a Budapesti II. Kerületi Királyi Egyetemi Katholikus Főgymnasiumban folytatta, ahol a nyolc 

osztály elvégzése után 1895-ben jeles eredménnyel érettségizett. Az említett gimnázium 1893–94-i 

tanévről kiadott évi értesítője (Lutter János igazgató adta közre) igen tanulságos olvasmány. Kiderül, 

hogy a tanárok (Baumgartner Alajos, Dr. Katona Lajos, Dr. Lechner László, Mialovich Mór, Dr. 

Reményi Ede, Szerelemhegyi Tivadar, Varga Ottó és mások) jelentős szakirodalmi működést fejtettek 

ki., rendszeresen írtak tárcákat, ismertetéseket, tanulmányokat, bírálatokat, lexikonszavakat stb. a 

különböző lapokba (pl. Pesti Napló, Élet, Nyelvtudományi Közlemények, Athenaeum stb. és 

ezenkívül német nyelvű folyóiratok olvashatók a publikációs jegyzékben). 

 
                                                                                    Katona Lajos 

 

 Különböző magánszemélyek és intézetek alapítványokat létesítettek a jól tanuló, de anyagilag nehéz 

helyzetben levő, tehetséges tanulók részére. Heller Farkas (Heller Henrik néven szerepelt a VII. 

osztályban az 1893/94-es tanévben) elnyerte a Plattschläger Mihály János-féle alapítványt, melynek 
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összege 150 forint volt (nyolc tanuló részesült akkor ebből az alapítványból). Az idézett évkönyv 

adatai szerint mind a három Heller fiú tandíjmentes volt és kitűnő eredményt ért el. 

 

 Heller Farkas a gimnázium elvégzése után, 1895 őszén a Budapesti Királyi Magyar Tudomány 

Egyetem Jog- és Államtudományi Karára iratkozott be, ahol a szabályszerű nyolc félév elvégzése 

után 1899. május hó 29-én végbizonyítványt nyert. A történeti- és vegyes jogtudományi szigorlatok 

letétele után – a közgazdaságtan és a statisztika iránti szeretettől vezérelve – az államtudományi tudori 

(doktori) fok elnyerése céljából a kiegészítő államtudományi szigorlatot is letette. Ennek alapján az 

1900. év október hó 27-én kelt tudori oklevél tanulsága szerint államtudományi doktori fokozatot 

szerzett. A szülői házban gyermekkorától kezdve a tudomány szeretetére nevelték. Érdeklődése már 

egyetemi évei alatt mindinkább a közgazdaságtan felé terelődött. 1937-ben, amikor munkatársai, 

tanítványai a nemzetközi hírű 60 éves professzort ünnepelték, így emlékezett meg szüleiről, 

pályakezdéséről: „A sors megadta nekem azt a lehetőséget, hogy oly pályán működhettem, mely 

szívem szerint való és mely már ifjúkori álmaim célpontja volt. Ez irányban már elkötelezetten léptem 

az életbe, mert a tanári pálya iránti szeretetet a szülői házban szívtam magamba Már mint a Budapesti 

Királyi Magyar Tudomány-Egyetem hallgatója mindig vágyakozással tekintettem tanáraimra, akik a 

tudománynak élhetnek és ennek elvét hirdethetik…” „Hogy megmaradjak … a rideg gazdasági 

képnél, a tartozik rovatban természetesen először szüleim képe merül fel. A tanári pálya iránti 

szeretetet, a tudásvágyat és a rendszerességet a szülői házban szívtam magamba. Atyám is tanár volt, 

mégpedig lelkes tanár és tudós, aki hivatásának, könyveinek és problémáinak élt. Nevelésünkkel 

közvetlenül annyit törődött, amennyit egy erősen elfoglalt ember törődhetik. Inkább példájával, 

komoly életfelfogásával nevelt, mint közvetlen cselekedetekkel. Jól tudta, hogy nevelésünket 

nyugodtan rábízhatja az édes Anyánkra, aki ugyan egész más, a tudós pályától távoleső környezetből 

jött – tábornok leánya volt –, de aki élénk eszével, a tudomány és az irodalom iránti szeretetével 

bámulatosan bele tudta magát élni a tudós légkörébe, a gyermeknevelésre pedig egyenes jelleme és 

nagy következetessége különösen képesítette. Annyira magához tudott fűzni, hogy külső szigorra alig 

volt szükség, mert amit Ő jónak tartott, mi is annak tartottuk, amit pedig nem engedett, az abszolút 

rossznak tűnt fel előttünk. Az Ő gondolatisága is döntő volt pályámra, mert ha Atyámtól örököltem a 

kutatás iránti vágyat és a tudomány szeretetét, Anyám oltotta belém a társadalmi kérdések iránti 

érdeklődést.” (Heller Farkas. Kézirat, 1937. 3.) 60 évesen visszatekintve egyetemi éveire, meleg 

szeretettel és odaadó tisztelettel emlékezik meg tanítómestereiről, így például Vécsey Tamásról, „aki 

oly emelkedett szempontból tárta elé a jogtudós magasztos szerepét”, Hajnik Imréről, a híres 

jogtörténészről, aki „mély tudományossággal” adta elő a jogtörténetet; Concha Győzőről, aki 

„színvonalasan foglalta össze politikai és alkotmányelméleti” kutatásait. (Uo.) (Az itt és később, 

Heller Farkassal kapcsolatban álló személyek életrajzi adatai megtalálhatók a Magyar Életrajzi 

Lexikonban, Akadémiai Kiadó, Bp., 1967.) Az egyetemen már másodéves korában a 

társadalomtudományi kérdésekhez kezdett vonzódni. E változást Földes Béla közgazdászprofesszor 

nemzetgazdaságtani és főleg Láng Lajos statisztikaprofesszor előadásai idézték elő. Heller Farkas 

még 1937-ben is őrizte Láng Lajos előadásainak gondosan letisztázott jegyzeteit. Láng az általában 

száraznak tartott tárgyat oly vonzóan és élénken tudta előadni, hogy Heller érdeklődését erősen 

lekötötte. Különösen nagy hatást gyakorolt rá vámpolitikai speciálkollégiuma, aminek 

eredményeképpen már diákkorában komolyan kezdett vámpolitikai kérdésekkel foglalkozni.  
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Vécsey Tamás           Hajnik Imre         Concha Győző          Földes Béla         Láng Lajos 

 

Láng vezette be Hellert a Közgazdasági Társaságba, mely később annyira a szívéhez nőtt. Heller 

1898. október 17-től kezdve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál fogalmazói állást vállalt, 

ahol 1900. november 30-án – Szabó Ervin könyvtárnokkal (könyvtárossal) együtt – véglegesítették a 

Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve szerint. A századforduló éveiben a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara, majd a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőjeként szoros 

kapcsolatban állt a magyar munkásmozgalom kiváló alakjával, Szabó Ervinnel és a polgári radikális 

politikussal, Jászi Oszkárral. Mindketten nagyra értékelték Heller tudományos munkásságát és a 

szociális kérdésekben elfoglalt haladó nézeteit. (L. Szabó Ervin levelezése. 1905–1918. Kossuth 

Könyvkiadó, Bp., 1978. II. 798., 943. és 991.) Első állását csak 1901. április 2-ig töltötte be. 

Munkaköre bár nem esett tervei – a tudomány szolgálata – irányába, de lehetővé tette, hogy a 

kereskedelmi és iparkamarai tanácsadó teendőinek elvégzése közben alapos bepillantást nyerjen a 

kereskedelmi és ipari életbe, valamint hogy egyes gyakorlati közgazdasági kérdéseket behatóan 

tanulmányozzon. Az állami, az egyetemes szempontokat érvényesítő közigazgatásra való törekvése 

sem szűnt meg. Rövid idő múlva erre is alkalma kínálkozott. Az 1901. április hó 2-án a m. királyi 

földművelésügyi miniszter a 3347/eln sz. a. kelt kinevezési okmánnyal miniszteri segédfogalmazóvá 

nevezte ki. Ebben a minőségben dolgozott 1914-ig. 1907-ben minisztériumi fogalmazóvá, 1910-ben 

pedig miniszteri segédtitkárrá lépett elő. A közgazdasági osztályon nyert beosztást. Ez az osztály 

minden általános érdekű – nem csak a minisztérium valamely kimondottan szakágába vágó – kérdést 

hatáskörébe vont és tárgyalt. E munkakörben agrárközgazdasági kérdésekkel foglalkozott; a magyar 

mezőgazdaság helyzetét, főbb céljait és törekvéseit, valamint lehetőségeit ismerte meg. Széles körű 

irodalmi műveltségét itt egészíti ki, illetve alapozza meg a gyakorlat oldaláról. Mindinkább nagyobb 

tanulmányok készítése, minisztertanácsi előterjesztések és hasonló ügyek alkották feladatát. 

Vámpolitikai, szövetkezeti és birtokpolitikai ügyeken kívül különösen a tőzsdereform előkészítő 

munkálataiban működött közre. Ld.: Heller Farkas: Ausztria birtokpolitikája. Magyar 

Társadalomtudományi Szemle, 1912-02-15/2. szám. A tőzsdereform kérdéskörében létrehozott 

miniszteri bizottság egyik tagja volt 1909-ben és 1912-ben. Megbízták 1909-ben a tőzsdereform 

tárgyában törvényjavaslat kidolgozásával, és tanulmányútra küldték e kérdéskör tanulmányozására 

Ausztriába és Németországba. A földművelésügyi miniszter 1912-ben a budapesti tojástőzsdén 

miniszteri biztossá nevezte ki. Eredményes hivatali működéséért a Ferencz József-rend 

lovagkeresztjével tüntették ki 1912-ben. A hatáskörébe tartozó munkákon kívül más megbízatásokat 

is teljesített. Így 1909-ben megbízták a Három év Magyarország mezőgazdaságában c. munka 

megírásával, 1910 decemberében a földművelésügyi miniszter az 1897. évi XXXV. tc. 5. §-a 

értelmében a miniszterelnök által az országgyűlés elé terjesztendő jelentés szerkesztésére alakult 

vegyes bizottság teendőivel bízta meg, és 1917-ig dolgozott e bizottságban. 1914-ben a 

kereskedelemügyi miniszter felkérése alapján a statisztikai szakvizsgabizottság tagja lett. Ezeket az 
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állásokat természetesen csak a megélhetési gondok elkerülése céljából vállalta, a tisztviselősködéshez 

sohasem volt kedve, és minden rendelkezésére álló időt a tudományos munkára igyekezett fordítani. 

Ebben az időben Darányi Ignác volt a földművelésügyi miniszter, akit méltán tekinthetünk a dualista 

korszak meghatározó jelentőségű, kiemelkedő agrárpolitikusának. Heller szigoráért és szakmai 

tudásáért becsülte. Heller Farkas első dolgozata 1900-ban jelent meg a Közgazdasági Szemlében, 

majd az Athenaeumban, a Műveltség Könyvtárában, a Magyar Társadalomtudományi Szemlében stb. 

publikálta munkáit. Első német nyelvű dolgozatát 1900-ban Bécsben közölték. Az MTA 1901-ben 

pályázatot hirdetett a határhaszon-elmélet akkori állásának megírására. Heller az 1901-ben elkészített 

pályázatát bírálói javaslatára átdolgozta, s az eredeti kézirat így háromszorosára nőtt. Az így 

átdolgozott, a határhaszon-elmélet akkor ismert irodalmának majdnem teljes körű feldolgozását 

tartalmazó munkáját 1903-ban ismét benyújtotta az MTA-hoz. A jeligés pályázatot megnyerte, és az 

MTA Ullmann-díjával 1904 májusában kitüntetett pályamunka A határhaszon elmélete címen 1904-

ben könyv alakban is napvilágot látott.  

Stein Lajos - Tegze Gyula et al.: A társadalom. Az emberiség művelődésének és gazdasági életének 

fejlődése - A műveltség könyvtára 6. (1908) c. könyvben Heller Farkas a népességről (105-136) és a 

gazdasági élet lényegéről (345-384), A kapitalizmus kifejlődéséről (537-570) publikált három 

terjedelmes tanulmányt. 

A népességről írt tanulmányában hangsúlyozta, hogy „Már csak ebből a futólagos pillantásból is, 

melyet a népesség számának az alakulására vetettünk, látjuk, hogy annak különbözősége az illető 

államok politikai súlyára, hatalmára elsőrendű befolyást gyakorol.” Az 1840-1900 közötti időszakot 

vizsgálta és grafikonokat valamint táblázatokat is közreadott. Néhány fontosabb megállapítása. A 

születések gyakoriságának egyik legfontosabb tényezőjét kétségkívül a házasulok korviszonyaiban 

kell keresnünk. Igen szoros összefüggésben áll a most vizsgált tényezővel a születési szám egy másik 

tényezője, a foglalkozás. Székesfővárosunk statisztikai hivatalának elhunyt igazgatója, Kőrösy József 

kimutatta, hogy a termékenység legmagasabb fokát nők 18 éves korukban, férfiak pedig 25. évükben 

érik el, mely kortól fogva az lassan hanyatlik. A mezőgazdasággal foglalkozó népesség általában 

termékenyebb mint az ipari kerületek lakossága. Azok közül a tényezők közül, melyeknek a 

születések hullámzására gyakorolt hatását megfigyelték, említést érdemel a kereseti viszonyok 

alakulása. Általánosan ismert tény az, hogy a kedvező gazdasági konjunktúrák, a kereseti viszonyok 

javulása a születések számát növelik. Ilyenkor a jövőbe vetett remény a házasság- kötést előmozdítja 

és így közvetve a születések nagyobb számához vezet. (Heller Farkas egy ún. Kondratyjev-féle 

hosszú ciklust, 60 évet vizsgált, de Kondratyjev elméletét 1925-ben publikálta orosz nyelven és az 

1926-ban jelent meg németül. Figyelemre méltó, hogy Heller Farkas 1907-ben már figyelembe vette 

a konjunktúra hatását a népesség alakulására. Az általa bemutatott születésszám csökkenése a 

gazdagabb európai országokban 1840-1900 között 1945 után megismétlődött. S. B.) Egyike a 

legérdekesebb jelenségeknek az a szoros összefüggés, mely a lakosság vagyoni állapota és a 

születések száma között észlelhető. Már régóta fel tűnt, hogy a népesség termékenysége vagyoni 

helyzetével fordított arányban áll; a szegényebb néposztályok, amint hiszen még a statisztikai adatok 

megtekintése nélkül is az életből mindenkinek a szemébe tűnik, sokkal szaporábbak mint a 

vagyonosak. (Ez a tendencia felerősödött 1945 után, amikor kialakultak a jóléti államok. S. B.) A 

gazdag Anglia születési száma alacsonyabb mint a vagyonos német népé; Magyarországé 

alacsonyabb mint Romániáé és Szerbiáé stb. A jómódú Franciaország születési száma 

köztudomásúlag igen alacsony. Mégis elég sok kivételt találunk. így a szegény Olaszország 

alacsonyabb születési számmal bír, mint a vagyonos Németbirodalom, Svédország születési száma 

alacsonyabb az angolnál. 
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A születési-szám alakulása 1840-1900-ig egyes európai országokban. 

 

 
Születési 5-5 éves átlagok összehasonlítása 1840-1900 között egyes európai országokban. 

 

https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Konyvek_165873/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=123&layout=s


 

27 

 

Látjuk ebből a táblázatból, mely az összes fontosabb európai kultúrállamokat magában foglalja, hogy 

a Svájc kivételével mindenütt az utolsó két évtized folyamán a születési szám meglehetős 

következetesen csökkent, és pedig néhol, mint például hazánkban, továbbá Olaszországban és Francia 

országban, nem is jelentéktelenül. 

A népesség hullámzásának második tényezője, a halandóság. 

 

 
A halálozási-szám alakulása 1840-1900-ig egyes európai országokban. 

 

Az 1000 lakosra eső halálozások számát az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Halálozási 5-5 éves átlagok összehasonlítása 1840-1900 között egyes európai országokban. 

 

„Ez az összeállítás két dologra tanít meg bennünket. Először is azt mutatja,. hogy a halálozási szám 

Európa szerte állandóan csökken és pedig kivált azokban az országokban, melyekben még rövid idő 

előtt is aránylag magasabb halandóságot lehetett észlelni, gyorsabb ütemben mint a többiben. 

Láthatjuk ezt különösen Magyarország és Olaszország példáján, hol 1885 óta 1000 lakosra 5-tel, 

továbbá Ausztria és Németország példáján, hol 4-gyel csökkent a halálozások száma. Azonban még 

egy másik körülményről is felvilágosít bennünket az előbbi táblázat, t. i. megmutatja, hogy az emberi 

életmód és a megélhetési viszonyok kedvező alakulása mellett a halandóság mily alacsony fokra 

szállhat alá. Norvégia halálozási száma majdnem fele a mienknek, és úgy látszik adatainkból, hogy 

az alacsony norvég szám még éppenséggel nem jelzi az alsó határt, melyre a mai civilizáció a 

halálozási számot leszorítani képes. Igen örvendetes, az emberiség büszkeségét méltán emelő tény 

ez, melynek minden államot arra kell sarkalnia, hogy a viszonyok lehető javítására mindent 

elkövessen.” 

Heller Farkas ismertette Thomas Malthus elméletét és annak bírálatát. „Malthus első műve az 1798-

ban írott Tanulmány a népesedés törvényéről (An Essay on the Principle of Population). Ebben főleg 

Benjamin Franklin amerikai polihisztor megfigyeléseire hivatkozva megállapította, hogy míg az 

élelmiszertermelés legfeljebb számtani sorozat szerint tud növekedni (tehát például 1, 2, 3, 4, 5, …), 

addig a népesség mértani sorozat szerint nő (1, 2, 4, 8, 16, …). Ennek megfelelően egységnyi 

élelmiszerre egyre több és több ember jut. Ahelyett tehát, hogy a gazdasági növekedés következtében 

a jólét kiterjedne a társadalom valamennyi csoportjára, ahogy azt korának jelentős gondolkodói 

hitték, Malthus szerint a nyomor ölt majd egyre nagyobb és nagyobb méreteket. De, hogy ez a 

tendencia ne váljon végzetessé, arról maga a természet gondoskodik a háborúk, a betegségek és a bűn 

segítségével.” [] „Malthus elméletének legnagyobb gyengéje az, hogy a tulajdoni rendszert 

népesedési törvénye felállításánál nem veszi figyelembe. Amidőn azt tanítja, hogy az emberek 

nagyobb mértékben szaporodnak mint a megélhetésükhöz szükséges élelmiszerek, akkor az 

emberiség és a rendelkezésre álló élelmiszerek mennyisége közötti közvetlen kapcsolatra alapítja 

tételét, holott ily közvetlen kapcsolat nem létezik, mert tényleg mindenkinél csak az uralkodó 

tulajdoni rendszer keretében számára biztosított javak jönnek számba. Épp ezért beszélhetünk ma 

viszonylagos értelemben túlnépesedésről, amennyiben egyes néposztályoknak a mai 

vagyonmegoszlás mellett jutó jövedelem nem elegendő családjaik fenttartására. Azonban ez a 

viszonylagos túlnépesedés még távolról sem jogosít fel arra, hogy abszolút túlnépesedésre, vagyis 

oly állapotra következtessünk belőle, hogy a föld az emberiséget nem képes eltartani, vagyis abból, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
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hogy egyes néposztályok nem rendelkeznek ma a megélhetésükhöz szükséges eszközökkel, nem 

szabad még arra következtetnünk, hogy az élelmiszerekben abszolút hiány állt be.” 

Fontos dolgozata volt Heller Farkasnak: „Áralakulás és nemzeti jólét” című tanulmánya, ami 

Közgazdasági Szemlében 1934.-ben jelent meg. Néhány fontos kutatási eredménye a Kondratsjev-

féle hosszú ciklusokkal kapcsolatban: „Ha egy pillantást vetünk az angol nagykereskedelmi indexre 

az 1800—1910. időszakban, akkor azt látjuk, hogy 1850-ig az árak — igaz, hogy két igen jelentős és 

három-négy kevésbé erős áremelkedéstől eltekintve -— erősen süllyedők voltak, úgy, hogy a Csel 

által választott léptékben az 1800-ban 240 körül álló index 1850-ben a 100-as pontot érte el.” 

 
Karl Gustav Cassel indexének léptékét úgy választotta, hogy az 1850-es árakat veszi alapnak. A 100-

as vonal tehát nála a Sauerbeck-féle index (publikálva 1897-ben S. B.) 76-os pontjának felel meg, 

mely az 1848—1851. évi átlagot fejezi ki. Erre az alapra dolgozta át úgy a Sauerbeck-féle indexet, 

melynek eredeti alapja 1867—77., mint a Jevons-féle, eredetileg 1782-re számított index. 

(A Heller Farkas által közölt grafikon: az angol nagykereskedelmi index alakulása az 1800—1910. 

időszakban, igazolja, azt, amit később, 1973 után elsősorban francia történészek, a Braudel és 

iskoljának tagjai bizonyítottak, hogy az  évszázados trendek 1817-től kezdve 1896-ig süllyedő 

irányzatot mutattak, majd 1896-tól emelkedtek, 1973-ig. Ezt még Kondratyjev nem vehette észre. 

Ld.: Kondratyjev-ciklus. Wikipédia. Az évszázados trendek kimutatását a közép- és új- kori gabona- 

és kenyér-, valamint bér árak alakulásának vizsgálatával Fernand Braudel igazolta, franciálul 1979-

ben publikálta, magyarul tanulmánya következő évben megjelent: „A tér és idő felosztása Európában” 

Világtörténet 1980. 4. S. B.) 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1934/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=317&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Gustav_Cassel
https://www.jstor.org/stable/2276597#metadata_info_tab_contents
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kondratyjev-ciklus
https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt-1980-4/braudel.pdf
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„A két rendkívüli áremelkedés háborús bonyodalmakkal függ össze; a többi áremelkedésnek talán 

inkább konjunkturális okai voltak. Tény az, hogy e félszázadban az árszínvonal irányvonala süllyedő 

volt. Az 50-es évektől kezdve áremelkedő irányzat érvényesül — bizonyos megszakításokkal — az 

1873. évi válságig, amelytől kezelve körülbelül 1895-ig csak két kisebb hullámtól megszakított 

ársüllyedés mutatkozik[] Az ipar produktivitása oly fokban emelkedett, hogy csak az iparcikkek 

fogyasztásának rendkívüli módon való megnövekedése tette lehetővé a gyártmányok ily nagy meny-

nyiségének elhelyezését, még pedig csakis jelentősebb ársülyedések segítségével. Ez azt jelenti, hogy 

szélesebb körök élnek magasabb színvonalon és ez biztosítja a megnövekedett termelés 

eredményének a fogyasztás által való felvételét. [] Ha a nagyméretű ársülyedések forrása csakugyan 

az ipari termelékenység növekedésében van, akkor az angol nagy-kereskedelmi index nem fejezi ki 

annak igazi mértékét, mert benne nemcsak iparcikkek foglaltatnak. Igyekeznünk kell tehát annak 

legalább is iparcikkek és agrártermékek szerint való felbontására. Ezt a feladatot elvégezte 

Kondratieff, a gazdasági élet hosszú hullámaira vonatkozó tanulmánya kapcsán. (Kondratieff: Die 

Preisdynamik der industriellen und landwirtschaftlichen Waren. (Zum Problem der relativen 

Dvnamik und Konjunktur.) Arch. f. Sozialwissenseliaft und Sozialpolitik. 60. Bd. (1928.y 1—85. old. 

Agrafikonban az évszám 1828 hibás, a publikálás éve 1928. S. B.) Az általa nyert görbék alakja a 

következő: 
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A diagramm világosan mutatja, hogy ama cikkek áresése, melyeket Kondratieff az ipari indexébe 

felvett, sokkal erősebb volt, mint az általános árszínvonalé. A diagramm tehát határozottan 

alátámasztja feltevésünket, hogy az áresések oka az ipari termelékenység növekedésében van. 

Kondratieff indexében azonban igen különböző cikkek szerepelnek, köztük több nem szorosabb 

értelemben vett iparcikk, vagy legalább is nem készgyártmány. Ezért oly indexet igyekeztem 

készíteni, mely csak készgyártmányokat ölel fel. Az indexeket és a trendet Andreich Jenő 

irányításával tanítványaim számították, kiknek e fáradságos munkáért hálás köszönettel tartozom.  

(Ld.:Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás módszerei, MTA. Budapest, 1937.) 

Az indexeket a Sauerbeck-félével való összehasonlíthatóság kedvéért 1867—1877 évtizedre 

vonatkoztattam. Az ipari gyártmányok, ipari nyersanyagok, növényi eredetű és állati eredetű 

élelmiszerek szerint külön-külön készített indexek le folyását az alábbi ábra tünteti fel. Ez az ábra. 

teljes mértékben alátámasztja fenti feltevésemet. Legnagyobb és leghatározottabb az áresési irányzat 

az ipari gyártmányoknál, melyeknél 1800-ban a 250-es vonalon állt az index és 1850-ben 70-re, 1894-

ben pedig 56-ra sülyedt, Az ipari nyersanyagoknál is erős, időnkint gyorsabb is az áresés, de a 

különbségek nem olyan nagyok, mert 1799-ben 205-ön állt az index, 1848-ban pedig 75-re sülyedt. 

A hatvanas évek kiugrása az amerikai polgárháború következménye, főképp a gyapotáremelkedés 

által előidézve, A növényi és állati eredetii élelmiszerek árlefolyása is szépen beleillik a produktivitás 

növekedésére utaló magyarázatba, mert, bár e téren is jelentékenyen emelkedett a vizsgált időszakban 

a termelékenység, az mégsem volt oly fokú és oly folyamatos, mint az ipar terén. Világosan mutatják 

ezt a trendvonalak, melyek a mozgó átlagok alapján számítva az alábbi második képet adják.”  

https://mtda.hu/books/andreich_jeno_a_konjunkturakutatas_Optimized.pdf
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(Heller Farkas tanulmányában nem 9 tagú mozgóátlagot alkalmazott, mint Kondratyjev, hanem 19 

tagút, amivel a Kuznets féle építési ciklusok hatását is kiküszöbölte, amit már ismerhetett, mert 

Kuznets 1930-ban publikálta az ezzel kapcsolatos tanulmányát. Kuznets, S. 1930: Secular movements 

in production and prices. Houghton Miflin Company. Boston és New York. S. B.) 

 

„A termelési technikájában és organizációjában rohamosan haladó kapitalizmus egyensúlyát tehát két 

tényező biztosította a háború előtt. Az egyik az iparcikkek árának — bizonyos megszakításokkal — 

süllyedő, évtizedeken át rohamosan süllyedő irányzata, a másik a munkabérek emelkedése volt. 

Mind-kettő arra szolgált, hogy a bámulatosan fejlődő termelés számára a fogyasztókat létrehozza. 

Mindkettőt a termelékenység erős emelkedése tette lehetővé.” Ld.: alábbi ábrát: „A névleges 

munkabér, kiskereskedelmi árszínvonal és reál munkabér alakulása Angliában. 1850-1910. (G. H. 

Wood szerint.)”  
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Heller Farkas kutatásait folytatta Theiss Ede, tanulmánya „Korlátozott verseny és gazdaság-politika” 

1939-ben (május-június) jelent meg a Közgazdasági Szemlében jelent meg. Theiss Ede az alábbi két 

ábrában mutatja be a korlátozott verseny sajátosságait. „Mint a 3. sz. ábrából látható az új termelők 

beáramlása következtében balra tolódó keresleti görbéknek mind kisebb része esik az 

átlagköltséggörbe fölé. Az új vállalkozók betódulása elméletileg akkor ér véget, ha a keresleti görbe 

bármely kis szakasza sem fekszik az átlagköltséggörbe fölött, azaz ha a keresleti görbe a 

költséggörbét érinti.  Ez esetben az ár és az átlagköltség egymással egyenlő, a monopolisztikus 

nyereség eltűnik. Az érintési pontnak (P pont a 3. ábrán) megfelelő árumennyiség (OA) lesz a 

termelés egyensúlyi volumene. A monopolisztikus verseny eme sztatikai egyensúlya esetén 

monopolisztikus nyereség sehol sem lép fel. [] Az előzök szerint a végleges csoportegyensúly 

kialakulását új vállalatok letelepedése váltotta ki. Lehetséges azonban, bár a gyakorlatban ez kivételes 

eset, hogy valamely iparágban a vállalatok száma már eredetileg megfelel a végleges csoport -

egyensúly számának, a vállalkozói nyereségek azonban normális felettiek. A monopolisztikus 

verseny egyensúlyi helyzete ez esetben esetleg nem új vállalatok beáramlása alapján alakul ki, hanem 

a következőképen. A kezdeti helyzetben az ár olyan magasságú, hogy egyik termelő sem érte el a 

maximális nyereséget. (Egy individuális termelő keresleti és költséggörbéjét a 4. ábra szemlélteti, 

ahol OA1 a termelt mennyiség és A1 P1 az ár). Ily módon mindegyik termelő érdekében áll az ár le-

szállítása, mivel így nyeresége növekszik. A 4. ábrán feltüntetett DD1 keresleti görbe arra az esetre 

tünteti fel az ár és mennyiség kapcsolatát, amikor csak az illető termelő változtatja árát, míg a többi 

termelőé változatlan marad. Jelenleg tehát, mikor valamennyi termelő egyidejűleg leszállítja az árát, 

az egyes termelővel szemben fellépő keresletet! egy más, az ábrán KK' jelzésű görbe adja meg, amely 

az előzőnél jóval meredekebben halad lefelé. Ez megfelel annak, hogy amikor valamennyi termelő 

egyidejűleg leszállítja árait, az individuális termelőnek sokkal nagyobb mértékben kell az árat 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1939/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=448&layout=s
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süllyesztenie egy bizonyos árúmennyiség eladása céljából, mint akkor, ha versenytársai az árat 

változatlan magasságban tartják. Nyilvánvaló, hogy az árleszállítás a KK' görbének megfelelően 

mindaddig folyik, amíg az ár az átlagköltséget el nem éri, — a 4. ábrán az ennek megfelelő ár: AP és 

az árumennyiség: OA; itt már nincs monopolisztikus nyereség és a további árleszállítás veszteségre 

vezetne. A folyamat úgyis értelmezhető, hogy a termelő individuális keresleti görbéje DD1 a verseny-

társak hasonló viselkedésének nyomása alatt a KK' görbe mentén lefelé siklik, míg a P pontban az 

átlagköltséggörbéhez viszonyítva a tangenciális helyzetbe nem kerül. A versenytársak nyomása tehát 

ugyanazt a hatást eredményezi, mint az előző esetben az új vállalkozók beáramlása.” [] „A 3. és 4. sz. 

ábrán a monopolisztikus verseny egyensúlyát a P pont, a szabad versenyét pedig a Q pont adja meg.” 

 

Sipos Béla kiegészítései 2001-ben. (Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben. 

Vezetéstudomány 32: 16-24. (2001) c. tanulmányomban bemutattam, hogy a reálbérek alakulása 

Angliában 1260-1294 között, (735 év) növekvő trendet mutat, különösen 1860 után. A grafikon 

egyértelműen mutatja, hogy a reáljövedelem exponenciálisan növekszik, először körülbelül 1625-től 

1725-ig a mezőgazdasági forradalom hatásának következtében, és másodszor körülbelül 1800-tól az 

ipari forradalom hatásának következtében. Mivel a reálbér növekszik, így a reál GNP és a vagyon is, 

amely exponenciálisan növekszik, legalábbis 1800 óta. 1260-ban 4.41 font/napról 45 font/napra nőtt 

1994-re a reálbér, tehát 735 év alatt több mint tízszeres a növekedés, ez évi átlagos 0.2%-ot jelent. 

Amit Heller Farkas 1850-1910 között a bérek alakulásában 1934-ben észrevett, az egy általános 

trendnek a része volt. Ugyanakkor hosszú távon, az inflációt kizárva, a legtöbb standardizált (árucikk 

fajta) termék vagy szolgáltatás ára csökken. Ezt mutatja a vörösréz árak alakulása az USA-ban 1800-

1997 között ábrája, konstans 1997-es dollárban. Az éves búzaárak alakulása Angliában 1966-os 

fontban 1264-1994 között szintén mutatja az évszázados trend csökkenését 1800 óta, amikor az ipari 

forradalom hatni kezdett a mezőgazdaságra. Azóta a búzaárak exponenciálisan csökkentek 

reálértékben, mivel a kínálat a kereslet fölé emelkedett, jóllehet a népesség hatszorosára növekedett 

1800 és 1997 között. Az induló ár 1234-ben 385 font/tonna, a legmagasabb ár 1710-ben 1006 

font/tonna, 1993 alacsonyabb búzaár 113 font/tonna. A trend körül jelentősen ingadoznak az árak, ez 

mutatja a különböző periódusú konjunktúra ciklusok hullámzását. A reál árak hosszú távú 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4853/1/VT_2001n7_8p16.pdf


 

36 

 

csökkenésének következménye, hogy a vállalatoknak folyamatosan növelniük kell 

termelékenységüket technológiai és/vagy szervezeti innovációk révén, azért, hogy képesek legyenek 

költségeik és reál áraik folyamatos csökkentésére; ez igaz legalább a standardizált 

termékeket/szolgáltatásokat előállító vállalatokra. Továbbá kevéssé kétséges, hogy ez a csökkenés 

folytatódik a jövőben. Heller Farkas tehát fontos összefüggéseket tárt fel 1934-ben, vagyis észrevette 

a reálbérek növekvő, az árak csökkenő trendjét 1800-1910 között, amit később 1979 után igazolni 

lehetett. Az 1910-1997 közötti időszakban folytatódtak azok a tendenciák, amiket Heller Farkas 1800-

1910 között megfigyelt és amit szakmailag megindokolt. S. B.) 

 
Sipos Béla. Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben. Vezetéstudomány. 2001. 

 

 
Sipos Béla. Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben. Vezetéstudomány. 2001. 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4853/1/VT_2001n7_8p16.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4853/1/VT_2001n7_8p16.pdf
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Sipos Béla. Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben. Vezetéstudomány. 2001 

 

Heller kezdettől fogva mindent megtett azért, hogy tudományos tevékenységét mielőbb valamely 

tudományos intézményben, egyetemen főállásban folytathassa. Először a Kassai Királyi 

Jogakadémián próbált katedrához jutni, de ott – elsősorban fiatal kora miatt – a kar csak második 

helyen jelölte, így azt nem sikerült elnyernie. Tudományos tekintélyét és ezzel jövendő esélyeit 

szerette volna növelni. Ezért 1904. november 27-én közgazdaságtanból magántanári képesítés 

elnyerése végett a Kolozsvári Ferencz József Tudomány Egyetemen habilitáció (egyetemi 

magántanári képesítés) iránt nyújtott be kérvényt. Ez a kísérlete is sikertelennek bizonyult, mert bár 

állandóan biztatták a kedvező elintézéssel, évekig elfektették ügyét. Elutasítani nem tudták, hiszen 

egy akadémiai pályadíjas mű szerzőjéről volt szó. Hiába lépett fel Heller érdekében a híres 

jogfilozófus professzor, Somló Bódog. Somlóhoz régi barátja, Jászi Oszkár ajánlotta be, aki az 

elintézés meggyorsítása érdekében még azt is elvállalta, hogy ő lesz az egyik bíráló. Narratív Ákos – 

a közgazdaságtani tanszék vezetője (1905 és 1918 között) – előbb azzal odázta el az ügyet, hogy nincs 

megfelelő másik bíráló, később azzal, hogy a bíráló nyugdíjba vonult, végül azzal tért ki, hogy mivel 

a megüresedett statisztikai tanszéket is neki kell ellátnia, belátható időn belül nem ér rá Heller 

magántanári ügyével foglalkozni. Heller és Narratív között szakmai ellentétek is voltak, de később, 

az 1930-as években már Narratív elismerte Heller tudományos érdemeit. Heller ügye már több mint 

egy éve húzódott, ezért Heller 1906. január 15-én Somló Bódoghoz intézett levelében elkeseredetten 

panaszolja azt, hogy a másodszori hiábavaló kísérletezés és a kilátástalanság „milyen érzékenyen 

érint és mennyire feltart tudományos munkásságomban. Hiszen bizonyára még emlékezel hivatalnoki 

korodból, hogy mily vágyva várja az ember a tudományos pályára vezető első lépés megtörténtét”. 

Végül is sohasem lett a kolozsvári egyetemen magántanár. Még kétszer tett kísérletet jogakadémiai 

közgazdasági tanszék elnyerésére, mind a kétszer Nagyváradon. Első alkalommal, 1906-ban Kiss 

Géza nagyváradi jogászprofesszor értesítette az ottani közgazdászprofesszor váratlan haláláról, és 

kérte Hellert, sürgősen pályázza meg a megüresedett tanszéket. Bizalmas levelében 1906. május 31-

én „elolvasás után megsemmisítendő” felirattal azt is közli, hogy a karon belül éles személyi és 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4853/1/VT_2001n7_8p16.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_G%C3%A9za_(jogt%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
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világnézeti ellentétek állnak fenn, és ezért is szeretné, ha Heller kerülne oda, mert tudja róla, hogy 

Jászi Oszkár és Szabó Ervin barátja, és így a haladó gondolkodású tanárok (Ágoston Péter, Mártonffy 

Marcell és ő maga) értékes támogatót nyernének benne. Azt javasolja Hellernek, hogy csak „igen” 

vagy „nem” szóval jelezze szándékát táviratilag Mártonffynak címezve, s még a nevét se írja alá. 

Annak ellenére azonban, hogy Jászi Oszkár külön is mozgósította nagyváradi barátait Heller 

érdekében, a szavazásnál – helyi praktikák miatt – lemaradt. A második kísérlet 1912-ben történt, 

amikor ismét csak Kiss Géza professzor hívta fel Heller figyelmét arra, hogy Nagyváradon újból 

megüresedett a közgazdaságtani tanszék. Bizalmas levelében Kiss ezúttal azt javasolta Hellernek, 

hogy a helyi közéletben döntő súllyal rendelkező arisztokratáknál – két Mailáth és két Teleki gróf – 

mutatkozzék be, és igyekezzék azok támogatását megszerezni. Eligazítást is adott neki arra nézve, 

hogy melyik grófnál milyen „szöveggel” teheti magát szimpatikussá. Heller azonban csak a 

tudományhoz értett, az önadminisztrációhoz sem kedve, sem tehetsége nem volt, így ismét csak 

lemaradt a katedráról. Sikerült ugyan neki az egyik Mailáth gróf támogatását megszereznie, de Zichy 

János, a vallás- és közoktatásügyi miniszter mást nevezett ki a tanszékre. „Tisztelt Barátom” 

megszólítással – miniszteri pecséttel ellátva – a következőket írta Mailáth Gusztáv püspöknek. 

(Mailáth pedig rövid, vigasztaló sorokkal továbbította a levelet Heller Farkasnak): „Szíves voltál dr. 

Heller Farkasnak a nagyváradi közgazdasági-tanszékre történő kinevezése iránt érdeklődni. Közlöm, 

hogy az ügy előzményei a következők: A múlt évben gróf Széchényi Miklós püspök a nagyváradi 

jogakadémián megüresedett közgazdasági és politikai tanszékre az ottani érdemes főigazgatónak fiát, 

Bozóky Ferenczet a legmelegebben ajánlotta figyelmembe. Mailáth püspök és Mailáth Gyuri 

kedvéért azonban akkor Szandtner Pált kellett kineveznem és egyidejűleg megígértem Széchényi 

püspöknek, hogy a legközelebbi alkalommal az ő pártfogoltja fog sorra kerülni. Minthogy Széchényi 

püspök ismételve a legmelegebben ajánlja Bozóky Ferencznek az időközben megüresedett 

közgazdasági tanszékre kineveztetését: azt hiszem, hogy amint akkor én deferáltam Mailáth Gyuri 

óhajának, úgy ez alkalommal viszont Te leszel szíves Széchényi püspök ismételt meleg ajánlata előtt 

deferálni.” (Bp., 1912. július 11.) A levél tartalma rendkívül jellemző: nem a tehetség, hanem a 

protektor személye volt döntő a kinevezéseknél. Úgy tűnik, ma sincs másképpen. Meg kell viszont 

jegyezni, hogy Bozóky Ferenc és Szandtner Pál is tehetséges emberek voltak, és az egyetemek 

önállósága miatt szélesebb körben nem érvényesültek a kontraszelekciós folyamatok. A vidéki 

egyetemek előnyben részesítették az ott dolgozókat, és nem szívesen neveztek ki budapesti 

szakembereket. Budapesten viszont gyakrabban előfordult, hogy vidéki, elismert kutatókat 

visszahívtak tanszékvezetőnek. Ez az újabb kudarc Hellert igen letörte, mint ahogy a nagyváradi 

dékánhoz írt korábbi levelében kifejtette – „rám nézve nemcsak ezen katedra elnyerése körül forog a 

kérdés, hanem hogy egyáltalán tudományos pályára szentelhetem-e magam, mert ha ezúttal sem 

sikerülne a tanszéket elnyernem, akkor – munkahelyemen, a Földművelésügyi Minisztériumban – 

rövidesen a VII. rangosztályba kerülvén, ez a pálya előttem el volna zárva örökre”. Szerencsére 

azonban ez a szomorú perspektíva a kinevezési kudarc ellenére sem következett be. Már korábban, 

1906-ban arról értesült, hogy a Magyar Királyi József-Műegyetemen a közgazdaságtan tanításának 

kiszélesítését tervezik. Szükséges röviden összefoglalni a Műegyetem történetét, mivel Heller Farkas 

működése alatt is többször volt átszervezés, illetve névváltozás. II. József 1782-ben szervezte meg a 

budai tudományegyetemen (alapították 1635-ben a filozófiai fakultással kapcsolatban) az Institutum 

Geometricumot (a Mérnöki Intézetet) mérnökök kiképzésére. Az 1846-ban Mednyánszky Alajos 

tervei alapján létrehozott „József-ipartanoda” 1850-ben magához csatolta az időközben Budáról 

Pestre áthelyezett institutum Geometricumot. Az új intézmény neve „K. K. József-Polytechnikum” 

(K = kelet) lett, melyet 1872-ben Eötvös József közbenjárására egyetemi rangra emeltek és M. Kir. 
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József-Műegyetemnek neveztek. Lágymányoson az építkezés 1902 és 1909 között folyt, s 1914-ben 

a meglévő négy osztályt ötödikkel, a közgazdasági osztállyal bővítették. Az egyetem 1901-től a 

műszaki doktor cím adására jogosult. 1920-ban a közgazdászképzést, átvette a Tudományegyetem, 

ahol a kormányzati önkényes intézkedés eredményeképpen önálló Közgazdaságtudományi Kar 

létesült. E kart 1934-ben csatolták vissza a Műegyetemhez. 1934-ben a következő karokat foglalták 

egy egyetem, a Magyar Királyi József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem keretébe: 

 

1. Mérnöki és építészmérnöki kar. 

2. Gépész- és vegyészmérnöki kar. 

3. Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar. 

4. Mezőgazdasági és állatorvosi kar. 

5. Közgazdaságtudományi kar.  

 

1934-ben így a műegyetemnek öt kara és 10 osztálya volt. 1949-ben átszervezéssel alakult meg a 

Budapesti Műszaki Egyetem, s a közgazdászképzést átvette az újonnan megalakult Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem. 

 

Heller Farkas 1906-ban a műegyetemen habilitáció iránt nyújtott be kérvényt. Kérvényét Gaál Jenő 

miniszteri tanácsos, a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára bírálta el, aki sokat segített Heller Farkas 

pályakezdésében. Kérelme 1907. május 8-án megerősítést nyert, s a Magyar Királyi József-

Műegyetem vámpolitikából magántanárrá képesítette. Ez azt jelentette, hogy külső óraadóként 

előadhatott az egyetemen. Ebből természetesen nem lehetett megélni, viszont lehetővé tette azt, hogy 

Hellert megismerjék és később, üresedés esetén katedrát (tanszéket) kapjon. Erre hét évvel később 

került sor, amikor ismét Gaál Jenő támogatásával, nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki. 

Főállásban így elég későn, 1914. február 27-én, 36 évesen került a műegyetemre. Nyilvános 

rendkívüli tanárrá történő kinevezése alkalmából Jászi Oszkár 1914. március 13-án kelt levelében a 

következőket írta: „Kedves Barátom Egy kis külföldi kóborlásból hazatérve, csak most vehettem 

professzori kinevezésednek örvendetes hírét. Annyi sok magyar közéleti ocsmányság közepette, ez 

az újság szép és vigasztaló volt. Jól esik tudni, hogy elérted célodat, s egy szép, szabad, független 

pálya nyílik meg képességeidnek. Ez alkalomból felújultak előttem közös rabságunknak évei, a viták, 

melyeket a felszabadulás módozatairól folytattunk. Örvendek nagyon, hogy a »kiváró taktika« a Te 

esetedben ilyen fényesen bevált, s szívből kívánom, hogy most már friss erővel, sok sikerrel és derült 

bátorsággal láss munkához. Régi barátsággal üdvözöl tisztelő híved Jászi Oszkár” 

Az 1914. március 9-én megalakult Közgazdasági Osztályra mindössze négy tanár – Friedmann Ernő, 

Heller Farkas, Mandello Gyula és Zelovich Kornél – nyert újonnan kinevezést Gaál Jenő és Rényi 

József nyilvános rendes tanárok mellé. Heller Farkas a Gazdaságpolitikai és Szociálpolitikai Tanszék 

nyilvános rendkívüli tanára lett. (A kinevező I. Ferenc József magyar király, kelt Bécsben, 1914. 

február 27-én. Aláírta még Jankovich Béla, aki, 1913–1917 között Magyarország vallás- és 

közoktatásügyi minisztere volt) Tanári működését nem kezdhette meg, mivel kitört az I. világháború. 

Be kellett vonulnia katonának. A bécsi honvédelmi minisztériumban szolgált. Csak 1916-ban sikerült 

a műegyetemnek olyan katonai beosztást kieszközölnie, mely lehetővé tette, hogy először hetenként 

három napra Bécsből Budapestre utazva, előadásait megtarthassa. Végül 1917-ben Bécsből 

Budapestre került, és így rendszeresen előadhatott. Heller Farkas nyilvános rendkívüli tanár a 

következő tárgyakat adta elő 1916-ban és 1917-ben: „agrárpolitika”, „bányászati és iparpolitika”, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A1l_Jen%C5%91_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1907_05/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=358&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_M%C5%B1szaki_%C3%A9s_Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_M%C5%B1szaki_%C3%A9s_Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi_Egyetem
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1914/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=129&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Friedmann_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mandello_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zelovich_Korn%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1914/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=129&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1914/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=129&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jankovich_B%C3%A9la_(politikus)


 

40 

 

„szociálpolitika és szociális törvényhozás”, „szociális reformok, jóléti intézmények”. Ezenkívül 

hetente legalább egy fél napon át „agrárpolitikai, bányászati és iparpolitikai, valamint 

szociálpolitikai” szemináriumot vezetett. Heller Farkast nyilvános rendes tanárnak 1917-ben 

nevezték ki. (Kelt Badenben, 1917. évi január hó 30-án. Aláírta IV. Károly magyar király és Jankovich 

Béla miniszter) 

Gaál Jenő segítségével időközben bekerült a tudományos közéletbe is. Ennek fontosabb állomásai a 

következők: 1907-ben megalakult a Magyar Társadalomtudományi Egyesület, melynek célja a 

társadalomtudományok tárgyilagos művelése és a haladás szolgálata volt. Az egyesület egyik 

igazgatója, Gaál Jenő javaslatára Hellert 1907-ben beválasztották az egyesület választmányába, majd 

1911-ben az egyesület egyik titkárává választották. Amikor az egyesület 1908-ban Magyar 

Társadalomtudományi Szemle címen folyóiratot indított, ugyancsak Gaál Jenő javaslatára a lap 

társszerkesztője lett, majd 1914. és 1918 között egyedül szerkesztette a folyóiratot. Ugyancsak 1907-

ben a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete – amely a Baselben székelő Törvényes 

Munkásvédelem Nemzetközi Egyesülete magyar osztálya volt – választotta titkárává. Heller Farkas 

tudományos kutatásait ez erősen a szociálpolitika irányába terelte. Feladata volt a Svájcban 

kétévenként tartott nemzetközi nagygyűlés tudományos anyagának előkészítése. E tevékenységéből 

adódóan 1908-ban Luzernbe, 1910-ben Luganóba küldte ki a földművelésügyi miniszter, 1912-ben 

pedig az említett egyesület megbízásából Zürichben folytatott tárgyalásokon vett részt. 1907-ben, 

amikor a titkári funkciót átvette, csak egy kiadványa volt az egyesületnek, 1914-ben pedig már a 

huszonnégyet is elérte a magyar kiadványok között. Ezenkívül tíz német, egy francia és egy angol 

nyelvű kiadvány is napvilágot látott. Heller Farkas mint az egyesület titkára, állandó összeköttetésben 

állt a svájci központtal és a többi nemzeti osztállyal, ez a napirenden levő külföldi és hazai összes 

szociálpolitikai kérdés rendszeres figyelemmel kísérését tételezte fel. Szociálpolitikai tevékenysége 

folytán az 1910-ben alapított szociálpolitikai szaklap, a Munkásügyi Szemle munkatársul kérte fel, 

és több szociálpolitikai tanulmányt tett e lapban közzé. Kutatásait igen elismerően méltatja Ferge 

Zsuzsa. Megállapítja: „Az establishment talán legnyitottabb és legszínvonalasabb szociálpolitikai 

teoretikusa Heller Farkas volt.” (Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika köréből. 

Magvető, Bp., 1986. 101.) Későbbi, az 1930-as években megjelent munkáira is utalva pedig a 

következőket írja: „S a közeg minden befolyása elletére sem vett át Heller Farkas semmit a fasiszta 

vagy nemzetiszocialista ideológiából, ill. ennek szótárából. Világos volt számára – és rezignáltan 

vette ezt tudomásul –, hogy az élet másfelé halad, mint ezt saját tudományos felfogása óhajtotta 

volna.” (Uo. 102.) Szociálpolitikai munkái között jelentősek még a Kapitalizmus és kriminalitás 

(1914), mely kivált a fiatalkorúak bűnözése és a szociálpolitika közötti összefüggéseket kutatja, 

továbbá A szociálpolitika és a felső osztályok c. értekezése, melyben a „felső osztályokat” igyekszik 

tudományosan meggyőzni arról, hogy a szociálpolitika nem egyszerű jótékonykodás, hanem ahhoz 

nekik is fontos társadalmi érdekük fűződik. 1911-ben a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-

választmányának tagjává választották. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület 1909-ben nyitotta 

meg szabadiskoláját, melynek Heller előadója lett. A „társadalmi gazdaságtan” című tárgyat oktatta, 

majd 1914. első félévében „a drágaság kérdéseiről” tartott előadásokat. A drágaság kérdése elméleti 

megvilágításban c. tanulmánya a Közgazdasági Szemle 1911. évi május–júniusi számában jelent meg. 

1911-ben a honvédelmi miniszter felkérésének eleget téve a honvédség tanárai és tanárjelöltjei részérc 

tartott társadalomtudományi előadásokat. Később, 1916-ban ezért az oktatói munkájáért kapta meg a 

Signum Laudis kitüntetést. A tanfolyam vezetője akkor Fináczy Ernő egyetemi tanár volt. 1914-ben 

az igazságügy-miniszter a fiatalkorúak bírái, ügyészei és a pártfogó tisztviselők részére szervezett 

továbbképző tanfolyamon a szociálpolitika előadására kérte fel. Hivatali, előadói és társadalmi 
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tevékenysége mellett állandóan folytatja tudományos munkálkodásait. Foglalkozik a határ 

haszonelmélet bírálatával, a kartell kérdésével, vám-, kereskedelem- és birtokpolitikai kérdésekkel, 

demográfiával, szociálpolitikával. Rendszeresen ismertet könyveket a Közgazdasági Szemlében, a 

Magyar Társadalomtudományi Szemlében, a Budapesti Szemlében és a Munkásügyi Szemlében. 

Megírja a Pallas Lexikon pótköteteiben a nemzetgazdaságtani témájú szócikkeket. Egyetemi 

pályafutása 1917-ben jelentős szakaszhoz érkezik. A műegyetem felkérésére pályázatot nyújt be 

nyilvános rendes tanárrá történő kinevezése érdekében. Heller Farkas küzdelmes indulása és 

pályakezdése 1917. január 30-ával zárult, amikor is – Zelovich Kornél, a közgazdasági osztály 

dékánja, bizottság elnök javaslatára – nyilvános rendes tanárrá, a nemzetgazdaságtan és pénzügy 

tanszék vezetőjévé nevezték ki. Szabó Ervin Heller professzorrá történő kinevezése alkalmából a 

következő levelet írta „Kedves Barátom, nagyon ritkán szoktam előre lépesekhez gratulálni, de a tied 

mindenesetre azokhoz a ritka kivételekhez tartozik, amelyeknél semmi kételyem sincs, hogy érdemest 

ért. Ezúton csak azt kívánom Neked, hogy minél előbb foghass hozzá igazában tanári működésedhez 

amelyhez mindenki, aki ismer, a legjobb várakozásokat fűzi. Szívélyes üdvözlettel régi híved Szabó 

Ervin” (Szabó Ervin Heller Farkashoz Budapestre, 1917. febr. 18. In: Szabó Ervin levelezése 1905–

1918. Kossuth K. 1978. a. köt. 578.) 

Heller nehéz pályakezdése általánosabb érvényű, az etika körébe vágó megjegyzésekre késztet. A 

tudomány és a hatalom viszonya mindig ellentmondásos volt, annak ellenére, hogy a tudomány 

mindig a haladást szolgálta. Különleges tehetségre és jellemre, a lényeglátás képességére és nagy 

szorgalomra van szükség ahhoz, hogy jelentős eredményeket érjen el egy kutató. Sajnálattal kell 

megállapítani, hogy a boszorkányüldözésszerű tudományellenességnek a XX.-ik század sem vetett 

egészen véget. A diktatúrák különösen nem engedték meg az alkotó gondolkodás létezését. Ez később 

persze hozzájárult bukásukhoz is. A hitleri fasizmus elüldözte vagy börtönbe zárta, haláltáborokba 

küldte a zsidó származású és a fasiszta ideológiát tagadó tudósokat. Számos kiváló magyar kutatót, 

írót, művészt a Szálasi-rémuralom éveiben öltek meg vagy üldöztek el országunkból. Teljesen más 

történelmi szituációban a Szovjetunióban Sztálin az 1930-as években, majd Magyarországon az 

1950-es években a Rákosi-rendszer üldözte a tudományos káderek, írók, művészek egy részét, ma 

már anakronisztikusnak tűnő vádak alapján. Tehetséges emberek sora esett ennek áldozatul, a 

Szovjetunióban – többek között – a lenini konjunktúrakutató iskola nemzetközileg ma is elismert 

képviselői, például N. Kondratyjev, A. Csajanov, I. Leontyev és mások. 1987 nyarán (Moszkovszkije 

Novosztyi 1987. augusztus 16.) a szovjet legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma rehabilitált 15 szovjet 

közgazdászt (az itt felsoroltakat is), akiket az 1930-as évek elején ítéltek el koholt vádak alapján. 

(Nemzetközi Szemle 1987-11-01. 11. szám..) E közgazdászok eredményeit Magyarországon a Heller-

iskola tagjai igen korán, már 1926-ban ismertették és elismerték. 

A professzor és az európai hírű tudós. (1917–1948) 

 

Heller Farkas az első világháború végén igen nehéz körülmények között kezdte meg tanári 

működését. 1916-ban még Bécsből járt Budapestre, hogy előadásait megtartsa. Elsőrendű feladatának 

tekintette mindig, hogy korszerű tananyagot írjon, és így az oktatás tárgyi feltételeit biztosítsa. A 

Közgazdaságtan I. kötete, az Elméleti közgazdaságtan 1919-ben jelent meg először. A II. kötetet, az 

Alkalmazott közgazdaságtant már a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt megírta, de technikai okok 

miatt csak 1920-ban jelenhetett meg.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Pallas_nagy_lexikona
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zelovich_Korn%C3%A9l
https://adt.arcanum.com/hu/view/NemzetkoziSzemle_1987/?query=csajanov&pg=1099&layout=s
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Budai Napló, 1919-11-23/621. szám.  „Heller Farkas dr., a budai Műegyetem kiváló hírű, tudós 

professzora, aki különben is budai lakos, a kommunizmus alatt adta ki nagyszabású közgazdaságtana 

második kötetének ama részét — 11 iv terjedelemben — mely a szocializmussal, marxizmussal, 

kommunizmussal és zsorzsizmussal foglalkozik. Ugyancsak egy teljes fejezetet szentelt a 

keresztényszocializmusnak is, melyet eddig tankönyvíróink gyáván elmellőztek. Amikor ezeket az 

íveket .— melyeket Németh József budai könyvkereskedő adott ki — elolvastuk, megdöbbentünk a 

szinte vakmerő bátorságon, mellyel a könyv írója az igazságot leplezetlenül tárta az olvasó elé, a 

gonosz, csaló, gyilkos következményekkel teljes kommunista rendszerekről — akkor, mikor elég volt 

egy véletlenül elejtett szó is, az elismerés megtagadása, hogy a tettest Korvin-Klein Ottó kuvaszai 

„gajdeszbe” (pusztulásba, halálba) küldjék. Pedig Heller Parkas professzor nem nagyon hízelgett a 

proletárdiktatúrának, sőt a „közüzemekről“ szóló fejezetében a napnál világosabban kimutatja, hogy 

amit ezek csinálnak, az valóságos őrület. Kérdést intéztünk a tudós professzorhoz, nem esett-e 

bántódása nyílt és meggyőződéses hitvallásáért és egyáltalán miképp volt lehetséges, hogy lesújtó 

kritikája a proletárdiktatúra alatt megjelenhetett. Heller Farkas kijelentette, hogy az ő tudományos 

meggyőződését semmiféle konjunktúra miatt meg nem változtathatta, (bezzeg a Tudomány Egyetem 

sok híres tanára nem így gondolkodott, hanem bedőlt a terrornak) és nem érezte annak szükségét sem, 

hogy tisztán tudományos munkáját analfabéta cenzoroknak bemutassa, így könyvének e része a, 

kommunista cenzúrát elkerülte. Ám ki volt rá mondva az ítélet, mely tanszékétől óhajtotta 

megfosztani. Már meg is jelent egy fiatal kommunista, valami Márki Hugó nevű, aki jellemző 

tolakodással és szemtelenséggel a professzor szobáiban el is helyezkedett. Persze a diktatúra 

bukásával eltűnt ő is. Mi budaiak, büszkén tekintünk Műegyetemünk kiváló professzorára, aki 

bebizonyította írásban is, hogy a gerincesség és jellem az élet legádázabb forgatagában sem hagyja 

cserben az igaz férfiút. F. G.” 

Előadásait a Károlyi-kormány és a Tanácsköztársaság ideje alatt és után is megtartotta. Igen sokat 

segített tudományos és oktatói munkájában a Műegyetemnek mint intézménynek csendes, dolgos 

szelleme, tanári karának harmonikus légköre. A kölcsönös megbecsülés, a komoly munka tisztelete 

és szeretete magával ragadta Hellert, és arra ösztönözte, hogy méltó legyen a többiekhez. Oktatói 

elfoglaltsága – mint korábban említettük – nagy volt, de ez is kutatásokra ösztönözte. Az elméleti 

kutatások mellett mindig érdeklődött a gazdaságpolitika iránt. Független kutató volt, aki azonban, ha 

a vezető körök részéről megbízást kapott, legtöbbször örömmel vállalkozott e feladatok teljesítésére. 

Tette ezt egyrészt azért, mert az ország felemelkedéséért való munkálkodást hazafias kötelességnek 

tekintette, másrészt azért, mert tanulmányai mindig hasznát látták ennek. Egy elvet azonban mindig 

szem előtt tartott, azt ugyanis, hogy tanári tevékenysége az elsőrendű feladat, és más irányú munkák 

miatt ez csorbát nem szenvedhet. Az előadások megtartása mellett mindig fontosnak tartotta a 

hallgatóságával való szoros érintkezést és a közvetlen eszmecserét biztosító szemináriumi munkát. 

Mint általában az emberi életben, a tudományos pályán is sok múlik a családi és külső 

körülményeken. E tekintetben is szerencsés ember volt. 1919. augusztus 31-én megnősült. Felesége, 

Klasz Paula (1890. július 26.–1971. május 21.) okleveles tanárnő, férjhezmenetele előtt a műegyetem 

Közgazdasági Tanszékén dolgozott könyvtárosként. – Apja, Klasz Pál (1856. április 6.–1918. február 

26.) orvos, az Országos Orvosszövetség titkára volt akinek elhalálozása alkalmából az említett 

szövetség lapja (1918. március 1-jei szám) Klasz Pált mint bölcs embert, kiváló orvost és nemes 

gondolkodású emberbarátot hosszabb megemlékezésben méltatta. Klasz Márton (1819. október 3.–

1881. március 16.), Klasz Paula nagyapja vízépítő mérnök, királyi tanácsos és országos középítészeti 

felügyelő volt. Először a Tisza szabályozásánál dolgozott, majd a Dunaszakasz szabályozásának 

vezetőjeként tevékenykedett. Klasz Paula nemcsak a három gyermek (a negyedik csecsemő korában 

https://library.hungaricana.hu/en/view/FSZEK_HelyiLapok_BudaiNaplo_1919/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=62&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korvin_Ott%C3%B3
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meghalt) nevelését vállalta magára, hanem alkalmazkodott Heller társaságkerülő és teljesen a 

tudomány szolgálatába állított speciális életviteléhez. Férjhezmenetele után állását otthagyta, és 

nemcsak a háztartást vezette, hanem férje nélkülözhetetlen munkatársa is volt. Ez nemcsak abban állt, 

hogy egészen a késő éjszakai órákig hajlandó volt férjének gépelési munkát végezni, hanem ő volt 

első lektora angol nyelvű tudományos tevékenységének is. Igen művelt nő volt, iskoláit részben 

Londonban végezte, angolul anyanyelvi szinten tudott. Tudományos ambícióit is feladta, pedig 

lánykorában publikált. (L. Klasz Paula: Az Egyesült Államok és az európai háború. Közgazdasági 

Szemle 1916. 126–132.)  

Heller csak meglehetősen kevés időt tudott magának szakítani arra, hogy gyermekeivel együtt legyen. 

Erre leginkább a közös családi étkezések alkalmából és a nyári szünetben a Balatonnál lefolyt közös 

nyaralások kapcsán került sor. Ennek ellenére is szoros kapcsolat alakult ki közte és gyermekei között. 

Egyfelől a tudomány iránti rajongása és kötelességteljesítő szorgalma – másfelől személyes 

példamutatás, – rendkívül humánus emberi magatartása, szerénysége, valamint a szegények és 

elnyomottak iránti nagyfokú segítőkészsége – nagy hatással volt rájuk. Gyermekei rajongó tisztelettel 

néztek fel rá. Ezt nagymértékben segítette elő az a tény is, hogy felesége – aki hasonló emberi 

tulajdonságokkal és elképzelésekkel rendelkezett – is erre nevelte őket. Heller Farkast 1948-ig 

hivatalosan is elismerték, sőt rendkívüli tekintélyre tett szert az 1930-as évektől kezdve. Idős 

mérnökök, egykori tanítványai igen nagy tisztelettel emlékeznek meg Hellerről, a tudósról, a tanárról 

és az emberről. Jelentős művek sorát publikálta. Publikációs jegyzékéből kitűnik, hogy könyvei 

külföldön német, angol, spanyol és finn nyelven jelentek meg. A német nyelvű kiadás előzménye a 

következőkben foglalható össze: Még 1916-ban Bécsben a közös hadügyminisztériumban létesített 

Wiessenschaftliches Komitee für Kriegswirtschaftban megismerkedett Othmar Spann-nal, a bécsi 

egyetem tanárával. A Spann-nal folytatott tudományos viták eredménye lett az, hogy később Spann a 

Quelle und Meyer lipcsei könyvkiadó vállalat figyelmét felhívta Heller munkáira. Ennek 

eredményeként a kiadó könyvszerződést küldött Hellernek, aminek alapján majd 1921-ben első 

német nyelvű könyve (48) meg is jelenhetett. A német egyetemeken 1933-ig tankönyvként használták 

munkáit. Két könyve 1933-ig négy kiadást ért meg Németországban. 1921-ben németül megjelenő 

első könyve olyan népszerű volt, hogy 20 000 példányban fogyott el. 1933-ban a náci Németországgal 

és annak kiadójával (Meyer) megszakítja a kapcsolatot, mivel nem volt hajlandó a nácikat támogató 

közgazdászokra hivatkozni. Közgazdasági lexikona a német nyelvű 3. kiadás alapján – Heller 

engedélye nélkül – megjelent spanyolul 1937-ben. Az utolsó, az 1969-es már a 6. kiadás, melyről 

tudomásunk van. (Ezt Heller Farkas leánya fedezte fel az 1970-es évek elején Brazíliában.) A spanyol 

kiadás előkészületeiről 1932-ben értesült, de Franco 1936-ban szervezett felkelése és a 

népfrontkormány bukása miatt a megjelenésről 1937-ben nem tudott. Az 1960-as évtizedben az 

ausztráliai egyetemeken Közgazdaságtanának angol nyelvű kiadása tankönyv volt, de e kötetről több 

adatot nem tudunk. (Nemény Vilmos, Heller Farkas volt munkatársának közlése.)  

Budai Napló, 1935-12-12/1207. szám. „Banketten ünnepelték 1935. december 2-án tanítványai 

Heller Farkas műegyetemi tanárt kitüntetése alkalmából, aki több mint húsz év óta a magyar 

közgazdasági életnek úgyszólván egy egészen új generációt nevelt, amelynek soraiból számos vezető 

egyéniség került ki. A vacsorán részt vettek Hóman Bálint kultuszminiszter és Bornemisza Géza 

iparügyi miniszter is, továbbá Matolcsy Mátyás képviselő, Andreics Jenő, Zelovich László, Buday 

Béla, Vér Tibor műegyetemi magántanár, Hallósy István, a Budapesti Nemzetközi Vásár 

vezérigazgatója, Héder János, a Külkereskedelmi Hivatal vezérigazgatója, Frisch Ferenc egyetemi 

magántanár, a Pénzintézeti Központ igazgatója és még számosán a közgazdasági életben szerepet 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1916/?query=%22Klasz%20Paula%22&pg=129&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1916/?query=%22Klasz%20Paula%22&pg=129&layout=s
https://en.wikipedia.org/wiki/Othmar_Spann
https://library.hungaricana.hu/en/view/FSZEK_HelyiLapok_BudaiNaplo_1935/?pg=106&layout=s&query=heller%20farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3man_B%C3%A1lint
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bornemisza_G%C3%A9za_(politikus)
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játszó vezető tényezők közül. A volt tanítványok nevében Tátray István műegyetemi magántanár 

üdvözölte, majd Bornemisza iparügyi miniszter meleg szavak kíséretében nyújtotta át Heller 

Farkasnak a II. osztályú érdemkeresztet és a kitüntetésről szóló okmányokat.” 

                           
Hóman Bálint                                    Bornemisza Géza 

 

Társadalomtudomány c. lapot 1925-től 1927-ig Bibó Istvánnal szerkesztette. 1928-tól a lap 

szerkesztőjének Szombatfalvy György lett kinevezve, de a szerkesztésben közreműködött Bibó István 

és Heller Farkas is 1934-ig. Szombatfalvy György 1944-ig volt a lap szerkesztője. 1944-ben jelent 

meg a lap utolsó száma, amikor Tócsányi György is szerkesztő volt 1943-1944-ben.  

     
                                                      Bibó István             Trócsányi György 

 

1937. május 9-én munkatársai (pl. Andreich Jenő, Kádas Kálmán, Theiss Ede) köszöntötték a 60 éves 

professzort (L. Ünnepi dolgozatok Balás Károly és Heller Farkas születésének 60. évfordulója 

alkalmából. Gergely R. 1937. 496.) A Közgazdasági Szemlében pedig az a Navratil Ákos értékelte 

igen kedvezően Heller munkásságát, aki – mint írtunk róla – megakadályozta 1905-ben, hogy a 

Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen magántanárként kinevezést nyerjen. Navratil Ákos 

írásából a következő néhány gondolatot emeljük ki: „Heller rendszere mindjárt az első pillantásra 

egészségesebbnek látszik még nagy mesteréénél, a Wieserénél is. ... E sorok íróját meglehetősen 

széles elméleti ellentétek választják el Heller Farkastól. Ennek másutt, a maga helyén, úgy véli, 

eléggé alapos indoklással kifejezést is adott. De ennek ellenére is, ha kezébe veszi a Theoretische 

Volkswirtschaftslehre-t, nem tud szabadulni azon hatás alól, melyet Heller írói egyénisége ... reá is 

kifejt… . Ha nem vagyunk is egy véleményen valakivel, de ha azt látjuk, hogy szakmájában szinte 

mindent tud, amit csak meg lehetett tanulni és amit tudnia kell, ha azt vesszük észre, hogy igen szépen 

gondolkozik és hogy jól adja elő azt, amit mondani akar, úgy a velünk ellentétes állásponton levő írót 

is szívesen olvassuk.” Navratil fontos figyelmeztetése: „A közgazdaságtan irodalmában sok egészen 

fölösleges könyv nem született volna meg, ha a szerzők mind olvasnának is”, majd így folytatja: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B3man_B%C3%A1lint_kult%C3%BArpolitikus_a_Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia_tagja.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9za_Bornemisza_(politician).png
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„Heller tudása imponáló, jóleső. Aki ennyit ismer, annak az olvasó elhiszi és el is hiheti, hogy sem 

fölöslegest, sem lehetetlent nem tanít.” (Navratil Ákos: Heller Farkas. 1937. május 9-re. 

Közgazdasági Szemle 1937. 305–309) Színvonalában ma is szinte utolérhetetlen nagy műve az 1943-

ban megjelent A közgazdasági elmélet története (602 l.) valósággal kodifikálta a 

közgazdaságtudomány addig ismert elméleteinek ismeretanyagát. A közgazdasági elmélet története 

angol nyelvű kiadására a Macmillan londoni kiadóval – már a háború előtt – szerződése volt. Erre 

könyve magyar nyelvű kiadásának előszavában utalás történt ([140] Előszó). Sajnos, a mű fordítója, 

Buday Kálmán, a főváros ostromának utolsó napjaiban az SS-fegyveresek áldozatául esett. 

Ugyancsak a háború során, illetve a főváros ostroma idején pusztult el a már fele részben elkészült 

angol fordítás anyaga is, s ezzel törekvése, hogy munkája angolul is megjelenjen, nem sikerült. Abay 

Gyula ismertetést írt a Társadalomtudomány, 1944/1-3. számában Heller Farkas: A közgazdasági 

elmélet története. c. könyvéről. A recenziója bevezetőjében ezt írta: „A németországi egyetemeken 

már hosszú évek óta legelterjedtebb közgazdaságtani vezérfonal a Wissenschaft und Bildung című 

sorozatban megjelent 164 oldalas kis könyv, amelynek címe „Die Entwicklung der Grundprobleme 

der volkswirtschaftlichen Theorie” és a szerzője a budapesti Műegyetem kiváló közgazdaságtan-

tanára, Heller Farkas. Ennek a kis könyvnek erősen bővített magyar kiadása fekszik most előttünk, 

amely eredetileg szintén a külföldnek készült, mégpedig, ha a második világháború közbe nem jött 

volna, akkor időközben már meg kellett volna jelennie Londonban angolul. A német nyelvű kis könyv 

négy kiadást ért meg és a háború nélkül valószínűleg szintén elérkezett volna további kiadásokhoz. 

Mindezt keresztülhúzhatta a háború, de a bővített mű magyar kiadása mégis elkészült és most már 

nemcsak a magyar olvasóközönségnek áll rendelkezésre, hanem arra is, hogy alkalomadtán majd 

eljusson a külföldre és hirdesse közgazdasági tudományunk magas színvonalát.” [] „Heller Farkas 

könyvébe ötödik problémakörnek a külkereskedelem, hatodiknak pedig a konjunktúra került. El lehet 

mondani, hogy a pénz, a külkereskedelem és a konjunktúra olyan jellemző módon volt a két 

világháború közötti idők problematikája, mint az érték, az ár és a jövedelemmegoszlás az első 

világháború előtti időké.” 

 

 
Abay Gyula 

 

Heller Farkas A közgazdasági elmélet története c. könyvének fontos része a VI. fejezet. A gazdasági 

élet hullámzásai. Néhány lényeges és időtálló megállapítását idézem.  

„Az a korszak, melyben a gazdasági élet önműködő szerkezetének elméletét kiépítették, éppenséggel 

nem volt mentes rázkódásoktól és a gazdasági élet terén fellépő zavaroktól. Súlyos válságok 

zökkentették ki 1815-ben, majd 1825-ben rendes medréből Anglia gazdasági életét és 1836—37-ben, 

valamint 1857-ben ismét válságok léptek fel; 1866-ban újabb rázkódás következett és 1873-ban egész 

Európa gazdasági életét súlyos válság rendítette meg.[] A válságelmélet helyét egy, a gazdasági élet 

hullámzására vonatkozó általánosabb elmélet foglalja el. Ily irányú elmélet megalapozását kísérelte 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1937/?query=%22Heller%20tud%C3%A1sa%20impon%C3%A1l%C3%B3%2C%20j%C3%B3les%C5%91%22&pg=334&layout=s
https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Gyula_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Gyula_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DTT_FOLY_Tarsadalomtudomany_1944/?pg=147&layout=s&query=heller
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AbayGyula50-800x800.jpg
https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf
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meg Clément Juglar 1862-ben megjelent munkájában2, melyben egyenesen szembeszállt azzal a 

felfogással, mint hogyha a gazdasági válságok önmagukban álló tünemények volnának és ezzel a 

válságprobléma helyébe a gazdasági élet hullámzásának kérdését állította, ennek magyarázatát tűzve 

ki elmélete feladataként. Juglar munkája más irányban is úttörő volt, mert a tisztán spekulatív 

okoskodás helyébe a tények alapos és gondos vizsgálatát állította. Főképpen a tőke- és pénzpiac 

adatait igyekezett elemezni, nem minthogyha kizárólag ezekből vélte volna megmagyarázhatónak a 

gazdasági hullámzás tüneményeit, hanem főképpen azért, mert e piacokra álltak leginkább adatok 

rendelkezésére.[] Sokkal bonyolultabb azoknak a hullámzásoknak a megmagyarázása, amelyekre 

először van Gelderen hívta fel a figyelmet és amelyeket azután de Wolf és N. D. Kondratieff 

vizsgálták bővebben. Ezek az ú. n. hosszú hullámok, melyek több évtizedet foglalnak magukban, 

szintén felemelkedő és azután lesüllyedő irányzatot mutatnak. Simon Kuznets ezeknél valamivel 

rövidebb, de a konjunkturahullámoknál hosszabb hullámokat is igyekezett kimutatni és Joseph 

Kitchin ezek hosszát átlag 40 hónapban vélte megállapíthatónak, oly módon, hogy két vagy három 

konjunkturacyklust foglalnak magukban.” 

(Heller Farkas feldolgozta és értékelte a gazdasági hullámzással kapcsolatos széleskörű 

rendelkezésére álló szakirodalmat. Önálló konjunktúra elméletet nem dolgozott ki. Felismerte a 

matematikai-statisztikai illetve a matematikai módszerek alkalmazásának jelentőségét a 

közgazdaságtudományi kutatásokban. Jogi végzettséggel rendelkezett és módszertani kutatásokat 

ritkán végzett. Feltűnő, hogy a Kondratyjev ciklusok kimutatásával, a statisztikai módszerek 

alkalmazásával, mozgóátlag számítása, trendek becslése stb. az idézett VI. fejezetben nem 

foglalkozott. A matematikai módszerek alkalmazását a műegyetemi végzettséggel rendelkező 

munkatársaira, Andreich Jenőre, Kádas Kálmánra és Theiss Edére bízta. S. B.) 

 

Fontos munkája volt még az 1921-ben megjelent Pénzügytan, amelynek erősen átdolgozott második 

kiadása 1943-ban jelent meg. Az ugyancsak európai hírű Pattantyús-Ábrahám Géza műegyetemi 

professzor hívó szavára az elsők között jelentkezett – az 1940-es évek elején – a Mérnöki 

Továbbképző Intézet tanárai közé. Üzleti szellem és közérdek c., 1943-ban megjelent előadása ma is, 

nyolc évtized múltán teljesen elevenen hat, és sok ma is időszerű megállapítást tartalmaz. Az üzleti 

szellemet alkalmas gazdasági mechanizmus útján a közérdek szolgálatába kívánta állítani. Ez az első 

dolgozata, amely 1948 után és 1988 előtt megjelent. (Tallózás a Mérnök-továbbképzés klasszikus 

kiadványaiból. BME 1782–1982. közli Heller Üzleti szellem és közérdek c. dolgozatát – 139.b és 

Kádas Kálmán által írt rövid életrajzát – Uo. 235–236.) Ugyancsak A Mérnök Továbbképző Intézet 

Kiadványai Sorozatban (12. füzet) jelent meg Heller Nemzetközi valutatervek c. munkája (15 l.) 

1946-ban. Heller Farkas Közgazdaságtan I. (1945) és Közgazdaságtan (II.) munkáit a Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó 1988-ban újra kiadta, A társadalomtudományok hazai klasszikusai c. sorozatban. 

Heller kutatásaiban és oktató munkájában a következő elméleti közgazdasági területeket kezelte 

kiemelten: az érték, az ár, a jövedelemeloszlás, a pénz, a külkereskedelem és a gazdasági élet 

hullámzása. A gazdasági politika területén foglalkozott többek között a szervezési, a hitel-, a 

kereskedelmi-, a valuta-, a közlekedési- és a szociálpolitikával. Heller Farkas széles körű 

munkásságának két – sok szempontból ma is figyelemre méltó – területe az ökonometria és az 

árelmélet. Heller Farkas tudományos munkássága kezdetén az osztrák szubjektív (határhaszon) 

iskolához csatlakozott, de nagyon is tisztában volt ezen iskola korlátaival és hiányosságaival. Az 

 
22 Clément Juglar. Des crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États 

Unis. Paris 1862. 2. kiad. 1889. 
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osztrák határhaszon-iskola eredményeit – Mátyás Antal professzor megállapítása alapján – azonban 

meghaladta és sikeres erőfeszítéseket tett arra, hogy egy adott irányzathoz tartozás béklyóitól 

mentesen, európai mércével is színvonalas elméleti rendszert építsen fel, természetesen a neves 

iskolák (pl. a cambridge-i és lausanne-i iskolák funkcionális árelmélete) elméleti építőköveiből. 

Elsősorban a határhaszon-elméleten belüli szintézis kialakítása érdekében végzett tevékenysége 

alapján tekinthető olyan gondolkodónak, aki európai szintű eredményeket ért el kora 

közgazdaságtanában. Érdemes Heller Pénzügytan c. munkájáról rövid ismertetést adni, mivel 

napjainkban a bank- és adórendszer reformja e téren végzett kutatási eredményeit egyre aktuálisabbá 

teszi. Elméletének középpontjában az állam tevékenysége áll, amelyet – nagyon helyesen – 

feladatcentrikusan közelit meg, és e feladatok ellátásához rendeli azokat a pénzeszközöket, amelyek 

a teljesítést racionálisan lehetővé teszik. Ebből adódóan számára a pénzügytan feladata a közületi 

gazdaságtan kérdéseinek tanulmányozása még konkrétabban, a közületi szükségletek megalapozása 

és kielégítése. A pénzügytan feladata olyan közületek (többes számban ez a költségvetési szerveket 

jelenti) háztartásának vizsgálata, melynek tagjait jog által szabályozott kényszer fűzi össze; a 

közületek közjogon alapulnak, azaz bevételeiket a magángazdaságtól kényszerrel is megszerezhetik, 

nemcsak forgalmi úton. A közületi gazdaság, fejlettebb fokon, másodlagos gazdaság, amely nem 

törekszik nyereségre, csupán a kiadásait akarja bevételeiből fedezni, ezzel tulajdonképpen az 

egyensúlyi gazdálkodási elvet érinti. Fontos és nagyon. részletes bemutatást ad a magángazdaság és 

a közületi gazdaság működéséről, bevételeiről és kiadásairól. Ami a hitelt illeti, rendkívüli, 

ideiglenes, magángazdasági jellegűnek tartja. Az utóbbi vonás arra utal, hogy a Heller által forgalmi 

gazdaságnak nevezett üzleti vállalkozás és a közületi gazdaság hitelfelvétele között nem lehet 

különbség, azaz a hitel „a közületi gazdaságban sem lehet más természetű, mint a 

magángazdaságban” (i. m. 129.). Igen bőséges elemzését adja az egyes adófajtáknak és a közületi 

hitelfajtáknak is. Ezáltal áttérve az államadóssági politikára, Heller igen mély tudás alapján elemzi a 

közületi hitelfelvétel fajtáit, technikai formáit és az államadósság visszafizetésének a módozatait. 

Ügyel arra, hogy az állam biztonságos hiteladós legyen, és úgy törlessze tartozásait, hogy 

adópolitikájában a bevételváltoztatás ne fogja vissza a magángazdaságok teljesítményérdekeltségét. 

A Pénzügytan fokozódó aktualitását jelzi, hogy népszerű közgazdasági hetilapunk, a Heti 

Világgazdaság Új értékpapírok, kincstár optimizmus c. cikkében e munkát idézi (1987. október 31. 

16.). Tudományos eredményeinek rövid összefoglalása után tekintsük át oktatói és közéleti 

pályafutását, ezen a területen is az átlagosnál kiemelkedőbb kvalitásait hangsúlyozva, illetve 

bizonyítva. Heller Farkas oktatói tevékenysége szorosan kapcsolódott kutatói munkájához. 31 éves, 

aktív professzori működése alatt három fő szigorlati tárgyat adott elő és többféle szemináriumot 

vezetett. Előadta 1. a közgazdaságtant (előszőr nemzetgazdaságtan címen) 2 félévben, heti 4. órában, 

2. a közgazdaságtan történetét (először fejezetek az elméleti közgazdaságtan köréből címen) 2 

félévben heti 2 órában, végül 3. a pénzügytant egy félévben, heti 4 órában. Ezen túlmenően egyes 

mérnöki karokon, mérnököknek is adott elő közgazdaságtant. Előadásait – tanítványai 

visszaemlékezései alapján – logikusan építette fel és jegyzetek nélkül, szabadon adott elő. 

Vizsgáztatási módszere az volt, hogy több hallgatót behívott, feltett egy kérdést, s ha az első hallgató 

nem tudta a választ, a következőt kérdezte, s így folytatta. Major Máté építészprofesszor 1926-ban 

vizsgázott Hellernél. Visszaemlékezései szerint az órákra nem járt, átlapozta Heller vastag könyveit. 

Gépészekkel vizsgázott, s a jó hangulatú vizsga eredményét így értékelte Heller professzor: „A gépész 

urak tanultak, de nem tudnak semmit, az építész úr nem tanult, de tud valamit”, és jót adott Major 

Máténak (Major Máté: Férfikor Budapesten. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1978. 76–77.). Heller 

Farkas a műegyetemen többször töltött be vezető tisztségeket. A Magyar Királyi József-Műegyetem 
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Közgazdasági Osztályának az 1920/21–1922/23, valamint az 1925/26–1926/27, a Gépészmérnöki 

Osztálynak az 1927/28–1928/29 tanévekben volt dékánja. A közgazdasági osztálynak az addig önálló 

közgazdasági egyetemmel egy karrá történt összeolvasztása után az 1934/35. évben e kar első 

dékánja. Az ügy előzményei a következők: A kormányzat 1920-ban a Budapesti Tudományegyetem 

mellett új fakultást alakított ki. E „közgazdaságtudományi fakultás” létesítése ügyében nem folytattak 

konzultációt a műegyetemmel, mint az addigi egyetlen közgazdasági képzést nyújtó egyetemmel, 

amivel biztosíthatták volna a közgazdászképzés koordinációját. Heller Farkas válaszul a kormányzat 

önkényére Az egyetemi autonómia c. írásával (Szózat 1920. január 8.) válaszolt. Ezen írásának 

néhány fontos gondolatát idézzük a következőkben: „Az egyetemi autonómia tehát egyszerűen a 

kultúra követelménye. Nélküle nincsen független tudomány, de nincsen másrészt biztosítéka annak 

sem, hogy illetéktelen elemek be nem tolakszanak az egyetemekre és nem veszélyeztetik azok 

kulturális színvonalát.” 

Heller Farkas erkölcsi tartásából maradt a legsúlyosabb időkre is. 1944-ben – több tanártársával 

együtt – tiltakozott a Műegyetem egy részének Németországba történő telepítése ellen. Így érthető 

az, hogy 1945-ben – a felszabadulás után – ő lett a rektor. Ezt a funkciót az 1945/46 -os tanévben 

töltötte be. Heller Farkas (1945/46 tanévi) Rector Magnificus beszámoló beszédéből idézzük: „Nehéz 

napokat élt át az ország és vele együtt a Műegyetem is, mely ezalatt súlyos károkat szenvedett. 1944 

novemberében a kormány arra a szerencsétlen lépésre határozta el magát, hogy a Műegyetem felső 

évfolyamait tanulmányaik folytatására kitelepíti Németországba. Hiába tiltakozott ez ellen a 

Műegyetem tanári kara. Hiába utalt 1944. dec. 6-án tartott ülésén arra, hogy »Az idegen helyen, 

idegen környezetben tartandó gyorsított tanfolyamok, nélkülözhetetlen laboratóriumok, klinikák, 

könyvtárak, gyűjtemények és intézetek híján« nem alkalmasak arra, hogy a hallgatóságnak megfelelő 

kiképzést nyújtsanak. Hiába jelentette ki tanári karunk az akkori közoktatásügyi miniszterhez intézett 

felterjesztésében, hogy »a magyar tudományos élet folyamatosságáért az üldöztetés minden veszélyét 

is« hajlandó magára vállalni, »hogy az esetleges elnyomatás sötét időszakában, száz veszély 

közepette is magyar földön éleszthessük az új magyar jövendő tüzeit és magyar szellemben 

nevelhessük magyar földön rekedt véreinket.« Tiltakozásunknak nem volt eredménye. A kitelepítő 

vonatok elindultak és elvitték hallgatóságunknak egy részét. Súlyos napok következtek azután…”  

Heller Farkast a Műegyetem rektorát Lakatos Géza miniszterelnök 1945 októberében a Kereskedelmi 

Szakoktatási Tanács elnökévé, az 1948. évi december hó 31-ig terjedő időtartamra kinevezte. (A 

miniszterelnök 10.130/1945. M. E. számú rendelete.)  

Heller Farkas 1946/47-ben a Műegyetem prorektora volt. 1947-ben – 70. életéve betöltése után – a 

Műegyetemi Tanács kérésére professzori kinevezését Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 10 évre meghosszabbította, majd 1949-től kutatási szabadságot engedélyezett számára. 

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - rektori tanácsülések, 1946-1947/1947. 

február 13. (56-68.) „Dr. Márffy Ede a közgazdaságtudományi kar dékánja jelenti, hogy a kar a 

közigazgatási osztály javaslatára a f. évi január 30-án tartott ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy 

mivel dr. Heller Farkas nyilvános rendes tanár a f. évi május 9-én betölti 70. életévét, igy szolgálati 

ideje lejár, előterjesztést tesz nevezettnek a tényleges szolgálatban egész évre leendő visszatartása 

ügyében. Dr. Heller Farkas, ki a kar egyik legkiválóbb professzora, testi és szellemi képességeinek 

teljes birtokában van. Tudományos munkássága korszakalkotó, idegen nyelvű művei világszerte 

elismertek, kinek távozása a kar kötelékéből igen nagy veszteséget jelentene mind a karra, mind a 

hallgatóságra nézve. A dekán a fentiekre tekintettel tisztelettel kéri az előterjesztés megtételéhez a 

tanács hozzájárulását. Elnöklő rektor a maga részéről is a legmelegebben kéri az előterjesztés 

elfogadását, mert Heller professzor nem csak a kar, hanem a Műegyetem egyik legkiválóbb tanára.”  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BME_Evkonyv_1966-67/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=27&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lakatos_G%C3%A9za
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarKozlony_1946_Hivatalos_001-107/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=44&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BME_RT_1946-1947/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=67&layout=s
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Fontosabb közéleti szereplései 1917 és 1948 között az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

Heller Farkas nemcsak Szabó Ervinnel és Jászi Oszkárral állt kapcsolatban, hanem Giesswein 

Sándorral is, aki 1919 októbere és 1923 novembere között a demokratikus keresztényszocializmus 

vezető alakja volt. Giesswein Sándor az I. világháború utolsó éveiben a háború ellen foglalt állást, 

később mint a nemzetgyűlés képviselője, több ízben felszólalt a fehérterror ellen. 1919. október 30-

án Giesswein és párthívei értekezletet tartottak, amely a Keresztény Szociális Gazdasági Párt további 

fenntartását határozta el. Ennek a rövid ideig (1921 februárjáig) működő progresszív pártnak az 

elnökévé Giessweint, egyik alelnökévé Heller Farkast választották. (L. Gergely Jenő: A 

keresztényszocializmus Magyarországon. 1903–1923. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977~. 183–184.) 

Gergely Jenő megállapítja: „Giesswein keresztényszocialista csoportjának elhelyezkedése az 

ellenforradalmi rendszer politikai spektrumában a baloldalon történt… Még egyértelműbb 

szembenállásuk a Horthy–Gömbös-féle katonai diktatúrára, nyílt fasiszta berendezkedésre törekvő 

különítményesekkel, titkos társaságokkal szemben. (Uo. 186.) Az 1920-as években nemcsak a hazai 

baloldallal volt kapcsolatuk, hanem az emigrációban élő Jászi–Károlyi-csoporttal is. 

 

 
Giesswein Sándor 

 

1921-től az Országos Közoktatási Tanács tagja lett Heller. 1922-ben a genfi nemzetközi munkaügyi 

értekezleten ő képviselte Magyarországot. A Népszava 1922. október 28-i száma az első oldalon A 

genfi ígéret címen számol be Heller küldetéséről. Többek között ezt írja: „Mert Heller Farkas 

nemcsak ismerője a magyar és külföldi szociális törvényhozásnak, nemcsak tudja, hogy a magyar 

törvényhozás milyen mostohán bánt a magyar munkásokkal, de világosan látja a következményeit is 

ennek a mostoha bánásmódnak.” Idézi korábbi munkáit, megállapítva: „Heller Farkas … sorra-rendre 

felsorolta, hogy mi mindent nem tett meg a magyar törvényhozás a munkások érdekében, amit tennie 

kellett volna.” (A cikk szerzője Jászai Samu, a Szakszervezeti Tanács egykori főtitkára volt.) 1922-

től az Országos Közélelmezési Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Társaságnak az alapítás évétől 

(1922) tagja, 1924-től a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének ügyvezető 

alelnöke, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület igazgatója. 1925-től az Országos Takarékossági 

Bizottság tagja és e Tanácsban a népjóléti tárca előadója, a Közgazdasági Szemle szerkesztője (1949-

ig) 1926-tól a Biztosítási Szaktanács tagja, a Magyar Statisztikai Társaság Választmányának tagja, a 

Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke (1951-ig). 1929-ben Boroszlóban Magyarország 

hitelügyeiről tart előadást. Ennek alapján a Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur 

levelező tagjai sorába választotta. Jellemző adalék Heller magatartására, hogy a Magyar 

Közgazdasági Társaság elnöki pozícióját soha nem fogadta el, ugyanis ezt a feladatot 1926 és 1949 

között Éber Antal töltötte be, aki zsidó származása miatt 1942-ben lemondott, de Heller a lemondást 
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nem akarta elfogadni, s a lemondó levelet nem továbbította, hanem íróasztalába süllyesztette. 1930-

tól az Országos Statisztikai Tanács tagja. 1933-tól az Országos Kartellbizottság alelnöke, az Országos 

Közoktatásügyi Tanács tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke. 1934-től a Magyar 

Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának elnöke. 1935-től az Országos 

Felsőoktatásügyi Tanács és egyúttal végrehajtó bizottságának tagja, az Akadémia Értekezések a 

Nemzetgazdaságtan és Statisztika Köréből c. sorozatának szerkesztője. 1936-tól az Országos 

Ösztöndíjtanács alelnöke, az Országos Felső Kereskedelmi Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az 

Átvizsgáló Bizottság alelnöke. 1937-től, majd 1940-től az Országos Kartellbizottság elnöke 

(kinevezte Horthy Miklós kormányzó és Teleki Pál miniszterelnök 1940. április 24-én 3 évre), majd 

1944-től ismét kinevezést nyert. Az Országos Iparügyi Tanács tagja és szociálpolitikai osztályának 

elnöke, az Országos Magyar Királyi Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság és a Gazdasági 

Szaktanárképző Intézet igazgatótanácsának tagja. 1939-től a Biztosítási Szaktanács tagja, a Magyar 

Társadalomtudományi Társulat és a Debreceni gróf Tisza István Tudományos Társaság tiszteleti 

tagja. Színvonalas tudományos es oktatói munkájáért és közéleti szerepléséért számos elismerésben 

részesült. A Szent István Akadémia 1920-ban egyhangúlag rendes tagjává, a Magyar Tudományos 

Akadémia 1921-ben levelező, 1934. május 11-én rendes tagjává választotta. 1921 február 28-án 

Heller Farkas ajánlói az akadémia levelező tagságára Matlekovits Sándor, Buday László és Gaál Jenő 

az MTA rendes tagjai voltak. Heller Farkas 1922. május 2.-án fölolvassa: „A világháború és a 

közgazdaságtan elmélete” című székfoglaló értekezését az MTA-n. 

                          
Matlekovits Sándor           Buday László                         Gaál Jenő 

 

Heller Farkast az MTA rendes tagjának 1934. február hó 24.-én a következő akadémikusok 

támogatták: Navratil Ákos, Balogh Jenő, Földes Béla, Gaál Jenő, Bernát István, Kovács Alajos, Laky 

Dezső és Balás Károly. 

            
 Navratil Ákos      Balogh Jenő     Földes Béla         Laky Dezső         Kovács Lajos   Balás Károly 

 

1949-ben viszont Heller Erikkel, öccsével együtt tanácskozó taggá minősítették vissza, vagyis 

kizárták az Akadémiából, és semmiféle tudományos fokozatot nem kapott. 1948. január 12. és 1949. 

november 29. között az MTA II. Bölcseleti, Társadalmi és Történeti Osztályának (1870 és 1949 között 

volt a II. osztálynak ez a neve) osztályelnöke. Az MTA 1989. évi közgyűlésének határozata alapján 
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testvérével Heller Erikkel együtt rehabilitálták, akadémiai tagságát folyamatosnak nyilvánították. 

(Magyar Tudomány 1989. 9. sz. 760.) Az említett osztály osztályelnökeinek névsorát végig nézve 

(Az MTA 150 éve adatokban. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 30.) olyan ismert neveket láthatunk, mint 

Katz Gyula közgazdász (1903–1904), akire Marx Károly is hivatkozott, Thaly Kálmán történész 

(1904–1909), Pauler Gyula (1895–1903) történész és fia, Pauler Ákos iskolateremtő filozófus (1931–

1933) és mások. Heller Farkas az elsők között (1930-tól) a magyar Corvin-koszorúnak tulajdonosa 

volt. A magyar Corvin-lánc és a magyar Corvin-koszorú volt 1930 és 1944 között a legmagasabb 

tudományos, írói és művészeti kitüntetés, melyet 1930. október 11-én, a 070/161–1930. eln. sz. m. 

kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel alapítottak. Az alapszabály szerint csak azok 

kaphatták, „akik a magyar tudomány, irodalom vagy művészet terén, vagy a magyar nemzeti 

művelődés fellendítése körül kimagasló érdemeket szereztek és ezzel kitüntetésre méltónak 

bizonyultak”. A magyar Corvin-lánccal megadományozottak száma egy időben a tizenkettőt, a 

magyar Corvin-koszorúval megajándékozottak száma a hatvanat, és a magyar Corvin-díszjelvénnyel 

megadományozottak száma a tizenkettőt nem haladhatta meg. Ha tehát a létszám betelt, csak 

elhalálozás után lehetett újabb kitüntetést adni. Corvin-koszorút olyan kiválóságok kaptak még 

Helleren kívül 1930-ban, az alapítás évében, mint Bajor Gizi színésznő, Bartók Béla zeneszerző, 

Gombocz Zoltán nyelvtudós, Fejér Lipót matematikus, Horváth János irodalomtörténész, Kandó 

Kálmán, a vasút villamosítás úttörője, Kodály Zoltán zeneszerző, Lenhossék Mihály orvos, Pauler 

Ákos filozófus, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, Szekfű Gyula történész, Zilahy Lajos író és 

mások. 1935-ben Heller a II. osztályú Magyar Érdemkereszt tulajdonosa lett. Tudományos téren nyert 

kitüntetései 1920 után: 1921. MTA Sztrókay díja (Közgazdaságtan c. munkájáért); 1923. a Szent 

István Akadémia Fraknói díja (Közgazdaságtan c. átdolgozott könyvéért); 1934. MTA Chorin-

alapítvány díja; 1938. MTA Horthy Miklós díja. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére 1942-

ben dr. Heller Farkasnak, a magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem 

nyilvános rendes tanárának az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom művelése terén szerzett 

kiváló érdemei elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjéhez a csillagot adományozta. (aláírta 

Horthy Miklós kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök.) 1947 decemberében az MTA a II. 

osztályának az elnökének választotta meg, ezt a feladatot 1948. január. 12. — 1949. november 29. 

között töltötte be, amikor akadémiai tagságát megszüntették. 1948-ban Heller Farkas terjesztette elő 

az MTA tagságára Molnár Eriket, aki 1944 decembere és 1956 októbere között az összes magyar 

kormányban szerepet vállalt.  

Nemzetközi szerepléseiből a következőket emeljük ki az 1917 és 1948 közötti időszakban a már 

említett 1922-es genfi kiküldetésén kívül: 1927. Élénken részt vett Budapesten a Teleki Pál gróf 

elnöklete alatt tartott finnugor kongresszuson. A kongresszus közgazdasági osztályának Ő volt az 

elnöke, s előadása után Harmaja Leo, a Helsinki Statisztikai Hivatal igazgatója, a finn Közgazdasági 

Társaság nevében meghívta, hogy tartson Finnországban előadásokat. 1930. Először Észtországban, 

Tartuban és Tallinban, majd Helsinkiben tartott előadást a konjunktúra-elméletről, Magyarország 

gazdasági fejlődéséről és szociálpolitikájáról. Előadásai finn nyelven a finn Közgazdasági Társaság 

folyóiratában jelentek meg. Heller, mint minden igazi nagyság, emberségében is nagy volt. Önzetlen 

és elkötelezett ember volt, aki csak a tudományért és nem a meggazdagodásért élt. Nem tekintette 

„fejős tehénnek” a tudományt. Az elmondottakat igazolja a Műegyetem rektorának 1933 január 3-án 

kelt levele, melyet Szily Kálmán vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkárnak írt. Ebben 

megállapítja, hogy Heller Farkas a Centrum Hitelszövetkezet igazgatóságának és a Centrum 

Fogyasztási Szövetkezet Igazgatóságának tagja, de díjazásban nem részesült. Ez azért volt 

egyedülálló hozzáállás, mert 1945 előtt az egyetemi tanárok számára a jövedelemkiegészítés egyik 
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módja az volt, hogy részvénytársaságokban igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságot vállaltak, 

természetesen díjazás fejében. Az ilyen tagság munkával nem járt, de az illető tudományos tekintélye 

– és az évvégi zárómérleg általa történő aláírása – a részvényesek körében bizalmat ébresztett a 

társaság vezetősége és üzletvezetése iránt. Heller ilyen tagsági megbízást sohasem vállalt, csak a 

műegyetemi diákok által alapított Centrum Fogyasztási Szövetkezethez adta oda a nevét – ingyen. 

Mint a Nemzetközi valutatervek 1946-ban megjelent dolgozata bevezetőjében utal erre, tagja volt a 

Cooperation Intellectuelle nevű szervezetnek. 1935-ben ugyanis a Rockefeller Foundation a 

Cooperation Intellectuelle keretében közgazdasági kutatómunka végzésével bízta meg, melynek 

kapcsán 1937-ben részt vett a Cooperation Intellectuelle párizsi, 1939-ben pedig a Bergenben tartott 

ülésén. E szervezet előtt a dunai államok szorosabb összekapcsolódásának gondolata állott, mely 

különösen Magyarország németországi kapcsolatainak gyengítését és a dunai államok 

együttműködését akarta előmozdítani. A Carnegie-alapítvány is támogatta munkájukat, és 

kiküldöttje, Malcolm Davis vezette a tárgyalásokat, melyben a titkár szerepét eleinte Major Wright, 

később pedig Valentin Wagner, baseli professzor töltötte be. 1939 őszén az utazási lehetőségek 

megszűntével a tárgyalások megszakadtak ugyan, de a Cooperation Intellectuelle egészen 

Magyarországnak a háborúba való belépéséig érintkezésben állt Hellerrel és társaival. Valentin 

Wagner 1941 elején Budapesten meg is látogatta Hellert. Heller a háború kitörésekor (1939) 

Norvégiában, Bergenben volt a Cooperation Intellectuelle ülésén. Ezt írta visszaemlékezéseiben 

1945-ben: „Gondolható, hogy milyen félelem töltött el, midőn 1944 márciusában a németek 

bevonultak Magyarországra, és elkezdték a letartóztatásokat, keresve azokat, akiknek a német 

imperialista terveket keresztező kapcsolataik voltak. Hogy a németek nem nyerhetik meg a háborút, 

azzal kezdettől fogva tisztában voltam, de abban sem kételkedtem, hogy a háború sokáig fog tartani. 

Tanítványaimmal, akikkel bizalmasabb viszonyban voltam, sokat beszéltem arról is, hogy 

Magyarország a józanság ellen vétett, amikor Németországhoz kötötte sorsát és nem értette meg, 

hogy a német imperialista politikától jót nem várhatunk. Mindig elítéltem a szlávság ellen irányuló 

támadásokat és különösen az Oroszország elleni kihívó viselkedésünket. Egyrészt a bombatámadások 

elől menekülve – lakásom a Gamma gyár közelében volt, másrészt pedig a németek elől való 

elrejtőzés céljából a Hűvösvölgyben vettem ki lakást, hol azután kisebbik fiamat, kinek a Szálasi-

kormány alatt be kellett vonulnia, és kit a Németországba való elhurcoltatás veszélye is fenyegetett, 

új lakásomban bújtattam. A Németországba való kiküldetés veszélye már előbb engem is fenyegetett, 

mert a magyar–német kultúregyezmény alapján a közoktatási miniszter 1938 óta évenként szorított 

arra, hogy cseretanárként előadások tartására kiutazzam. Csak nagy nehezen sikerült ezt évről évre 

elhárítanom. Szemináriumomban a zsidó hallgatók nagy számban vettek részt az üldöztetés korában 

is, és a németbarátok megbotránkozására a tanév utolsó doktori avatásán két, csillagot viselő 

hallgatóm, kik nálam doktoráltak, szerepelt az avatandók között. Azokat, akiket a zsidók elleni 

rendelkezések alapján üldöztek, a lehetőséghez képest egyébként is támogattam. Így Balla mérnök 

kért és kapott tőlem levelet, mellyel mentességet igyekezett magának szerezni; hasonlóképpen 

Kelemen ügyvéd. Poll Jánost, ki a munkaszolgálat közben egészségét aláásó bánásmód miatt a budai 

helyőrségi kórházból megszökött, lakásomon rejtettem el, hol 10 napig tartózkodott, míg oly 

okmányokat sikerült kapnia, melyekkel saját nevén máshol talált elhelyezést. Mint a Közgazdasági 

Szemle szerkesztője igyekeztem zsidó hallgatóimnak és a Közgazdasági Társaság azon 

tisztviselőinek is kereseti lehetőséget, részben pedig saját zsebemből segítséget nyújtani. Amidőn 

pedig a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, Éber Antal, származására való tekintettel lemondott 

elnöki tisztjéről, levelét íróasztalomba süllyesztettem, és többek sürgetése ellenére mint alelnök nem 

adtam lehetőséget lemondásának a Társaság által való tudomásulvételére és új elnök választásra. Nem 
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akarva a Szálasi-kormányt kiszolgálni, 1944. november elején műegyetemi előadásaimat is 

beszüntettem és a műegyetem tanácsüléseiről is elmaradtam. Tanszéki felszerelésemből, melyben 

1932 óta német könyvet alig vásároltam, semmit sem engedtem Németországba vinni, és a miniszteri 

rendelet ellenére Marx és a többi szocialisták könyveit be nem adtam, hanem azokat tanszékemen 

megőriztem. Amidőn pedig egy, a német vonalon erősen evező pécsi tanár (Surányi-Unger Tivadarról 

van szó – S. B.) teljes akkori befolyását latba vetve dolgozott azon, hogy a Fellner Frigyes 

nyugalomba vonulásával megürült tanszéket elnyerje, mint e tanszékhez legközelebb álló tanszéken 

levő professzornak évek munkájával, a betöltéssel szemben újabb és újabb nehézségek támasztásával 

sikerült a Közgazdasági Kart fenyegető veszélyt elhárítani, holott nevezett pályázó az akkori 

kormányokban erős támogatókra talált és időnkint úgy látszott, hogy ezzel sikerülni fog célját 

elérnie.” (A 63 éves Fellner Frigyest 1944. március 19-én elhurcolták a németek és 1945-ben éhen 

halt a mauthauseni koncentrációs táborban.) A két világháború közötti magyar közgazdasági életet 

azonban nemcsak Heller Farkas neve fémjelezte, hanem kiemelkedő tudású, néhány esetben 

világhírnévre szert tett tanítványai is. Heller Farkas közvetlen, oktató munkatársai voltak: Hallóssy 

István 1920–25-ig, Andreich Jenő 1925 és 1936 között, Kádas Kálmán 1933-tól 1948-ig, Theiss Ede 

1936-tól 1948-ig, Mórotz Kálmán 1933 és 1936 között és Nemény Vilmos 1942-től 48-ig. 

                        
   Hallóssy István             Kádas Kálmán                   Theiss Ede                Nemény Vilmos 

 

Tolnai Világlapja, 1941-04-09/15. szám. Életem legérdekesebb élménye. Az örvendetes esemény. 

Elmondja Hallósy István dr. kormányfőtanácsos, a Budapesti Nemzetközi Vásár vezérigazgatója. „Az 

az élmény, amelyet elmondok, tulajdonképpen kettőnk élménye: dr. Heller Farkasé, a Műegyetem 

európai hírű professzoráé és az enyém, aki annak idején asszisztense, voltam. 1920-at írtak és gróf 

Teleki Pált ekkor bízta meg a Kormányzó Ur Őfőméltósága elsőízben kormányalakítással. Az újságok 

— szokás szerint — napokig írlak arról, hogy kik lesznek a kormány tagjai, találgatták, Jelölték a 

minisztereket. Egyik nap reggelén a Műegyetemen kezembe veszem megszokott újságomat és nagy 

meglepetésembe, de még nagyobb örömömre azt olvasom benne, hogy a Teleki - kormány 

pénzügyminiszteri tárcájának elvállalására dr. Heller Farkas műegyetemi tanárt kérték fel. 

Meglepődtem azért, mert Heller Farkasról tudtam, hogy a közgazdasági tudományokon kívül nem 

érdekli más, mint a klasszikus zene és szabad óráiban szívesen merül el egy- egy úgynevezett tiszta 

irodalmi mű olvasásában, mint ahogyan szeretettel keresi fel a képzőművészeti kiállításokat is, de 

hogy a politika is érdekli — ez a jel fedezés újdonság volt számomra. Viszont örültem is az újság 

hírének, ismerve professzorom széleskörű képességeit és tudását; ha a választás reá esett, akkor — 

gondoltam — helyesen választottak. Ahogy a hírt az újságban elolvastam, már mentem is, hogy 

felkeressem professzoromat és mint munkatársa ebből az alkalomból szívből köszönthessem. 

Bekopogtam a szobájába. A professzor ott ült az íróasztalánál és, nem tudom, de valahogyan úgy 

láttam, hogy egyébként is mindig derűs arca, mintha még a szokottnál is derűsebb volna. „Persze — 
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gondoltam, — ez a pénzügyminiszterség mégis csak szép kitüntetés egy fiatat műegyetemi tanár 

számára még akkor is, ha közben már európai hírnevet szerzett magának pályáján”. Az én arcom is 

sugárzott az örömtől, amikor ezt mondtam: ,,Végtelenül boldog vagyok, professzor úr, nagyon 

megörültem a jó hírnek”. Heller Farkas rám nézett és mosolyogva kérdezte; „Hát már ön is tudja ?” 

,,Hogyne tudnám, kérem — feleltem. Heller Farkas ismét mosolygott, egy pillanatig gondolkozott, 

majd hirtelen megkérdezte: „De mondja csak, kérem, honnan tudja ön az örvendetes eseményt már 

most, amikor én magam is csak egy órával ezelőtt tudtam meg”. „De kérem, professzor úr —feleltem 

nyugodtan, — hiszen benne van az újságokban !” „Hogyan ? Az újságokban ? — nézett rám 

csodálkozva Heller Farkas. — De ez lehetetten”. Erre a zsebembe nyúltam, elővettem az újságot és 

megmutattam a hírt, amely az ő pénzügyminiszterségéi harangozta be. Heller Farkas elolvasta, 

nevetett egyet és ezt mondta: „Hát, kedves barátom, sokkal nagyobb öröm ért engem ma ennél. Most 

egy órával ezelőtt értesítettek telefonon, hogy a feleségemnek kisleánya született. Családapa lettem!” 

 

Az 1946/1947-es tanévben a Heller Farkas által oktatott tantárgyak, heti óraszámok: közgazdaságtan 

4 óra, közgazdaságtan II. 4 óra, pénzügytan 4 óra, közgazdaságtan története 2 óra, közgazdaságtan 

története II. 2 óra, közgazdasági szeminárium, gyakorlat heti 2 óra, közgazdaságtani és pénzügyi 

szeminárium, gyakorlat 2 óra, heti óraszáma így: 20 óra volt.  

 

A Munkaadó, 1938-12-22/51-52. szám.  Vagyonváltsági gondok és gondolatok. Írta: Dr. Fábián 

Gáspár. „Mindig eszembe jut a Műegyetem közgazdasági szakosztálya kitűnő tanárának, dr. Heller 

Farkasnak egy mondása, melyet a szociálpolitikai előadásaiban mondott el. Arról volt szó ugyanis 

hogy a kommün alatt magasrangú katonatisztek felkeresték a kommunista vezéreket, természetesen 

ezek egyszerű szociáldemokrata munkások voltak és sorsuk jobb elbánását kérelmezték. Erre a 

szociáldemokrata vezérférfiú a tábornokhoz ezeket a szavakat intézte: „Meg vannak Önök 

szervezkedve, mert ha igen, akkor könnyen megy a dolog, mert a szervezkedéstől függ minden.“ Ez 

a példa jutott eszembe, mikor a mit sem sejtő polgári társadalom jobban szituált egyénéire, közöttük 

én reám is, máról holnapra kirótták a vagyonváltságot minden előzetes tárgyalás, megkérdezés nélkül, 

amúgy diktatórikus alapon. Igaza volt Heller Farkasnak, a jobban szituált polgári társadalom 

egyáltalában szervezetlenül áll. Velünk azt lehet tenni, amit akarnak, soha egy ellenvetés el nem 

hangzik, amiként azt a vagyonváltság kivetésekor láttuk, hogy a polgári társadalom egykedvűen ezt 

a rettenetes terhet tudomásul vette, nem érvelt, nem tiltakozott és ennek igazságtalanságát nem is 

próbálta bizonyítani, mert nincs ez a társadalom, megszervezve. A vagyonváltság kivetői nagyon jól 

számítottak arra, hogy ez a társadalmi réteg bármilyen kegyetlen sorsban is részesüljön, nem fogja 

felemelni szavát és nem kiabál segítségért.” 

 

Hetényi István: Emlékek Heller Farkas professzorról. Közgazdasági Szemle, 2002. február 173–174.) 

írásában  -többek között ezeket írta: „Nincs arra mód, hogy Heller Farkas tudományos karrierjét és 

érdemeit e helyen akárcsak egész röviden is méltassam. Szerencsére már vannak, akik erre 

vállalkoztak, mint például Mátyás Antal, Sipos Béla, Oroszi Sándor és most Bekker Zsuzsa. 

Erőfeszítéseik ellenére azonban Heller Farkas életműve jórészt ismeretlen a mai közgazdászok 

körében. Pedig életútja rendkívül gazdag.[] Heller Farkas valamennyi előadását maga tartotta, sőt 

több száz hallgatót szóbeli vizsgán maga vizsgáztatott. A tanszék ehhez képest kicsi volt, 1947–1948-

ban a professzoron kívül Kádas Kálmán adjunktusból, Nemény Vilmos tanársegédből, egy 

gyakornokból, egy adminisztrátorból és egy altisztből állt”. Hetényi István rövid ideig dolgozott a 

Heller Farkas vezette tanszéken. „1948-ban voltam munkatárs, és most, 53 év után utolsó 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BME_Orarend_1946-47_1949-50/?pg=2&layout=s&query=heller
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mohikánként lépek fel. Tanszéki kapcsolatunk sajnos nagyon rövidnek bizonyult, mert 1948 

szeptemberében az új egyetem létrehozásakor a régi műegyetemi kart megszüntették. [] Munkám a 

tanév folyamán érdekes volt. Az ostrom alatt ugyanis a tanszék bombát kapott, és a könyvtár ennek 

nyomán két emelettel lejjebb kötött ki. Mikor odakerültem, a könyveket, illetve roncsaikat már 

összeszedték, de azok bizony törmelékkel keverten, sokszor roncsoltan hevertek a földön. A munka 

az volt, hogy a könyveket összeszedjük, leporoljuk, a roncsokat mély szomorúsággal kidobjuk stb. 

Különösen érdekfeszítőnek bizonyult a régi Közgazdasági Szemle visszamaradt példányainak 

rendezése, ahol az ívekben tárolt, össze nem fűzött részletekből kellett kitalálni, hogy melyik cikk 

melyik számhoz tartozhatott. [] Milyen volt a professzor úr diákszemmel nézve? Előadásait élveztük 

– nem volt érces hangú szónok, de rendkívül gondolatgazdag, az összefüggéseket és eltérő 

véleményeket feltáró előadásokat tartott. Előadásaiban iróniát és személyes vonatkozásokat is 

tapasztalhattunk. Így például a luxusadók tárgyalásakor megjegyezte, hogy a kávé adója olyan magas, 

hogy az ember végül nem tudja, mit iszik: kávét vagy adót. Emlékezetes egy megjegyzése a nemzeti 

jövedelemről. Megemlítette, hogy több mint 20 éve tanítja a nemzeti jövedelmet, de számára ez 

mindaddig ködös fogalomnak tűnt, amíg a háború tönkre nem tette az országot. Most érti csak meg, 

hogy mit jelent az, ha a nemzeti jövedelem fele a korábbinak. Professzori szobája a műegyetem 

központi épületében, a tanszék gyakorlatilag egyetlen termétől két emelettel lejjebb volt. A szoba 

berendezése mély benyomást tett a látogatóra. Nagyjából három egyenlő jelentőségű részből állt: az 

egyik a szerény bútorzat, a másik a könyvek tömege. Végül a harmadik: a festőien szétszórtan 

elhelyezett óriási tömegű üres szivardoboz. A szobát kellemes szivarfüst lengte be, ami a vizsgákon 

talán stimulálóan hatott. A vizsgák úgy folytak, hogy négy vagy öt széken helyet foglaltunk, majd a 

professzor úr feltett egy kérdést az első hallgatónak, és amikor az elakadt, akkor a professzor ránézett 

a sorban ülőkre, hogy ki tudja a választ kiegészíteni. Így aztán pénzügytan vizsgán a negyedik széken 

ülve, már a kiegészítésekből megéltem, új kérdést már nem kaptam. Nem volt mindig könnyű 

eligazodni a részletkérdéseken, mert olyan gondolatkörökben mozogtak, amelyekről sok fogalmunk 

nem volt. Így aztán a hallgatók közt az a mondás járta, hogy Heller Farkasnál nem nehéz vizsgázni, 

mert általában mindig ugyanazt a kérdést teszi fel, ez pedig így szólt: Találja ki, mire gondolok? Ezzel 

együtt nem volt szigorú vizsgáztató.” 

A Közgazdasági Szemle szerkesztője (1925–1949) 

 

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából és támogatásával 1925 és 1949 között szerkesztette 

Heller professzor a Közgazdasági Szemlét. Az ostrom alatt a nyomdát telitalálat érte, ezért a folyóirat 

1945-ben szünetelt, majd ezt követően 1946 és 1949 között csak öt összevont számot bocsátott ki. A 

nagymúltú folyóirat első száma 1895-ben jelent meg. Megalapítását elősegítette az, hogy 1894-ben 

megalakult a Magyar Közgazdasági Társaság, amely vállalta a Közgazdasági Szemle kiadását. A 

Közgazdasági Szemle a következő folyóiratokat tekinthette bizonyos mértékben elődjének: 

Statisztikai Közlemények (kiadta az MTA Statisztikai Bizottmánya) 1861 és 1864 között; Statisztikai 

és Nemzetgazdasági Közlemények 1865 és 1871 között; Nemzetgazdasági Szemle 1874-ben; 

Nemzetgazdasági Szemle Új folyam 1877 és 1892 között; a Közgazdasági és Közigazgatási Szemle 

1893 és 1894 között. 1895-ben lett a lap neve Közgazdasági Szemle. Az évfolyamokat 1877-től 1949-

ig folyamatosan számították. A Közgazdasági Szemle tehát 1877-től kezdve különböző 

elnevezésekkel, de folyamatosan működött, így Európa egyik legrégibb közgazdasági folyóirata, 

hiszen a nagymúltú The Economic Journalt csak 1890-ben alapították. Érdemes megemlékezni a 
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Heller Farkast megelőző szerkesztőkről, mivel olyan kiemelkedő statisztikus-közgazdászok voltak 

köztük, mint Keleti Károly és Buday László. A szerkesztők így követték egymást: Hunfalvy János 

(1861–1868), Keleti Károly (1869–1871), Halász Imre (1874), György Endre (1877–1886), Heltai 

Ferenc (1887–1888), Jekelfalussy József (1889.), Hegedűs Lóránt és Mandelló Gyula (1900–1909), 

Mandelló Gyula (1910–1918), Bud János (1919–1921), Bud János és Buday László (1922), Buday 

László (1923–1924). Buday László váratlan halála (1925. március 7.) után lett a Közgazdasági 

Szemle szerkesztője Heller Farkas, aki szeretettel emlékezett meg elődjéről. (Heller Farkas: Buday 

László. Közgazdasági Szemle 1925. 1–2. Ezt a számot még Buday László készítette elő.) Laky Dezső 

Dr. Buday László élete és munkássága c. tanulmányában (Közgazdasági Szemle 1925. 387–448.) 

részletesen méltatta a nagy előd tudományos munkásságát. Heller Farkas A szerkesztő előszava c. 

írásában a Közgazdasági Szemle 1925. évi második számában fogalmazta meg célkitűzéseit. A 

szerkesztő előszavából most az alábbi fontosabb gondolatokat idézzük: „Oly folyóiratnál, mely, mint 

a Közgazdasági Szemle, a jövő évben lép félszázados fordulójába, a szerkesztő tervei nem állhatnak 

irányváltoztatásban, csak az eddigi irány elmélyítésében és további kidolgozásában. Hiszen egy fél 

század hagyományt jelent, mit Szemlénknél még növel az a körülmény, hogy egy tudós társaság áll a 

háta mögött, mely maga is negyedszázados múltra tekint vissza, mely idő alatt kialakította 

alapszabályszerű hivatását. Így tehát csakis a meglevő keretek szélesbítésére és elmélyítésére 

irányulhatnak terveim.” „…a tudományosan dolgozni vágyóknak is segítségére kell e Szemlének 

sietnie, mert fontos nemzeti érdek, hogy a szükséges anyag kutatóink rendelkezésére álljon. 

Elsősorban a közgazdasági krónika felújításával vélem e célt támogathatónak.” „A tudományos 

kutatás második kelléke az irodalom ismerete, a megfelelő könyvismertetések. Soha ennek oly 

fontossága nem volt, mint ma, midőn kivált a külföld hihetetlen mértékben termeli az értékesnél 

értékesebb anyagot, de a mi pénzforrásaink nem engedik e munkáknak régi keretek közt való 

beszerzését. Ezért a könyvismertetésekre különös gondot vélek fordítandónak.” „Befejezésül csak azt 

szeretném kiemelni, hogy a gazdasági élet konkrét eseményei mellett Szemlénknek, ha 

hagyományaihoz hű akar maradni, nem szabad megfeledkeznie az elmélet ápolásáról sem. Téved az, 

aki az elméletet azzal tolja félre, hogy az úgyis csak elmélet és nincsen gyakorlati jelentősége. Az 

elmélet gyakorlati haszna nem mindig kézenfekvő, mert a mélységekbe világít be, de csak a komoly 

elméleti elmélyedés képesít a sekélyes és önállótlan ítéletek helyett az élet jelenségeinek komoly és 

alapos megítélésére. Ezért, ha súlyossá akarjuk tenni szavunkat, az elmélet mélységeitől nem szabad 

visszariadnunk és lehető tág teret kell az elméleti kutatásnak adnunk.” A Közgazdasági Szemle az 

alábbi fontosabb rovatokat tartalmazta Heller Farkas szerkesztői működése alatt: Tanulmányok 

(1925–1949), Közlemények (1925–1949), Közgazdasági Krónika (1925–1931), Könyvismertetés 

(1925–1949), Külföldi Folyóiratok Szemléje (1926–1949), Magyar Közgazdasági Társaság (1925–

1949) . A rovatok egy részét átvette, másrészt új rovatokat is létrehozott. A szerkesztésben Heller 

Farkast először Kisléghi-Nagy Dénes segédszerkesztő (1925–1942), majd Kádas Kálmán 

segédszerkesztő segítette. Kisléghi Nagy Dénes már korábban – 1919-ben Bud János szerkesztő 

támogatásával – segédszerkesztőként (szerkesztőségi titkárként) a Közgazdasági Szemléhez került, 

ugyanakkor a Magyar Közgazdasági Társaság titkára is lett. Mindkét feladatkört teljes huszonhárom 

éven át látta el. Hosszú időn keresztül így közvetlen munkatársa volt Heller Farkasnak, akiről 1979-

ben így emlékezett meg: „Hellert pihenni nem tudó, az alkotni vágyás démonától megszállott 

emberként jellemezhetem; fegyelmezetten, szakadatlanul dolgozott, üdülést csak a zene jelentett 

számára, művészi színvonalon zongorázott. ... Nem volt egyszerű feladat vele a szükséges 

megbeszéléseket lefolytatni, ha belemerült a munkájába, akkor hiába csengetett bárki a műegyetemen 

levő tanári szobája ajtaján. ... Gyors és határozott ítélőképessége folytán ritkán volt szükség hosszú 
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tárgyalásokra. Elreferáltam a beküldött cikkeket és a legközelebbi szám tervezetét, nem sok, kisebb 

nagyobb változtatást kívánt. Új rovatként megindult a »Közgazdasági Krónika«, amelyet mindvégig 

a kitűnően képzett Varga István látott el.” (Dr. Kisléghi-Nagy Dénes: Életpályám emlékei. Janus 

Pannonius Tudományegyetem. 1979. 71.) Meg kell említeni még azt, hogy Kisléghi-Nagy Dénes a 

Tanácsköztársaság megalakulása után a Közélelmezési Minisztérium gazdaságpolitikai osztályának 

vezetője volt. Ezért később fegyelmi eljárás indult el ellene, állását elvesztette, nyugdíjaztatását 

kellett kérnie. Bud János, Buday László és főképpen Heller Farkas segítségével sikerült a 

Közgazdasági Szemle segédszerkesztői állását megszereznie. Heller Éber Antal támogatásával a 

Közgazdasági Szemle anyagi helyzetét helyrehozta, és így biztosítani tudta Kisléghi-Nagy Dénes 

megélhetését. (Uo. 65–74.)  

A Közgazdasági Szemle szerkesztőinek fényképei (1877-1924) 

                          
Hunfalvy János               Keleti Károly                         Halász Imre                         György Endre 

 

                               
Heltai Ferenc                Jekelfalussy József                Hegedüs Lóránt                        Bud János 

 
Kisléghi Nagy Dénes 
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Heller 1900 és 1949 között a Közgazdasági Szemlében 16 jelentős tanulmányt publikált. A 

következőkben röviden az általa szerkesztett Közgazdasági Szemlék maradandó értékeivel 

foglalkozunk. Öt-hat éves szívós munkára volt szüksége ahhoz, hogy a Közgazdasági Szemlét 

nemzetközileg elismert, ma is időt álló folyóirattá fejlessze. A folyóirat az 1930-as évtizedben érte el 

fénykorát. A leíró statisztikai elemzéseket például felváltotta a korszerűbb, matematikai, statisztikai 

módszereket (idősorkutatás, korreláció- és regresszióanalízis) felhasználó kutatás. A Közgazdasági 

Szemlében közölt tanulmányokat például Abay (Neubauer) Gyula, Andreich Jenő, Balás Károly, 

Balogh Tamás, ifj. Boér Elek, Bud János, Buday Kálmán, Csikós-Nagy Béla, Czettler Jenő, Domány 

Gyula, Éber Antal, Éber Ernő, Földes Béla, Fellner Frigyes, id. Fülei-Szántó Endre, Gaál Jenő, 

Guothfalvy Dorner Zoltán, Hantos Elemér, Ihrig Károly, Judik József, Kádas Kálmán, Káldor 

György, Kisléghi-Nagy Dénes, Klár János, Konkoly-Thege Gyula, Laky Dezső, Mórotz Kálmán, 

Navratil Ákos, Nemény Vilmos, Nötel Rudolf, Passuth László, Rácz Jenő, Wilhelm Röpke (svájci 

professzor, aki Der dritter Weg című művével világhírre tett szert), Schmidt Ádám, Serban Iván, Sipos 

Sándor, Surányi-Unger Tivadar, Szádeczky-Kardoss Tibor, Szívós István, Takaróné Gáll Beatrix, 

Theiss Ede, Thirring Gusztáv, Tóth Jenő, Vágó József, Varga István, Varga Jenő, Vargha Gyula és 

Zelovich László.  

Áttekintve az 1945 utáni időszakot, összefoglalóan a következőt mondhatjuk. 1947 és 1954 között 

Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle néven működött egy közgazdasági folyóirat. 1954 október 

hóban újraindult a Közgazdasági Szemle, mely újrakezdte az évfolyam számozását. Sajnálatos tény, 

hogy 1949 után közgazdasági területeken tudományos múltunkat – sok vonatkozásban – 

megtagadták, csak azt hangsúlyoztták, hogy mi választ el bennünket a múlttól, és nem vizsgálták azt, 

hogy mi köt össze apáink, nagyapáink nemzedékével. A Közgazdasági Szemle még 1984-ben is, 

amikor megújult formában jelent meg, ezzel ünnepelve 30 éves jubileumát, elhatárolta magát a 

történelmi előzményektől. A szerkesztőség Megújult formában c. előszavában (1984. 1. sz.) 

megemlékezett ugyan hiányosan az 1861 és 1954 között megjelenő folyóiratokról (csak a Statisztikai 

Közleményeket [1861–1864] és a Közgazdasági Szemlét [1895–1949] említve meg), de mereven 

elhatárolta magát a tudományos előzményektől. Idézzük: „Mi mégis a szocialista társadalmi-

gazdasági rend kialakulását megalapozó közgazdaságtudományra és ennek három évtizedes 

fejlődésére fordítjuk a figyelmet. Nemcsak abból a körülményből kiindulva, hogy a korábbi 

folyóiratok nem jogelődjei a mai Közgazdasági Szemlének, hanem azért, mert a 

társadalomtudományok jellegéből következően inkább szolgálja a mát az utóbbi három évtized, 

mintsem az 1861-től eltelt több mint egy évszázad tapasztalatainak elemzése.” 

Érdemes felidézni az 1954. október hóban újra megjelent Közgazdasági Szemle „első évfolyama első 

száma” szerkesztőségi előszavának néhány gondolatát is. A közgazdaságtudomány fellendítésének 

szolgálatában (1954. 1. sz. 1–5.) c. előszó megemlékezik az 1877 óta működő közgazdasági lapokról, 

és indokolja a Közgazdasági Szemle megindítását. Idézzük: „A Tudományos Akadémia ezévi 

nagygyűlésének megnyitásakor Nagy Imre elvtárs, a Minisztertanács elnöke bejelentette beszédében 

a kormánynak azt az elhatározását, hogy a közgazdaságtudomány hazai elmaradottságának 

megszüntetése céljából – egyéb intézkedések közt – népgazdaságunk kérdéseinek széleskörű 

marxista elméleti feldolgozására hivatott tudományos közgazdasági folyóiratot indít.” Szorgalmazza 

ezért az elméleti kutatásokat, mivel „gazdasági vezető szerveink munkája elméletileg többé-kevésbé 

megalapozatlan, s nem áll minden tekintetben biztos, szilárd elvi talajon” (uo. 3.). Bírálja a 

tudományos viták skolasztikus irányba való eltolódását, és szorgalmazza a valós problémák kutatását, 
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illetve a gyakorlati alkalmazhatóság biztosítását. E célkitűzés helyességét mi sem bizonyítja jobban, 

mint hogy 40 év elteltével sem ismerjük a szocializmus objektív törvényeit. Harcot hirdet az 

ellenséges közgazdasági elméletek, a gazdasági fejlődésünket gátló helytelen nézetek, illetve az átkos 

múlt, a tőkés közgazdasági eszmék maradványai ellen, de ezt megelőzően a magyar hagyományok 

tiszteletben tartását hangsúlyozza. Idézzük: „Lapunk feladatának tekinti a társadalmi haladás kiváló 

magyar személyiségei és nemzeti függetlenségünk nagy harcosai (Kossuth, Széchenyi, Berzeviczy, 

Tessedik és mások) közgazdasági nézeteinek megismertetését, a közgazdaságtudomány és a 

gazdaságtörténet hazai haladó hagyományainak feltárását.” Ezt bizonyítja Mátyás Antal két 

tanulmánya is Kossuth közgazdasági nézetei (1954. 1. sz. 50–63.), és Egy magyar közgazdász a XVII. 

századból (Skerletz Miklós közgazdasági nézetei) (1955–2. sz. 162–173.). Sajnos, ezek a helyes 

törekvések később – politikai okokból – háttérbe szorultak és csak az 1980-as évtized elején kerültek 

újra fokozatosan előtérbe. A Közgazdasági Szemle 1949 előtti szerkesztőinek tevékenysége sok 

vonatkozásban kapcsolódott a Központi Statisztikai Hivatal munkájához. A KSH eddig is sokat tett 

munkásságuk újbóli elismeréséért. Néhány munkára hívjuk fel a figyelmet: Gyulay Ferenc: 

Megemlékezés Hunfalvy Jánosról (1820–1888), Statisztikai Szemle 1966. 11. sz. 1129–1138. t.; 

Szabó József: Hunfalvy János. A múlt magyar tudósai. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 196 1.; Válogatás 

Keleti Károly műveiből születésének 150. évfordulója alkalmából. Előszót írt Nyitrai Ferencné dr., a 

KSH elnöke. Bp., KSH, 1983. 308 l.  

Hazai mellőzés és világhír. (1948–1955) 

 

Heller Farkas 1948-ig adott elő a műegyetemen, de – mint említettük – nyugdíjba nem vonult, ugyanis 

tudományos kutatási szabadságot kapott és azt élete végéig meghosszabbították. Magyar királyi 

József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei (1934-1949) HU BMEL 4/a., 

4/b. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1946-1947. 1947. február 

12. (86-101.) 36. Dr. Márffy Ede a közgazdaságtudományi kar dékánja jelenti, hogy a kar a 

közigazgatási osztály javaslatára a f. évi január hó 30-án tartott V. r. ülésen egyhangúlag úgy 

határozott, hogy mivel dr. Heller Farkas nyilvános rendes tanár a folyó évi május hé 9-én betölti 70-

ik életévét, igy szolgálati ideje lejár, előterjesztést tesz a nevezettnek a tényleges szolgálatban egy 

évre leendő visszatartása ügyében. Dr. Heller Farkas, ki a Műegyetem egyik legki válóbb professzora, 

testi és szellemi képességeinek teljes birtokában van. Tudományos munkássága korszakalkotó , 

idegen nyelvű művei világszerte elismertek, kinek távozása a kar kötelékéből igen nagy veszteséget 

jelentene mind a karra, mind a hallgatóságra nézve. A dekán a fentiekre tekintettel kéri az előterjesztés 

megtételéhez a Tanács hozzájárulását. Több pártoló hozzászólás után az elnöklő rektor kéri a Tanács 

hozzájárulását ahhoz is, hogy a szorosan vett hivatalos utón túlmenően a műegyetem érdekében az 

ügyben eljárjon. A Tanács a támogatást megadta.” Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 

204. 894/1948. VI/1. számú levele alapján 1949. július 1-jéig tudományos kutatási szabadságot 

engedélyezett számára. 

Korunk 1999. 3. szám. Romsics Ignác. Oktatás, kultúra, művelődés a rákosista diktatúrában (I.) „Az 

egyetemi oktatás rendszerének radikális átalakítása ugyancsak 1950-ben kezdődött. Az ezzel 

kapcsolatos utasítások előírták az előadások és a gyakorlatok kötelező látogatását. A 

vizsgakövetelmények a pártszervek által felülvizsgált, s szükség esetén átírt vagy kiegészített 

jegyzetekre épültek. 1950 és 1952 között 175 új egyetemi tankönyv jelent meg, amelyek közül 86 

szovjet tankönyvek fordítása volt. A megbízhatatlannak minősített „polgári” professzorok jó részét 
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ugyanakkor eltávolították. Ekkor veszítette el katedráját Bibó István, a történész Hajnal István, 

Domanovszky Sándor és Kosáry Domokos, a közgazdász Navratil Ákos és Heller Farkas, a geográfus 

Prinz Gyula, valamint a geológus Papp Simon. Helyükbe ambiciózus fiatalok és kommunista 

értelmiségiek — Molnár Erik, Bognár József, Hanák Péter stb. — léptek.” 

Darvas József, a Közoktatásügyi Minisztérium vezetője 1412–0198/1952. számú levele alapján, 

1952. november hó 15-én a 456/14.a./1952. Mt. h. számú határozat alapján lefolytatott besorolási 

eljárás eredményeképpen Heller Farkas az 1952. évi november hó 1. napjával a 652. kulcsszámú 

egyetemi tanár elnevezésű munkakörben havi 2700 Ft alapbérrel nyert besorolást. Korpótléka e levél 

alapján az alapbére 20%-a volt. Az 1949-ben megalakult Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem átvette a közgazdászképzést a műegyetemtől. Az MKKE Heller Farkas nyilvános rendes 

tanárként alkalmazta, fizetését megkapta, de az Egyetemre nem tette be a lábát. Fizetését fia, Dr. 

Heller Farkas Tamás vette át. Heller Farkast 1949. XI. 29-én kizárták az Akadémia tagjai sorából és 

tanácskozó tagnak minősítették vissza. Mint az „MTA másfél évszázada 1825–1975” (Akadémiai 

Kiadó Bp. 1975.) c. könyvben neves történész szerzők megállapították: „A régi tagok egy részének 

tanácskozó taggá történt minősítése során a túlzott követelmények, a szubjektív megítélések miatt 

hibás döntések is születtek.” (Uo. 368.) Az átszervezés során például az összes közgazdász 

akadémikust kizárták. Személy szerint Heller azt is joggal sérelmezte, hogy a II. osztály elnökeként 

(1948. január 12.–1949. november 29.) mindent megtett azért, hogy a zavartalan átmenetet biztosítsa. 

Az Akadémia új tisztikarát formálisan az 1949. november 29-i közgyűlés választotta meg. Főtitkár 

Alexits György lett, aki már korábban a Magyar Tudományos Tanács főtitkáraként (1949. február 25-

től) az Akadémia átszervezését a Rákosi-rendszer, személy szerint Gerő Ernő irányításával vezette. 

Gerő Ernő 1949. február 25-én az alakuló ülésen meg is állapította: „A Tudományos Tanács új 

alapokra akarja helyezni a magyar tudományos élet fejlesztését. Az volt az érzésünk, a régi alapokon 

elindulni nem lehet.” (I. m. 365.) A Tudományos Tanács így a Párt felhatalmazásával az Akadémia 

átszervezését, illetve a kizárásokat irányította (i. m. 366.). Hellert érzékenyen érintette, hogy 

akadémiai tagságát megvonták, ezért 1951. december 30-án a következő levelet írta a TMB-nek: „… 

azzal a kérelemmel fordulok a t. Bizottsághoz, hogy részemre … a »Közgazdasági Tudományok 

doktora« tudományos fokozatot megadni szíveskedjék ... csatolom életrajzomat, tudományos 

munkáim jegyzékét, valamint a munkáimból rendelkezésemre álló példányokból 29 db-ot. 

Megjegyzem, hogy tudományos könyveim közül életem főművének a „Közgazdasági elmélet 

története” című munkát tartom, melynek egy példányát mellékelten csatolom.” Több mint félév 

elteltével (1952. július 31-én) Tolnai Gábor, a TMB akkori titkára az alábbi levelet küldte Hellernek, 

és felbontatlanul visszaküldte csatolt publikációit is. „A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

1951. évi 26. számú törvényerejű rendelete szabályozza a tudományok doktora és a tudományok 

kandidátusa fokozat bevezetését. A törvényerejű rendelet 7. §-ának 1. bekezdése alapján kérésére a 

Tudományos Minősítő Bizottság eddigi tudományos munkásságát felülvizsgálta. A Tudományos 

Minősítő Bizottság az Ön eddigi munkássága alapján tudományos fokozat odaítélésére irányuló 

kérelmét nem tartotta teljesíthetőnek.”  

(Tolnai Gábor levelét Heller Farkas fia Heller Farkas Tamás adta át nekem, apja számos hagyatékával 

együtt. Tudtam, hogyha beírom Tolnai Gábor levelét a kéziratba, akkor azt kockáztatom, hogy letiltja 

a könyvet. Ezt a kockázatot vállaltam. Szalai Sándorné a Heller Farkas könyv szerkesztője azt mondta 

Nekem, ne féljek Tolnai Gábor nem fogja elolvasni a kéziratot. Láthatóan Szalai Sándorné nem 

kedvelte Tolnai Gábort és erre minden oka megvolt. Így történt, a gépelt kézirat fél évig volt Tolnai 

Gábornál és utána visszaküldte, engedélyezve a kiadást. A könyv nyomdába adása előtt Tolnai Gábor 

1990. február 17-én meghalt. Jellemző Tolnai Gáborra, amit Gereben Ágnes könyvében (Megtorlások 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Domanovszky_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kos%C3%A1ry_Domokos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prinz_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_Simon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_Erik
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bogn%C3%A1r_J%C3%B3zsef_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1k_P%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Darvas_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexits_Gy%C3%B6rgy_(matematikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ger%C5%91_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolnai_G%C3%A1bor_(irodalomt%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
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a Szovjetunióban. Helikon. 2013. 357.) leírt: „Tolnai Gábor pedig azt mesélte diákjainak a budapesti 

egyetemen, hogy Sztálin halála napján az ő 7 éves kisfia sírva kérdezte tőle Most mi lesz velünk, apu? 

” S. B.) 

Heller Farkast, akinek könyveit angol és spanyol nyelven forgalmazták ez időben (1950-es évek eleje) 

Ausztráliában, Mexikóban, Dél-Amerikában, Spanyolországban, Montevideóban és másutt, itthon 

újabb megaláztatások is érik. A TMB megküldi Pályázati felhívását az 1952. évi aspirantúrára, és azt 

javasolja, hogy a világhírű, 75 éves professzor jelentkezzen aspirantúrára a kandidátusi fokozat 

megszerzése érdekében. Heller Farkas mellőztetésének éveiben családján, illetve a Bolberitz családon 

kívül csak Kádas Kálmánnal és Theiss Edével érintkezett, rendszeresen hetente egyszer találkoztak 

és tudományos eszmecserét folytattak. Heller Farkas élete végéig: A közgazdasági elmélet története 

c. könyvének angol nyelvű átdolgozásán fáradozott. 1955. szeptember 29-én hunyt el. Ravatalánál 

kiváló tanítványa, a nemzetközi hírű közgazdász-statisztikus tudós, Theiss Ede búcsúztatta. 

Beszédéből felidézünk néhány részletet. „Mélyen tisztelt kedves barátunk, szeretett professzorunk, 

Heller Farkas. Megindultan állunk itt koporsód előtt, mi, a Te tanítványaid és barátaid. A mélységes 

fájdalom, ami szívünket betölti, mutatja azt a nagy veszteséget, ami valamennyiünket ért 

távozásoddal. A Te lankadatlan, önzetlen és lelkes tudományos munkásságod volt az, ami elsősorban 

Hozzád vonzotta tanítványaidat. Életed példája nyomán tanultuk meg az alkotó tudományos munka 

tiszteletét és szeretetét. Ezért mint tanítványaid és barátaid egyike, úgy érzem, hogy leghelyesebb, ha 

a búcsú e perceiben megkísérlem néhány szóval felidézni az általunk annyira becsült és szeretett tudós 

egyéniségednek azokat a fő jellemvonásait, amelyek bennünk olyan mély és irányító hatást váltottak 

ki. Tanítványaid számára bizonyára leginkább vonzó és lebilincselő jellemvonásod az igazság iránt 

érzett lángoló szereteted. Teljesen tisztában voltál az objektív igazság megismerésének 

nehézségeivel, amelyek a legnagyobbak éppen, a társadalmi, gazdasági jelenségek vizsgálata 

körében. Többszörösen hangsúlyoztad a tudományos megismerés által feltárt igazságok 

viszonylagosságát. Ugyanakkor meggyőzően mutattál rá arra, hogy mégis ezek egy-egy lépést 

jelentenek az abszolút igazság felé. A tudományos megismerés így fokozatosan mindinkább 

megközelíti az objektív és teljes társadalmi valóságot. Ennek előfeltétele azonban, a helyes kutatási 

módszerek alkalmazása. Ez pedig, amint évről évre nyomatékosabban hangsúlyoztad, a társadalmi 

jelenségek körében a minőségi és mennyiségi vonatkozások egyidejű figyelembevételét kívánja meg. 

Ily módon hazánkban elsőnek ismerted fel a mennyiségi törvényszerűségek egzakt 

tanulmányozásának fontosságát a gazdaságkutatásban, amit a statisztikai és matematikai módszerek 

együttes alkalmazása tesz lehetővé. Ugyanakkor mindig rámutattál arra is, hogy mennyiségi 

módszereket mindig szervesen össze kell kapcsolni a minőségi, strukturális elemzéssel. Mert 

szerinted csak ez az eljárás vezet a társadalmi valóság minél teljesebb és pontosabb megismeréséhez.” 

„A társadalmi fejlődéssel kapcsolatban, melynek kérdései állandóan foglalkoztattak, a tudomány 

hivatását elsősorban abban láttad, hogy az irányítást adjon a széles néprétegek életszínvonalának 

minél nagyobb emelésére, az átmeneti nehézségek minél tökéletesebb leküzdésére. Más szóval a cél, 

szerinted, az emberiség haladásának dinamikus egyensúlya és ennek keretében az egyén 

kiegyensúlyozott fejlődése. Ezt a kiegyensúlyozott fejlődést példázza tudományos munkásságod és 

egész életműved. Ez állandóan és fáradhatatlanul mindig újabb és átfogóbb törvényszerűségek 

megismerésére irányult, minden elhamarkodott következtetéstől tartózkodva, minden egyes 

következtetést a leggondosabban ellenőrizve. Az életedben megvalósult ezen kiegyensúlyozott 

fejlődést, amely annyira példamutató mindnyájunk számára, nem tulajdoníthatjuk kizárólag ragyogó 

értelmi képességeidnek, amelyekkel a természet megajándékozott. Életed nem lett volna olyan 
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harmonikus, ha kimagasló értelem nem párosult volna Benned a szív, az érzelem világának 

gazdagságával. Ez számtalan vonatkozásban nyilvánult meg életedben. Többek között a zene iránti 

szeretetedben és annak aktív művelésében. Derűs, kiegyensúlyozott kedélyednek kedvencei voltak 

Mozart harmonikus kompozíciói, de a fejlődés iránt fogékony lelked gyönyörködve tudott elmélyedni 

Wagner dinamikus művészetében is. A művészet iránti kiváló érzéked egyébként lehetővé tette 

számodra, hogy a legegyszerűbb dolgokban is megtaláld a szépség vonásait.” (Részletek Theiss Ede 

búcsúbeszédéből 1955. 3 l.) 

Nagy Tamás, marxista közgazdász professzor, az MKKE alapítója, az MTA Közgazdaságtudományi 

Intézetének akkori főosztályvezetője a Szabad Nép 1955. szeptember 30-i számában Meghalt Heller 

Farkas címen emlékezett meg a korszak kiváló tudósáról. Nagy Tamás megemlékezését csaknem 

teljes terjedelmében már csak bátorságáért is érdemes közölni. „Hetvenkilenc éves korában meghalt 

Heller Farkas ... egyetemi tanár, a polgári közgazdaságtannak egyik külföldön is elismert magyar 

tudósa. Az ellenforradalmi korszak Magyarországának nívótlan polgári közgazdaságtudományában 

Heller Farkas a tudományos nívót képviselte, s mind tudományos munkásságában, mind emberi 

magatartásában fejjel kimagaslott társai közül. Élete fő munkája a Közgazdasági elméletek története. 

Ez a mű a különböző összefoglaló polgári elmélettörténeti művek közül kitűnik alapos 

anyagismeretével, tudományos tárgyilagosságra való törekvésével és jól átgondolt rendszerezésével 

… Nagy tudása, szerénysége, érdekes és magas színvonalú előadásai miatt hallgatói tisztelték és 

szerették. Heller Farkas a hanyatló kapitalizmus polgári közgazdaságtudományának, ezen belül az 

úgynevezett osztrák iskolának volt és maradt a képviselője, tehát annak az iskolának, amely a 

gazdasági élet jelenségeinek törvényszerűségeit az egyén szubjektív értékbecsléseiből kiindulva 

akarta megmagyarázni. Ez az idealista és történelemellenes szemlélet természetesen őt is 

megakadályozta abban, hogy a tőkés gazdaság objektív folyamatainak mélyére hatoljon, s valóságos 

törvényszerűségeit felismerje. Heller Farkasban azonban mindvégig megmaradt a tudományos 

érdeklődés az új iránt. Hazánk felszabadulása után szembetalálkozott a marxizmussal, mint élő 

hatóerővel, s arra törekedett, hogy az eddiginél mélyebben ismerkedjék meg a marxizmus-leninizmus 

közgazdaságtanával.” 

Halála után családja igen nehéz anyagi körülmények közé került. Özvegye később, 1963-ban az 

alábbi levelet írta a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének. „T. Magyar Tudományos 

Akadémia Elnöksége! Alulírott, mint az 1955. évben elhunyt Heller Farkas közgazdászprofesszornak, 

a t. Akadémia 30 éven keresztüli tagjának és – a felszabadulás utáni időben – a társadalmi-történeti 

tudományok osztálya volt elnökének, özvegye, az alábbi kérelmet terjesztem elő. Férjemet a Rákosi-

korszak idején az a súlyos és talán ma már anakronisztikusan is ható – tudományos sérelem érte, hogy 

az új tudományos fokozatok bevezetésekor megtagadták részére doktori vagy kandidátusi fokozat 

odaítélését. Amikor – mint a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nyilvános rendes tanára, 

akit nemzetközi hírnevére, tudományos érdemeire és emberi magatartására való tekintettel egészen 

1955-ben – 78 éves korában – bekövetkezett haláláig nem nyugdíjaztak, beadta a tudományos fokozat 

megadása iránti kérelmet, néhány hónap elteltével blankettáris választ kapott, melyben azt közölték 

vele, hogy műveit áttanulmányozták és megállapították, hogy azok még nem ütik meg a tudományos 

szintet, azonban javasolják, hogy jelentkezzék aspirantúrára. Mellesleg megjegyzem azt, hogy a 

művek áttanulmányozásának megtörténtét is kétségbe kell vonnom, mivel azokat a könyveket és 

különlenyomatokat, amelyeket a férjem 50 éven keresztüli tudományos és 41 éves professzori 

pályafutása alatt – magyar, német, angol, francia, finn és spanyol nyelveken – megjelent 
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publikációkból összeválogattam, ugyanabban a csomagolásban lettek férjemnek visszaküldve, mint 

amelyben én azokat személyesen becsomagolva elküldtem. Férjem halálakor a fentiekben leírt 

sérelmet erkölcsileg némiképpen enyhítette az a tény, hogy őt a Marx Károly Közgazd. Tud. Egyetem 

saját halottjaként temettette el és – számos tudós és tudományos intézmény között – elsők között 

nyilvánított részvétet a t. Akadémia Elnöksége nevében az akkori főtitkár és hogy az akkori 

Oktatásügyi Miniszter saját nevében küldött a temetésre koszorút, valamint hogy annak idején a 

»Szabad Népben« többhasábos nekrológ méltatta férjem tudományos érdemeit és azt, hogy az elmúlt 

rendszerben is haladó gondolkodást képviselt … Amennyiben a férjem tudományos fokozata ügyében 

hozott határozat fenti értelemben történő módosítása valamely okból nem volna keresztülvihető, úgy 

kérem, szíveskedjék a t. elnökség az ennek elrendelésére jogosult szervhez – Pénzügyminisztérium 

vagy Minisztertanács Titkársága – javaslatot tenni arra, hogy 891 Ft összegű nyugdíjam kivételes 

nyugellátás formájában kiegészítést nyerjen, férjem akadémikusi tevékenysége alapján… 

.Befejezésül megemlítem még, hogy férjem külföldre szakadt tanítványai felajánlották, hogy 

rendszeres anyagi segítségben részesítenek, ezt azonban visszautasítottam, mert nem akartam azt, 

hogy férjem széleskörű külföldi tudós ismeretsége körében az a hír terjedjen el, hogy hazánkban egy 

nemzetközileg elismert tudós özvegye külföldi könyöradományokra szorul.” Kérelme részben 

teljesítésre került, az özvegyi nyugdíját 300 Fttal felemelte a Pénzügyminisztérium. 

Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből I. 1948-1956 - A 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 3. (Budapest, 1998) Előszó. 

1990-ben történt meg a rehabilitálása azoknak az egyetemi tanároknak, akiket 1949-ben , majd 

később kényszernyugdíjaztak a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen. „A korábbi oktatógárdát 

nagyrészt elküldték, volt, akit előbb, volt, akit később, s ettől nemzetközi hírnevük sem óvta meg 

őket. Az Egyetemünk Tanácsa "rehabilitációs" bizottságot állított fel "a politikai okokból eredő 

személyi sérelmek kivizsgálására", aminek a javaslatait az 1990. január 25-iki ülésén vitatta meg. 

Mint megállapította: "Az egyetemi tanács mélységes sajnálatát fejezi ki az egyetem munkatársait, 

hallgatóit ért sérelmek miatt, amelyek összeegyeztethetetlenek az általános etikai normákkal, s 

egyben az egyetem érdekeit és tekintélyét is hátrányosan érintették. Kinyilvánítja készségét a politikai 

diszkriminálták morális támogatására, a hátrányos következmények lehetséges orvoslására." Most én 

ezúttal hadd tisztelegjek az érintettek előtt, néhányuk nevének egyszerű felsorolásával: Heller Farkas, 

Laky Dezső, Egyed István, Erődi-Harrach Béla, Fülei -Szántó Endre, (fia Fülei-Szántó Endre 

(nyelvész) Mindkét Fülei Wikipédia cikkét 2020-ban megcsináltam. S. B.) Czettler Jenő, Bud János, 

Ihrig Károly, Nyárády József, Rónay András, Márffy Endre és sokan mások. Külön kell szólnom 

Nagy Imréről, az 1956-os mártír miniszterelnökről. Biztos sokakat kihagytam, a tisztelgés nekik is 

szól.” Palánkai Tibor rektor. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_Corvinus_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Laky_Dezs%C5%91
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/e-e-7530E/egyed-istvan-7534C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/e-e-7530E/erodiharrach-bela-75442/
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BClei-Sz%C3%A1nt%C3%B3_Endre_(nyelv%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BClei-Sz%C3%A1nt%C3%B3_Endre_(nyelv%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czettler_Jen%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bud_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ihrig_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3nai_Andr%C3%A1s_(geogr%C3%A1fus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Imre_(minisztereln%C3%B6k)
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Az MKKE épülete 1949-ben 

Oroszi Sándor. Heller Farkas közgazdasági rendszere.  

 

In.: Közgazdaságtani (f)irkák, 68. MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK ARCKÉPVÁZLATAI. Karvasy 

Ágoston, Kautz Gyula, Heller Farkas, Háy László. Szerkesztette: Mihalik István. Budapest: Neumann 

Kht., 2005. 

„Néhány megjegyzés Heller Farkas közgazdasági rendszerének ismertetésével kapcsolatban. Heller 

Farkas közgazdasági eszmerendszerének bemutatását három autentikus művének „legújabb” 

kiadására és két korai tanulmányára alapozom. A három könyv sajátos egységet alkot, s ez nemcsak 

a magyar, hanem a világ közgazdasági irodalmában is ritkaságszámba megy. Egy kiemelkedő tudós 

nem egyszerűen három témával, hanem a közgazdaságtan egymást egységgé kiegészítő, három 

alapterületével foglalkozott, s mindegyikkel európai mércével is élenjáró színvonalon. A Heller 

életművét meghatározóan jellemző művek: 

1. Közgazdaságtan I. köt. Elméleti közgazdaságtan (a kéziratot 1945 nyarán fejezte be) 

2. Közgazdaságtan II: köt. Alkalmazott közgazdaságtan (a kézirat összeállítása 1947-ben történt) 

3. A közgazdasági elmélet története (1943-ban készült el). 

A fenti művek között nagyon szoros a kapcsolat, anélkül, hogy zavaró átfedések, netán ismétlések 

lennének felfedezhetők. Az Elméleti közgazdaságtan és A közgazdasági elmélet története olyan 

viszonyban van egymással, mint egy tárgy kereszt-, illetve hosszmetszeti vizsgálata. A kapcsolatnak 

ez a módja Heller célkitűzésének megvalósulását, sikerét jelzi. A közgazdasági elmélet története 

Előszavában ugyanis a következőt írta: „A könyv tehát arra kíván világot vetni, hogy miképpen 

fejlődött tudományunk mai színvonalára.” (A közgazdasági elmélet története Gergely R. 

Könyvkereskedése, Bp., 1943. III. old.) Az Elméleti közgazdaságtan pedig azt az ismeretrendszerét 

mutatja be e tudománynak, ahova az 1945-re eljutott. Az Elméleti, illetve az Alkalmazott 

közgazdaságtan között a lényeg-jelenség viszony lelhető fel, kibővítve a gazdasági szereplők, 

intézmények meghatározott érdekek alapján történő cselekvéseinek hatásával. Heller közgazdasági 

rendszerének bemutatása során – bizonyos területeken (főleg az érték- és árelmélet vonatkozásában) 

– figyelembe vettem A határhaszon elmélete című, 1904-ben írt művét. A közgazdaságtan feladata 

tekintetében pedig az eredetileg ugyancsak 1904-ben megjelent, A társadalmi gazdaságtan 

tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben című tanulmányára alapoztam 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BKE_Lk_03/?pg=0&layout=s
https://mek.oszk.hu/05400/05405/html/kozgazfirkak0005.html
https://mek.oszk.hu/05400/05405/html/
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mondanivalómat. Heller nagyon gazdag életművének további elemei, illetve azok legfontosabb 

tudományos eredményei integrálódtak a három alapvető mű valamelyikének gondolatvilágába, 

legalább is olyan mértékben, hogy e tanulmány terjedelmi keretei nem igénylik (vagy inkább: 

kizárják) azok önálló feldolgozását. Heller munkásságát nem a relatíve önálló részteóriák 

kidolgozása, hanem a kiemelkedő szintetizáló készség jellemzi, olyan mélységű és szélességű 

tudással párosulva, amely képessé tette a megjelent közgazdasági tanulmányok újszerű gondolatai 

igazságtartalmának, elméleti konzisztenciájának megítélésére. Éppen ez a szintetizáló véna segítette 

ugyanakkor az egyes részteóriák összecsiszolása során olyan tudományos felfedezések megtételét, 

megsejtését, amelyek a világ közgazdasági irodalmában csak bizonyos késéssel kerültek kifejtésre. 

Heller közgazdasági nézetrendszerének bemutatásával egy speciális feladatot vállaltam. A 

rendszernek hitelesnek kell lennie, olyannak, amilyennek Heller felépítette. Ez a rendszer azonban 

csak Heller gondolatvilágában létezett könyvek, tanulmányok készítésekor mindig annak csak egy-

egy szelvénye a már említett elméleti, gazdaságpolitikai, illetve elmélettörténeti vetület került papírra. 

Ezek szintézisében, az egységes közgazdasági rendszerben ezért nem adottak az olvasó számára a 

részek arányai. Heller gondolatvilágának megértése az a kulcs, amely megoldhatja a problémát, 

segíthet a közgazdasági rendszer hiteles bemutatásában. Ehhez nemcsak meg kell találnom az egyes 

részek határán „levart” szálakat, felbontani és összekötni azokat, hanem válogatnom is kell: az egész 

rendszer szempontjából kevésbé fontos részeket a terjedelmi korlátok következtében el kell hagynom. 

Részben ennek a feladatnak a nagysága késztetett arra, hogy a tanulmány kizárólag csak Heller 

közgazdasági rendszerének bemutatására koncentráljon. Más tudósoktól vett egyetértő idézetek 

semmiben sem vitték volna előre a gondolatmenetet a különbségek, eltérések taglalása pedig ráadásul 

meg is törte volna az elemzést. Végül is úgy döntöttem: szinte bántó következetességgel fogok 

ragaszkodni célkitűzéseimhez: Heller közgazdasági rendszerének bemutatásához. A Heller-művekből 

származó citátumok mellett azért sem kívánom másoktól vett idézeteket szerepeltetni, mert ennek 

óhatatlanul értékelés-jellege lett volna. Azt bizonyítani, hogy egyik, vagy másik kérdésben hasonló 

volt az álláspontja, mint Marshallnak, Keynesnek, vagy Pigounak, teljesen felesleges lenne. Európai 

mércével mért tudósoknál nem egyes gondolatok, hanem a gondolati rendszerek összehasonlítása, 

lehet csak mértékadó. Ehhez viszont a tanulmány csak annyiban tud hozzájárulni, hogy igyekszik 

Heller rendszerét közreadni, rábízva az olvasóra: vesse össze a saját etalonjával. A közgazdaságtan 

feladata, az elméleti, az alkalmazott közgazdaságtan és a gazdaságpolitika viszonya. A 

közgazdaságtan célját Heller a már említett korai tanulmányában rögzítette: „A czél általános 

meghatározása rendszerint az általános emberi boldogság … hogy lehetőleg mindenki megkapja 

munkája jutalmát.” Ezt a célt természetesen a közgazdaságtan csak a maga komplexitásában 

szolgálhatja, egyes, logikailag elhatárolható területei más-más funkciót töltenek be. Ezt szem előtt 

tartva Menger, a bécsi határhaszon-iskola alapítója, a következő éppen vélekedett a közgazdaságtan 

szerepéről: „Az elméleti tudománynak a gyakorlatihoz és mindkettőnek a közgazdaságtan 

gyakorlatához való viszonya tehát a következő: az elméleti közgazdaságtan a közgazdasági 

jelenségek általános lényegét és általános összefüggéseit (törvényeit) festi, míg a gazdasági politika 

és az államgazdaságtan azokat a szabályokat tanítják, melyek szerint a körülmények 

különlegességéhez képest a közgazdaság a legjobban virágoztatható fel, illetőleg az államgazdaság a 

leghelyesebben rendezhető be. A közgazdaságtan gyakorlata ellenben a gyakorlati közgazdasági 

tudomány alkalmazásában áll a közhatalom részéről a körülményeknek az egyes nemzetek és 

országok szerint változó sajátosságai közt.” (Menger, C. Untersuchungen über die Methode der 

Sozialwissenschaften III. függelék, 245-246. old. Idézi: A társadalmi gazdaságtan tudományának 

feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben, 69-70. old.) Heller Farkas Menger álláspontját tévesnek 
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minősítette. A bécsi iskola vezetője – szerinte helytelenül – a közgazdaságtan minden területét a 

tudomány rangjára emelte, holott annak jelentős része csak művészet (Kunstlehre). Heller úgy 

vélekedett, hogy a „tudomány feladata az okozati összefüggések, törvényszerűségek kiderítése, az 

intézmények és rendszerek dinamikájának elemzése, míg minden, ami ezen határon kívül esik, már a 

tudomány körébe nem tartozik. A politikai kérdések ily, bár nem tudományos, de mégis akadémikus 

jellegű tárgyalását publicistikának hívjuk.” (A társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a 

gyakorlati kérdésekkel szemben, 71-72. old,) Heller nézete Coquelinéhez áll közel, aki úgy látta, hogy 

„Az országló művészet (l'art) tanácsol, előír, irányít; a tudomány szemlél, elemez és magyaráz.” (A 

társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben, 71-72. old.) Heller 

Farkas a század eleji európai felfogással szemben a gazdaságpolitikát is tudománynak tekintette, de 

nem a korában – s szeretném hozzátenni: nem is a napjainkban – megszokott jelentéssel használta a 

gazdaságpolitika kategóriáját. Véleménye szerint a gazdaságpolitika nem lehet elkötelezett a 

gazdasági problémák egyik lehetséges megoldása irányában sem – az elkötelezettség, az agitáció a 

publicisztika feladata, jellemzője. A gazdaságpolitika miként írja, „nem arra van hivatva, hogy p. o. 

a szabad kereskedelem és a védvám, a különböző bankrendszerek… stb. közti harczot eldöntse, 

hanem arra, hogy pártatlanul, minden egyoldalúságtól mentesen bonckése alá vegye az egyik 

rendszert épp úgy, mint a másikat, az egyik intézményt csak úgy, mint a másikat, elfogulatlanul 

felfedve az egyiknek, mint a másiknak a tulajdonságait és feltételeit.” (A társadalmi gazdaságtan 

tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben, 73-74. old.) Ezt a disztinkciót Heller még 

jobban hangsúlyozta azzal, hogy a részterületek elhatárolását teljesen függetlennek tekintette a 

kérdésben nézetét kifejtő személy egyéniségének, korábbi munkássága egészének jellegétől. ” … a 

tudósnak a publicistika terén kifejtett működését is a szorosan vett tudományos működéshez 

számítani csak oly hiba, mintha a politikai életben … egy tudósból lett miniszter gazdasági-politikai 

jelleggel bíró rendeletét, vagy képviselői beszédét tudományos tevékenységével összetévesztenők, 

holott jól tudjuk, hogy itt a tudás sem, mint az elfogulatlan kutatás embere, hanem mint a concret 

viszonyoktól befolyásolt és azok nyomása alatt álló ember cselekszik.” (A társadalmi gazdaságtan 

tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben, 75-76. old.) Hellernek ez a gondolata is, 

mint annyi más, erős aktualitással bír. Bármilyen felkészült, hozzáértő személyek – esetleg 

szakterületük nagy tekintélyű tudósai – kerülnek is bizonyos gazdasági-irányítói funkciókba, 

képességük legjobb esetben is csak arra predesztinálja őket, hogy részterületük működése ne rontsa 

az egész rendszer hatásfokát. Egy objektíve nem hatékony rendszert tudósok ezrei sem képesek 

hatékonyan működtetni. Heller egyetért Rau gondolatának tartalmával, amelyet a gazdaságpolitika 

motivációjáról vetett papírra: „Czélja nem az igazság, hanem a siker”( Rau, K. H. Grundsätzte der 

Volkwirtschaftslehre, 5. kiadás, 8. old. Idézi: A társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a 

gyakorlati kérdésekkel szemben, 37. old.), de ez nála tartalmilag a publicistikára igaz. A 

gazdaságpolitika Hellernél tudomány, s mint ilyen, az igazságot kívánja felderíteni. Heller álláspontja 

a későbbiekben a történelmi fejlődés, a szervezett kapitalizmus eszméjének, s talán Keynesnek a 

hatására módosult, árnyaltabb lett. A közgazdasági elmélet történetében egyetértően ír Lujo Brentano 

egyik tanulmányáról, amelyben „élesen kikelt az ellen, hogy gazdaságpolitikai kérdéseket a 

közgazdák a tudomány nevében döntsenek el.” (A közgazdasági elmélet története, 39. old:) 

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a publicistika elnevezést érettebb, későbbi műveiben nem 

használja. Ennek megfelelően természetesen módosult a gazdaságpolitika kategóriájának az 

értelmezése is. 1947-ben már úgy fogalmaz, hogy „a gazdasági politikának nem szabad azt az utat 

követnie, amelyen az elmélet a maga elszigeteltségében halad, miden az történelmi fejlődést csak 

mellékesen részesíti figyelemben az egyes gazdasági intézményeknek, mint p. o. a pénznek a 
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magyarázatában… a gazdasági politika történteti távlatot kíván.” (Közgazdaságtan, II. kötet; 

Alkalmazott közgazdaságtan - A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadása, Budapest, 1947. 5-6. old. 

(reprint, KJK, 1988.) Ez a módosulás valószínűleg azon alapszik, hogy megváltozott Heller felfogása 

a piaci önszabályozás hatásfokát, illetve kívánatosságát illetően. Amennyiben a piaci szabályozást ki 

kell egészíteni, esetleg bizonyos területen átértékelni, annyiban ehhez megfelelő kritériumrendszer 

szükséges. Ezt azonban a „tiszta” elmélet nem képes előállítani. „Különböző megoldási módok, és 

lehetőségek között kell itt választani, ez pedig csak az elérendő cél tisztázásával lehetséges. Ezért a 

gazdasági politikának körébe kell vonnia a célkitűzés kérdését is abban a vonatkozásban, amelyben 

az, tudományosan tisztázható.” (Közgazdaságtan, II. kötet; Alkalmazott közgazdaságtan - A Mérnöki 

Továbbképző Intézet kiadása, Budapest, 1947, 6. old.) Az az eszköztár, amelyből a gazdaságpolitika 

meríthet, a történelem, a történelmi fejlődés. „A történelem kerekein gördül az emberek 

társadalmának élete és változnak a gazdálkodás módja, a társadalom összetétele és az ennek kereteit 

megadó jogintézmények. Új és új célkitűzések forrása lesz a fejlődés, amely átalakítja az emberek 

gondolkodását is.” (Közgazdaságtan, II. kötet; Alkalmazott közgazdaságtan - A Mérnöki 

Továbbképző Intézet kiadása, Budapest, 1947, 6. old.) Látható, hogy nem a tudományosság igénye 

csökkent Hellernél, hanem a tudományos igazság igazolásának kritériuma változott meg. Míg az 

elmélet esetében továbbra is a dedukciót tekinti alapvetőnek, addig a célkitűzés tudományos 

elbírálásában szükségszerűen a társadalmi-történelmi tények az azokkal történő verifikálás kapnak 

hangsúlyozottabb szerepet. A döntéskényszer természetesen fennállhat olyan esetekben is, melyekben 

a célok tudományosan nem tisztázhatók, azaz továbbra is maradna hely az előzőekben értelmezett 

„publicistika” számára. Ezzel a lehetőséggel azonban Heller nem élt, feltehetően azért, mert nem 

óhajtott közgazdaságtannak tekinteni például különböző pártérdekekből íródott nem kimondottan 

tudományos cikkeket. A gazdaságpolitika történelmi irányultsága jelenik meg Heller szerint a 

gazdaságpolitikai eszmények megfogalmazásában is. A jelenségek hosszabb távú alakulását 

vizsgálva „a társadalom elrendezésére irányuló új törekvések forrnak ki. Térfoglalásukkal gazdasági 

vonatkozásukban gazdaságpolitikai eszményekké válnak, vagyis olyan elgondolásokká, amelyek 

megvalósítása a kor követelményeként jelentkezik.” (Közgazdaságtan, II. kötet; Alkalmazott 

közgazdaságtan - A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadása, Budapest, 1947., 7. old.) A két 

legjelentősebb eszmény a gazdasági szabadság és a gazdasági egyenlőség. Különböző intenzitással, 

különböző súllyal, de ez a két eszme mindig hatott az utóbbi két évszázad társadalmi-gazdasági 

berendezkedésére. Ennek következtében maguk az alapelvek, illetve az ezeknek megfelelő ideál-

tipikus modellek is a tudomány vizsgálati köréhez tartoznak. 

Érték, értékelés. 

Heller Farkas már 1904-ben a Magyar Tudományos Akadémia által Ullmann-díjjal jutalmazott 

munkájában – amely mindmáig a határhaszon-elmélet talán legnívósabb magyar nyelvű 

összefoglalása – leszögezte, hogy fenntartásai vannak a teóriával kapcsolatosan. Ezért műve 

előszavában felhívta a figyelmet, hogy „éppenséggel nem az vezetett e tekintetben, mintha én a 

határhaszon elmélettel mindenben egyetértenék… Véleményem szerint az értékelméletnek, hogy az 

idevágó tünemények teljes és alapos magyarázatát nyújthassa, sokkal tágabb alapra kell helyezkednie, 

és a haszon tényezője mellett egyéb tényezőknek az értékképződésre gyakorolt befolyását is 

figyelembe kell vennie.” (A határhaszon elmélete, Politzer Zsigmond és fia, Bp., 1904.) 

Problematikusnak vélte azt is, hogy az egyes iskolák, illetve azok tagjai meglehetősen mereven 

ragaszkodtak kiinduló tételeikhez, ezért a lehetséges szintézis pozitív hatása sem bontakozhatott ki. 
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„Az egyes írók külön-külön fejtettek ki az egyes kérdés complexumokra vonatkozó elveket, gyakran 

anélkül, hogy vizsgálataik eredményeinek az elmélet által már megállapított tételekhez való viszonyát 

figyelembe vették, vagy épen körvonalazták volna, és így természetesen az elméletben igen sok hézag 

maradt és abba nem egy ellentmondás is belopódzott.”( A határhaszon elmélete, Politzer Zsigmond 

és fia, Bp., 1904. IV. old.) Ennek ellenére Heller a határhaszon elméletet is jellemző szubjektív 

értékelést tekinti valóban tudományos teljesítménynek, helyes kiindulási alapnak. „A klasszikus 

közgazdaságtan … előtt a csereérték lebegett, melyet a javak árától még nem tudott tisztán 

megkülönböztetni. Minthogy az utóbbinál a termelési költségek nagy szerepet játszottak, az a nézet 

kerekedett felül, hogy az értéket a termelési költségek határozzák meg. Ez a költségelmélet. Ennek 

leegyszerűsített alakja a munkaérték elmélet, mely szerint a termelési költségek lényege az az áldozat, 

melyet a javak előállítása az embertől kíván, tehát az emberi munka, mely a javakban fekszik.” 

(Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti közgazdaságtan Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945. (reprint 

KJK, 1980). 32. old.) A költségelmélet ellen felhozott indokok S. B. Clark gondolatmenetére 

támaszkodnak. „Nyilvánvaló, hogy a javak, megszerzésénél és felhasználásánál a hozandó áldozatot 

csak addig vagyunk hajlandók magunkra venni, amíg az kisebb a jószág felhasználásától várt 

haszonnál. Irányadó eszerint tehát mégis a haszon.” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti 

közgazdaságtan Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945. (reprint KJK, 1980). 32. old.) 

Értékelés az egyéni gazdaságban 

Az egyéni gazdaságokban a „legszorosabb és legtermészetesebb a kapcsolat a szükségletek és a 

kielégítésükre rendelkezésre álló eszközök között, mert itt nyilvánul az meg a maga teljes 

közvetlenségében. A gazdálkodás rúgója és a gazdaság egységes volta itt lép szemeink elé a 

legtisztábban és minden torzítás nélkül.” Ugyanis: „az egyéni gazdaságban megy végbe azoknak az 

ítéleteknek a kialakítása, melyek a javak helyes felhasználására irányulnak. Itt alakul ki az érték, mint 

a gazdálkodás iránytűje.” Végsősorban „A gazdasági elvet csak úgy valósíthatjuk meg, ha a javaknak 

a szükséglet kielégítés szempontjából való jelentőségét mérlegeljük.” (Közgazdaságtan I. kötet; 

Elméleti közgazdaságtan Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945. (reprint KJK, 1980). 28. old.) Az 

egyéni gazdaság azonban nemcsak a tisztánlátás, a jobb megértés miatt szükséges. Az emberi 

szükséglet hordozója az egyén, csak ő érezheti szükségletei nyomását, intenzitását, csak ő érzékelheti 

az egyes jószágegységek jelentőségét szükségletei függvényében. Gondoljunk csak J. Bentham híres 

aforizmájára: nincs más igazi érdek, csak az egyéni érdek! Heller ugyanerre a jelenségre mutat rá 

Elmélettörténetében: „Miképp Auguste Walras, úgy Augustin Cournot és Etienne Juvenal Dupuit is 

megértették már a használati értéknek egyéni mivoltát és egyidejűleg egy német közgazda, Karl 

Thomas is hasonló megállapításra jutott.” (A közgazdasági elmélet története, 64. old.) Nem elegendő, 

ha az egyén a jószágot, vagy jószágfajtát általában viszonyítja szükségletéhez. Ekkor ugyanis csak az 

derül ki, hagy a jószág használható-e, vagy sem. „Az értékelésnél … a szükséglet kielégítésre való 

alkalmasságot jelző minőségi tényezőkhöz még mennyiségi tényező is csatlakozik.” A négy 

évtizeddel később megjelent gondolatok egzakt folytatását jelentik „A határhaszon elméletében” 

leírtaknak.: „Az érték e szerint… a javaknak szükségleteinkhez való viszonyát határozza meg, 

megjelölve azt a határt, amelyig a rendelkezésünkre álló jószágok alapján elmehetünk. … Ha… 

sikerül… a határt megállapítanunk, … akkor… e határon belül minden jószágot, illetőleg ennek 

minden egységét a határon fekvőnél sürgősebb hiányérzet megszüntetésére fogjuk fordítani… Ha így 

járunk el, eleget teszünk a gazdasági elvnek…” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti közgazdaságtan, 

29. old.) A rendelkezésre álló javak fokozatosan szüntetik meg a hiányérzetet, a szükséglet 
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fokozatosan telítődik, mivel „egy és ugyanazon szükségletünk a telítettségi fokok egész skáláját 

foglalja magában.” Ebből következően „a jószágrészek mindegyike a szükségletek más-más 

telítettségi fokának a kielégítésére szolgál ennél fogva az egyes részmennyiségek egyazon egyénre 

nézve, más-más hasznot hajtanak”. (A határhaszon elmélete, Politzer Zsigmond és fia, Bp., 1904., 9-

10. old.) Gossen első törvénye, a szükséglettelítési, vagy a javak oldaláról nézve, a csökkenő haszon 

törvénye „azt jelenti, hagy a jószág egységének értékét a belőle rendelkezésünkre álló készlet utolsó 

egysége, illetőleg ennek haszna, a határhaszon szabja meg, mert amennyiben a készletből egy-

egységet elveszítünk, csak ettől a legkisebb haszontól esünk el.” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti 

közgazdaságtan, 30. old) [] Heller nagy jelentőséget tulajdonít a határhasznok és szinteződése 

kérdésének. Egy adott jószágfajta nemcsak egy, hanem több szükséglet kielégítésére is alkalmas. Ez 

– figyelembe véve a közvetettséget – főleg a termelési tényezők relációjában igaz. Attól függően, 

hogy az emberi munka adott mennyiségét, vagy bizonyos nyersanyag meghatározott tömegét hol, 

milyen fogyasztási cikk gyártására fordítják, más-más szükséglet kielégítése érhető el. Az útmutatás 

egyértelmű: „A két vagy több felhasználási módban… a határhaszon egyenlősítésére törekszünk. Ez 

felel meg ugyanis a szükségletek maximális kielégítése elvének.” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti 

közgazdaságtan, 31. old.) A probléma elemzése szinte kínálja az alkalmat a matematikai eszközök 

alkalmazására, Heller mégsem él a lehetőséggel. A matematikai ábrázolás lehetővé tétele érdekében 

szükséges engedmények ugyanis magát a közgazdasági elemzést távolítanák a valóságtól. Heller 

pontosan a valóság egzakt bemutatását tartja fontosnak, éppen ezért felhívja a figyelmet olyan 

jelenségekre, amelyek a verbális megfogalmazás tételét is árnyaltabbá teszik. []  

A hozadéki érték 

A határhaszon-elmélettel indult közgazdasági fejlődés alapvető tendenciájának megfelelően, Heller 

Farkas sem tulajdonít közvetlenül értéket a termelési javaknak. Ez természetes is adott premisszák 

között, hiszen a termelési javak nem kerülnek közvetlen viszonyba az egyén szükségleteivel, 

következésképpen a szükséglet kielégítésben nem is ragadható meg jelentőségük. „Hogy ezeket 

értékelni kell, az iránt nem lehet kétség. A termelési javak, bár közvetve, de mégis fontos tényezői 

jólétüknek, tehát hasznuk van, és amennyiben korlátolt mennyiségben fordulnak elő, gazdálkodnunk 

kell velük, és értékelnünk kell azokat. … Ha nem volna módunkban a termelési javakat értékelni, 

nem tudnánk velük gazdálkodni.” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti közgazdaságtan, 34. old.) Nem 

maga az álláspont érdemel különösebben említést, amelyet Heller elfoglal, hanem az az érv, amelyet 

már 1904-ben megfogalmazott, s a bécsi iskola tagjainál mélyen szántóbban fejt ki. „Mielőtt a 

termelési javak egy-egy részmennyiségét valamely gazdasági ágban felhasználjuk, jól meggondoljuk, 

hogy vajon a többi termelési ágban ugyan-e mennyiséggel elérhető haszonra való tekintettel 

gazdaságos-e a kérdéses jószágot a szóban forgó termelési célra felhasználni”. (A határhaszon 

elmélete, Politzer Zsigmond és fia, Bp., 1904. 60. old.) Mindezek alapján megállapítható, hogy Heller 

Farkas az opportunity cost elvének egyik korai megfogalmazója, képviselője volt, s jelentős muníciót 

adott a gazdasági programozás hazai fejlesztőinek is. Az opportunity cost elve azt is jelenti, hogy 

Heller rendszerében a termelési tényezők nem eleve meglévő, immanens értékkel lépnek a termelési 

folyamatba, hanem értékük, felhasználásuk racionalitásától, hatékonyságától, egyszóval: 

hozadékuktól függ. „A termelési javak értéke … hozadéki érték, mert hozamuktól függ. Jelentőségét 

a határelv e téren is megtartja és ennek megfelelően a termelési javak értéke a belőlük vagy 

segítségükkel készletük gazdaságos felhasználása mellett előállítható legutolsó jószágfajta hasznától, 

vagyis a határhozadéktól függ.” (Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti közgazdaságtan, 33. old.) A 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gossen_t%C3%B6rv%C3%A9nyei
https://hu.wikipedia.org/wiki/Implicit_k%C3%B6lts%C3%A9gek
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termelési tényezők hozadéki elv alapján történő értékelése napjainkban ismét aktuális. A differenciált 

tulajdonformák terjedése, a részvénytársasági forma gyakoribbá válása, új részvények kibocsátása, 

vállalatok eladása; ez mind a termelési javak reális értékelését feltételezi. A különböző okok miatt a 

hozadéki értéket lényegesen meghaladó könyv szerinti (leltári) „érték” csak a kibontakozó 

progresszív folyamatok gátja lehet. Természetesen nem szükséges, hogy a két típusú érték szétváljon. 

Irányadónak a hozadéki értéknek kell lennie: kizárólag olyan tőke javak előállítása racionális, 

amelyeknél a hozadéki érték nagyobb, minimum egyenlő a beszerzési árral. Ellenkező esetben a 

termelési javak veszteséget „termelnek!” [] 

Árelmélet 

Az áralakulás minden modern közgazdasági elméletben funkcionálisan, a piaci viszonyokhoz 

kapcsolódik, de nyilván nem lehet ellentmondásban az alapul választott elmélet axiomatikus 

tételeivel sem. Mivel ugyanazt a piacot – például a két világháború közötti magyar piacot – sokan, 

sok aspektusból vizsgálták, a magyarázatok lényegesen különbözhetnek egymástól. Ez a 

különbözőség azonban hangsúlyozottan az indoklásban lelhető fel, hiszen maga a jelenség, az 

áralakulás, mindenki számára ugyanaz, még akkor is, ha az észleletek nem mentesek az egyéni 

értékpremisszáktól. A fentebb kifejtettek érvényesek Heller árelméletére is. Nyilván ugyanazoknak 

az empirikus ársoroknak a létrejöttét, kialakulását másként magyarázza, mint például a marxizmus. 

A fogyasztási cikkek árai – elméleti rendszerében – meg kell, hogy feleljenek a piaci szereplők 

szubjektív értékelésének. A termelési javak árai viszont – legalábbis tökéletes piacon – nem alakítói 

a fogyasztási cikkek árainak, hanem az utóbbiaktól függnek. [] Heller Farkas is, de főleg iskolájának 

egy kiemelkedő képviselője, Theiss Ede nagy súlyt helyezett a kereslet ár- és 

jövedelemrugalmasságának, illetve a flexibilitásnak a vizsgálatára. Nyilvánvaló, hogy ezek a 

kategóriák csak egyensúlyi, vagy ahhoz viszonylag közeli piacon mutatnak normál, esetleg 

extrapolálható alakulást. Ennek ellenére is sokkal aktívabban felhasználhatóak lennének ezek a 

fogalmak mai piaci viszonyaink között. Egy példával élve Theiss Ede számításaiból: „a tejár 30%-os 

süllyedése a keresletet 23,7%-kal növeli, míg a jövedelem 10%-os emelkedése csak 16,2%-kal emeli 

a tej keresletét. Viszont a cukornál az árnak 30%-os süllyedése a keresletet 21%-kal, a jövedelem 

30%-os emelkedése pedig 10,7%-kel növeli”.( A határhaszon elmélete, Politzer Zsigmond és fia, Bp., 

1904.. 40. old) Ezek a konkrét számok már évtizedek óta meghaladottak, ma is szükséges lenne 

azonban hasonló számításokat végeznünk naprakészen és a fogyasztási cikkek széles körére! 

Ugyancsak fontos lenne megállapítani jó néhány vonatkozásban a flexibilitást, mely „azt fejezi ki, 

hogy a kereslet százalékos változása milyen százalékos változást okoz az árban. (A közgazdasági 

elmélet története, 153. old.) []” 

Konjunktúraelmélet 

A XIX. század első harmada óta ismétlődő termelési visszaeséseket a közgazdák nem tudták, – talán 

nem is akarták – érdemben megmagyarázni. Erősen hatott a fiziokraták természetes rendre vonatkozó 

nézete, amelyet Smith a láthatatlan kéz egyensúlyteremtő elvével automatikusan megvalósulónak 

tekintett. A visszaeséseket inkább véletlennek, átmenetinek, rendellenes funkciózavarnak 

minősítették, mintsem feladják a gazdasági folyamatok önszabályozó hatására vonatkozó 

koncepciójukat. Ez a beállítottság jellemezte Ricardot, de Say is csak a részleges válságok 

elismerésére volt hajlandó, az általános túltermelési válság lehetőségét kategorikusan tagadta. Először 

a pesszimizmusra jobban hajló gondolkodók (például Malthus), illetve a kapitalizmus bírálói (köztük 
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Sismondi) fogadták el a túltermelési válságok tényét, s adtak annak – más-más elméleti 

premisszákból kiindulva – hasonló magyarázatot, megteremtve a fogyasztáshiány elméletét. „Ennek 

alapján lassankint az a nézet kezdett felülkerekedni, mely szerint a gazdasági élet hullámzása nem 

rendkívüli következmények eredménye, hanem magának a gazdasági szervezetnek egyenlőtlen 

működéséből származik.” Heller maga úgy véli, hogy „A közgazdaság … csak akkor maradhatna 

meg az egyszer elért egyensúlyi állapotban, ha összes tényezői nagyságukban nem változnának, vagy 

pedig mind ugyanabban az arányban változnának. Az első esetben a közgazdasági stacionár 

állapotban volna, a második esetben egyenletesen változó közgazdasággal állanának szemben. … A 

stacioner gazdaság csak a műveltség legalacsonyabb fokán álló néptörzseknél valósulhat meg”. 

(Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti közgazdaságtan, 149. old.) 

A konjunktúraciklusok értelmezése 

A válságok elméleti tudomásulvétele egyeseket arra ösztönzött, hogy elvessék a gazdasági 

automatizmusok önszabályozó szerepének tételét – összegezi Heller az álláspontokat –, mondván, 

hogy „igazi konjunktúraelmélethez csak akkor juthatunk el, ha feláldozzuk az elméletnek azt az 

elgondolását, mely szerint s gazdasági élet önműködő szerkezetében az egyensúlyi helyzet felé 

hajlik”. (A közgazdasági elmélet története, 521. old.) Mitchell, a konjunktúraelmélet egyik 

kiemelkedő kutatója vezette vissza a gondolkodókat a régi útra, hangoztatva, hogy a konjunkturális 

hullámzások és a gazdasági egyensúly tétele nem zárják ki kölcsönösen egymást, ha az egyensúlyt 

nem statikusan értelmezik. Mitchell érvelésére támaszkodva fejti ki gondolatait Heller az Elméleti 

közgazdaságtanban: „Az állandóság hiánya, mely a közgazdaság alaptényezőiben mutatkozik, 

labilissá teszi a közgazdaság egyensúlyát. Az egyensúly ingatag voltát egyes közgazdasági 

intézmények és folyamatok még növelik”.( Közgazdaságtan I. kötet; Elméleti Közgazdaságtan, 150. 

old.) Amennyiben a közgazdaság bármely szférájában változás áll be, akkor a walrasi kölcsönös 

összefüggések értelmében az egész közgazdaságnak kell reagálnia. Ennek megfelelően a 

konjunkturális „hullámzás egyenesen következménye annak, hogy a többi elemeknek 

alkalmazkodniuk kell a változáshoz”.( A közgazdasági elmélet története, 524. old.) 

Magát a konjunktúraelméletet – természetesen nem előzmények nélkül – Juglar alapozta meg 1862-

ben Párizsban közzétett Des crises commercieles et de leur retour périodique en France en Angletene 

et aux Etats-Unis (A kereskedelmi válságok és ismételt megjelenésük Franciaországban, Angliában 

és az Egyesült Államokban) című művében. Állította, hogy a válságok nem elszigetelt jelenségek, 

hanem a gazdasági élet hullámzásának integráns részei, a ciklus fordulópontjai. Heller alapvetően 

Wicksell teóriájára épített, amely szerint a „gazdasági hullámzás magyarázata voltaképpen két 

elemből tevődik össze. Az egyik az előidéző ok, a másik a közgazdasági rendszer viselkedése a 

felidézett változással szemben. [] Az ingadozások különböző típusait Heller fontosnak tartja 

elkülöníteni. „A konjunktúrahullámok az idényszerű hullámzástól függetlenek; … Hasonlóképen 

függetlennek látszik a konjunktúra hullámzása a gazdasági életnek olyan fel- és lefelé való 

mozgásától, amely több évtizedre terjed ki. Ezek az ú. n. hosszú hullámok… Van Gelderen és de Wolf 

hívták fel rájuk a figyelmet; Kondratieff vizsgálta azután behatóan ezeket a hullámokat.”( azután 

behatóan ezeket a hullámokat) A közgazdasági elmélet történetében Heller bemutatja Kuznets és 

Kitchin által felfedezett, átlagban negyven hónap időtartamra becsült hullámokat is. [] A 

konjunktúraciklus okai meglehetősen széles skálán mozognak, legalábbis az elmélet fejlődésének 

történelmi vonalát véve alapul.[] Schumpeter – megkülönböztetve az igazi vállalkozótól a kész 

sémákat elfogadó és felhasználó routinier-kat, az előbbiek újítási tevékenységéhen – törekvéseiben 
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látva a változást előidéző okokat. A közgazdaság ezután igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez. 

Heller hangsúlyozza Schumpeter alapján, hogy „a depresszió magában véve nem feltétlen tartozéka 

a folyamatnak”, majd kijelenti Schumpeter tanulmányára vonatkozóan: „elemzésében … voltaképpen 

kétfázisos a cyklus, amely fellendülésből és lelohadásból áll”.( A közgazdasági elmélet története, 581. 

old.) [] Heller nem alkotott – nem is kívánt alkotni – egy „eredeti” konjunktúraelméletet, de a 

korábban megfogalmazott teóriákat tanulmányozva, kritikailag elemezve, lehántva róluk a hibás 

elemeket, túlzásokat, olyan szintézist alkotott, mely korában – éppen komplex jellegéből kifolyóan – 

magas tudományos nívót jelentett, s sok vonatkozásban az utókor számára is hasznos összefüggéseket 

fogalmazott meg.” 

Heller Farkas tudományos öröksége  

A két világháború közötti időszak közgazdasági életének legkiemelkedőbb képviselője volt Heller, a 

műegyetem professzora. Széles körű munkássága alapján bepillantást nyerhetünk az időszak 

közgazdasági elméletébe, különös tekintettel annak két területére, az árelméletre és az ökonometriára. 

Eredményei sok vonatkozásban a mának is szólnak, s e tekintetben egyetértünk Csikós-Nagy Béla 

megállapításával: „A marxista közgazdászok főként az értékelmélet és az alkalmazott árelmélet, a 

polgári közgazdászok pedig az árelmélet terén alkottak jelentőset . . Aki az értékelmélettel 

megoldottnak tekinti az árproblémát, az csak sematikus képet tud feltárni az árviszonyokról.” 

(Csikós-Nagy Béla: Általános és szocialista árelmélet. Kossuth Kiadó, Bp., 1968. 58.) A világháborúk 

közötti időszak tudósait szocialista fejlődésünk egyes szakaszaiban meglehetősen eltérően értékeltük. 

Az ötvenes években napi érdekek és jó néhányszor dogmává merevült tudás, gyakran tudássá 

kikiáltott dogmák alapján cenzúráztuk eszmei örökségünket, tudományos és kulturális életünk 

termékeit. Az elmúlt években tisztáztuk viszonyunkat sok vonatkozásban a két világháború közötti 

időszak szellemi életével, korrigáltuk értékelésünket annak nagyjairól. Ezt centenáriumi ünnepségek, 

a nevezetes személyekről megjelenő tanulmányok, műveik újabb kiadása is bizonyítja. Sajátos 

helyzetben van a közgazdaságtudomány. Egyértelműen pártos jellegéből következik, hogy a 

marxista-leninista közgazdaságtan és a – két világháború közötti – polgári közgazdaságtan kiinduló 

alapfeltevései között jelentős a különbség. Az ötvenes években csak ezt észleltük és hangsúlyoztuk. 

Vannak azonban a közgazdaságtudománynak olyan szférái – főleg a módszertani területekre 

gondolunk –, amelyek csaknem függetlenek az adott politikai és társadalmi rendszertől. Ilyennek 

tekinthetjük többek között az árakkal kapcsolatos elemzések egy részét. Ezen a területen a polgári 

közgazdaságtan eredményei – ha azok objektíve helyesek, magas színvonalúak – átvehetők, kellő 

átalakítás után beépíthetők a marxista elméletbe. Hiszen – a tudásanyag konvertálhatóságát vallva – 

hiba lenne alacsonyabb szintről indulni, mint ahova a felszabadulás előtt eljutott a polgári 

közgazdaságtan. Ezért egyetértünk Bognár József akadémikus gondolataival, amit a Heller Farkassal 

rokonszenvező és együtt dolgozó Varga István tiszteletére kiadott emlékkötet bevezetőjében írt: 

„Reméljük azonban, hogy a magyar közgazdaságtudomány erejéből ma már arra is futja, hogy 

múltjával és nagyjaival is foglalkozzék, hiszen azok életműve és pályája nemcsak a világtudomány 

fejlődéséhez jelent hozzájárulást, hanem mai törekvéseinknek és képességeinknek is szerves részét 

jelenti.” (Változások, váltások és válságok a gazdaságban. Tanulmányok Varga István emlékezetére. 

KJK. Bp., 1982. 10.) Az idézet másik része, úgy gondoljuk, nemcsak Varga István esetében 

értelmezhető, hanem a Heller-iskola több tagjára is vonatkoztatható: „Varga István rendkívüli tudása 

és tapasztalata, előítéletektől mentes és kompromisszumokra képes gondolkodásmódja, morális 

intaktsága és világhorizontja arra predesztinálta volna, hogy az átmeneti korszak megbecsült 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csik%C3%B3s_Nagy_B%C3%A9la
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közgazdásza legyen, hídverő, aki a két gyökeresen különböző történeti és gazdaságtörténeti korszakot 

összeköti egymással.” (Uo. 10–11.) Heller Farkas tudományos rehabilitálása az 1980-as években 

kezdődött meg. Ezt elősegítette többek között annak a felismerése, hogy a piacnak, a piaci 

törvényszerűségeknek megvan a jelentőségük a szocialista tervgazdálkodás viszonyai között is. 1980 

óta Magyarországon a tőkés import- és exportárak prognosztizálását módszertani irányelvek írják elő. 

A KGST szervezete is átalakulóban van, a piac követelményeit egyre inkább figyelembe veszik. A 

Heller-iskola eredményei, kiegészítve az újabb módszertani kutatásokkal ezért ma is hasznosíthatók. 

Heller bírálta a szovjet tervgazdálkodás bürokratikus jellegét, nem hitt abban, hogy az emberi 

szükségletek és azok kielégítése központilag megtervezhető. Heller ugyanakkor elismerte a Lenin 

által alapított első konjunktúrakutató intézet igazgatójának, Kondratyjevnek és társainak tudományos 

érdemeit. A Heller-iskola tagjai a hosszú ciklusok kondratyjevi elméletét elfogadták, ismertették. 

Ugyanezt mondhatjuk el Csajanovval kapcsolatban is. Heller Farkas erkölcsileg is rendkívüli nagyság 

volt. Német származása ellenére felismerte a hitleri fasizmus veszélyeit, és a maga eszközeivel harcolt 

ellenük. Nyíltan elutasította az antiszemitizmust, és ez nem egy ember életének megmentését 

jelentette a Szálasi-rémuralom éveiben. Munkatársai kiválasztásában csak egy szempont vezérelte, a 

tehetség. Igen korán kereste a baloldali, haladó gondolkodású emberek barátságát (Szabó Ervin, Jászi 

Oszkár és mások), és azért küzdött, hogy szociális jólét legyen Magyarországon. Tudományos 

objektivitásra törekedett. Ismertette Marx, majd később Lenin nézeteit, még akkor is, ha nem volt 

marxista kutató. Emlékeztetni szeretnénk a t. Olvasót, hogy a tőkés elméleteket hosszú ideig az 

eredeti művek ismeretének hiányában bíráltuk. Van mit tanulnunk Hellertől, aki oly nagy 

buzgalommal igyekezett a gazdasági élet objektív törvényszerűségeit mint független, de a haladásért 

elkötelezett tudós feltárni. Ezzel kapcsolatban utalok napjaink egyik problémájára. A marxista elmélet 

tankönyvei és jegyzetei, mint Lendvai L. Ferenc megállapítja, alig változtak a sztálini „rövid 

tanfolyam” időszakához képest, nemcsak árasztják magukból az apológiát és a kincstári optimizmust, 

de legfontosabb jellemvonásuk, hogy a marxista elméletet mint minden problémát megoldani képes, 

sőt lényegileg már megoldott, lezárt gondolatrendszert adják elő, melynek tételeit „csak meg kell 

tanulni, s ettől mindenki egyszer s mindenkorra »marxista« lesz”. (Lendvai L. Ferenc: Kedvezőek-e 

a marxista elmélet pozíciói Magyarországon. Magyar Nemzet 1987. november 9. 7.) Heller Farkas 

ismerte az emberi megismerés határait. A deduktív és induktív kutatómunka együttes alkalmazását 

tartotta célszerűnek. Világosan látta, hogy az induktív (statisztikai) kutatás csak azt tudja igazolni, mi 

nem igaz. Ugyanakkor a kizárólagos spekulációt, a deduktív módszer abszolutizálását elvetette, 

hiszen az elméleti tételeket a gyakorlatban kell igazolni. Felfogása igen közel áll a fizika Nobel-díjas 

úttörőinek mai állásfoglalásához. (L. pl. Feynman, Richard: A fizikai törvények jellege. Gyorsuló idő. 

Magvető, Bp., 1984.. 299 l.) Rendkívül szorgalmas ember volt, aki ontotta a cikkeket, könyveket, 

jegyzeteket. Különböző kiadásokban több mint 40 könyvéről tudunk. Kondratyjevhez hasonlóan 

Hellerről először nem közgazdászok, hanem a történészek írtak valós és kedvező értékelést. Az MTA 

másfél évszázada 1825–1975. (Bp., 1975.) c. könyv az 1920 és 1949 közötti időszak legjelentősebb 

gazdaságelméleti szakemberének minősíti Heller Farkas egyetemi tanárt (i. m. 331.). A Magyarország 

története 1918–1919. 1919–1945. c. műben (Főszerk.: Ránki György. Bp., 1978. I–II.) leírt szigorú 

vélemény is elismeri Heller munkásságát. Idézzük: „Amíg a statisztika jórészt megőrizte 1918 előtt 

kialakult magas színvonalát (noha ezt a színvonalat a legtöbbször az ellenforradalmi rendszer 

szolgálatába állította), a közgazdaságtan terén nem sok előrehaladás történt: ha önálló magyar 

közgazdaságtudományról korszakunkban egyáltalán beszélhetünk, az túlnyomórészt még mindig a 

régi agrárius eszmék uralma alatt állt, s ezeket igyekezett összeegyeztetni az ellenforradalmi rendszer 

újabb igényeivel. Modernebb polgári felfogás irányába csak néhány tudós munkássága mutatott, az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyikolaj_Dmitrijevics_Kondratyjev
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is főleg a 30-as és 40-es években (Heller Farkas, még inkább Varga István – i. m. II. köt. 889.). Meg 

kívánom jegyezni, hogy hosszú időn keresztül a két világháború közötti időszak 

társadalomtudományi eredményeit megalapozatlanul, az eredeti művek ismeretének hiányában, 

sematikusan ítéltük meg. Gyakori volt a címkeragasztás, pl. eklektikus, az ellenforradalmi rendszert 

kiszolgáló (mit szolgálhatott volna, hiszen Magyarországon élt!) reakciós, konzervatív szemléletű, 

polgári stb. Erre a sorsra jutott hosszú időn át Heller Farkas is, akinek munkáit legközelebbi 

munkatársai, Kádas Kálmán és Theiss Ede még idézni sem merték, mert olyan volt a politikai, illetve 

ezért a szakmai közhangulat. De volt pozitív ellenpélda is. Kékesi Katalin 1975-ben a 

Népszabadságban az időszak legjelentősebb polgári teoretikusának minősíti Heller Farkast, aki 1943-

ban írta meg a közgazdasági elmélet történetét. (150 éves az Akadémia c. sorozat: Történelmi 

sorsfordulók idején. Népszabadság 1975. május 9.) Érdekesség, hogy Kékesi Katalin írása Heller 

Farkas 98. születésnapján jelent meg. Megemlítjük még, hogy Heller Közgazdasági Lexikona (1937) 

külön is figyelmet érdemel, mert rajta kívül Magyarországon senki sem írt közgazdasági lexikont 

egyedül. A spanyol és német nyelvű kiadások sikere is egyedülálló. A magyar közgazdasági 

könyvkiadás fejlődése c. tanulmány (Közgazdasági Szemle 1960. 2. sz. 238.) megállapítja: 

„Kivételnek számítanak az olyan tudományos igényű, viszonylag nagy példányszámban megjelent és 

közönségsikert elért munkák, mint Heller Farkas Közgazdasági lexikona (1937).” Ugyanez a 

tanulmány Heller Farkasnak A közgazdasági elmélet története című könyvét a „felszabadulás előtti 

időszak egyik legjelentékenyebb közgazdaságtudományi művének” minősíti (uo. 237.) Heller 

könyvei, cikkei több mint negyven évig 1949-1988 között nem voltak hozzáférhetők.  

Közgazdasági Szemle – 2013. január. Csaba László: „Kérdőjelek a közgazdaságtanban és 

oktatásában” c. tanulmányában a következőket írta: Magyarországon a két világháború közötti 

korszak „mérvadói (Navratil Ákos, Heller Farkas, Theiss Ede és Surányi-Unger Tivadar) nem voltak 

ugyan a kor világáramának sarokkövei, de műveik rendszeresen megjelentek külföldön. Mi több, 

tanítványaik közül többen is nemzetközi hírnévre tettek szert - például Balogh Tamás és Káldor 

Miklós. Az általuk képviselt színvonalat és közelítésmódot azonban 1949-ben politikai aktussal 

felszámolták, és a helyén egy - a szovjet megoldások átvételéből építkező - új közelítés- és 

elemzésmód vált uralkodóvá, hatalmi eszközökkel megtámogatva, tekintet nélkül a nemzetközi 

teljesítményre.3” 

Heller Farkasra való visszaemlékezésemben fontosnak tartom megemlíteni a következőket. A két 

világháború között hazánkban több, nemzetközileg elismert és iskolateremtő tudós működött, 

akiknek hatása generációkon keresztül érezhető. Nézeteimet kezdetben Horváth János, az 

irodalomtudós, a későbbiekben pedig Heller Farkas, a közgazdászprofesszor tanításai alakították. 60 

éve 1963-ban érettségiztem az Óbudai Árpád Gimnáziumban. Ugyanazt mondhatom, mint amit neves 

színművészünk, Sinkovits Imre mondott: „Az Óbudai Árpád gimnázium kiváló iskola volt, nemcsak 

tanintézet, de egyben nevelőotthon, a szó leg jobb értelmében, tanárainkat mintha bölcs 

megfontolással válogatta volna ki a jó szerencse: mesterei voltak hivatásuknak, életre, munkára, 

hazaszeretetre … neveltek.” Horváth János egyik kiváló tanítványa, osztályfőnököm, Kiss Jenő tanár 

 
3 Csak példaként említem, hogy az 1950 és 1970 közötti időszak egyetemi tanárai jórészt még a szocialista 

országok német vagy orosz nyelvű lapjaiban sem jelentek meg, miközben a fordításból vagy nyugdíjból élő, 

peremre szorított Abay Neubauer Gyula, Varga István és Heller Farkas továbbra is meg-megjelent a 

nemzetközi folyóiratokban (kicsempészett kéziratokkal), többnyire technikai témákat taglalva. Az említettek 

életművét azóta gyűjteményes kötetekben tették hozzáférhetővé - hasonlóan Navratil Ákos munkáihoz. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_2013/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=58&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balogh_Tam%C3%A1s_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ldor_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ldor_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1th_J%C3%A1nos_(irodalomt%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinkovits_Imre
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úr szerettette meg velem az irodalmat. „Egyetemi szintű” előadásaim elsősorban a nemzeti 

függetlenségért és a haladásért folytatott több évszázados küzdelmet mutatta be a költészet területén 

Zrínyitől Ady Endréig, József Attiláig, Radnóti Miklósig. Hatására irodalom és történelem szakos 

tanárnak készültem. Neves közgazdasági és matematikai szakírónk, Krekó Béla professzor (fia, ifj. 

Krekó Béla osztálytársam volt és ő is közgazdász lett) indíttatására (1962 szeptemberében) azonban 

a közgazdász pályát választottam. Krekó Béla elmondta, hogy mint elméleti matematika-fizika szakos 

hallgató, a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1945–46-ban felvette Heller Farkas két féléves 

közgazdaságtani tanfolyamát a Magyar Királyi József Nádor Műegyetemen. Heller Farkas a vizsga 

során felhívta Krekó Béla figyelmét arra, hogy a matematikai módszerek felhasználása egyre nagyobb 

jelentőséget nyer a közgazdaságtanban. Ez a beszélgetés azután meghatározó volt számára, és – mint 

ismeretes – Krekó Béla matematikai módszerek – elsősorban a lineáris és nemlineáris programozás 

– közgazdasági alkalmazásának nemzetközileg is elismert hazai úttörője lett. 1962 szeptemberében 

halottam először Heller Farkasról, de igazán érdemben 1980-ban kezdtem foglalkozni 

munkásságával, amikor a Pécsi Bőrgyár árprognózis szakértőnek kért fel. Bár az ötvenes években 

Horváth Jánost támadták, s nem adhatott elő 1949-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 

munkái 1957 után kiadásra kerültek: szellemi örökségét ma már elismerik. Nem mondható el ugyanez 

Heller Farkasról, akinek nevét több generáció jóformán alig ismeri. 1977-ben, születésének 100. 

évfordulóján nem volt Heller-centenárium. 1988 után Heller Farkast elismerték. A Farkasréti 

temetőben található sírját (Parcella, Szakasz, Sor, Sír: 28/2, N/A, 1, 81) a Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság 2004-ben védetté nyilvánította.  

 
Heller Farkas (1877-1955) és fia Heller Farkas Tamás (1922-2001) sírja a Farkaréti Temetőben. 

 

Róla nevezték el a Budapesti Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégiumát (1996-ban) és a 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karát (2001-

ben).  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Krek%C3%B3_B%C3%A9la_(matematikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krek%C3%B3_B%C3%A9la_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krek%C3%B3_B%C3%A9la_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_B%C5%91rgy%C3%A1r
https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/heller-farkas/
https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/heller-farkas/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Farkas_Szakkoll%C3%A9gium?fbclid=IwAR1v3-1t-oTMCRugeBnpgrKfxWnIInQMZ8pVjr43dlVrS44nfFlxtVoBWvs
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Heller Farkas a névadónk.  

„A két világháború közötti időszak közgazdasági életének legkiemelkedőbb képviselője volt Heller 

Farkas, a műegyetem iskolateremtő professzora. Egyedülálló a tudományos teljesítménye, mivel 

három területen – a közgazdasági elmélet története, az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan és a 

pénzügytan terén – alkotott jelentőset.” (Sipos Béla)” 

 
A Heller Farkas Szakkollégium facebook (2023-02-04) 

 

 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája (Budapest, VII. ker., Hutÿra 

Ferenc u. 7.) 2009. 

 

A Műegyetem 1998-ban alakult Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékáni láncára Heller 

Farkas arcképe került. A karon 1999 óta működik a Heller Farkas Alapítvány. 

http://heller.uni-corvinus.hu/nevadonk/
http://heller.uni-corvinus.hu/nevadonk/
http://heller.uni-corvinus.hu/nevadonk/
https://www.facebook.com/hellerfarkas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heller_Farkas_foiskola_Budapest_Hutyra_Ferenc_utca_7_IMG_0354-1000.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heller_Farkas_foiskola_Budapest_Hutyra_Ferenc_utca_7_IMG_0354-1000.jpg
https://heller.bme.hu/az-alapitvany-nevadoja/
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Heller Farkas az Alapítvány névadója. 

 

Egykori lakhelyét (Budapest XI., Petzval J. u.) emléktábla jelöli.  

1998-ban létrejött a Heller Farkas magán nyugdíj pénztár. 

A Műegyetem kertjében (a K épület mellett) 2007-ben avatták fel szobrát.  

 

Heller Farkas (1877-1955) - az első közgazdász mellszobra (Eőry Emil, 2007.), a Budapesti Műszaki 

Egyetemen. - Budapest, Újbuda kerület, Lágymányos városrész, Műegyetem rakpart 4-6, BME 

szoborpark. 2016. 

 
A Heller Farkas Szakkollégium Váci utcai épülete, Budapest, Váci utca 47 

 

Az egyetem Q épületének Q-II előadóterme is az ő nevét viseli.  

https://heller.bme.hu/az-alapitvany-nevadoja/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_1998_01/?pg=53&layout=s&query=heller%20farkas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_of_Farkas_Heller_by_Emil_Eory,_2016_Ujbuda.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C5%91ry_Emil
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heller_Farkas_Szakkoll%C3%A9gium_V%C3%A1ci_utcai_%C3%A9p%C3%BClete.jpg
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Emlékét őrzi a Heller Farkas-díj, amelyet a Pénzügyminisztérium alapított.  

Heller Farkas díj Kupa Mihálynak, Mátyás Antalnak és Kovács Álmosnak. Portfolio. 2003. január 

23. 

Heller Farkas Füzetek. (2004-2011) Kiadta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar. 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE-en) a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet. A 

HFKI egy olyan egyetem részeként kezdte meg 1995-ben és folytatja azóta is oktatói és tudományos 

tevékenységét, amely egyetemnek nincs közgazdasági kara és 2011-ig közgazdasági képzést sem 

indított. A PPKE karai közül a Jog- és Államtudományi Kar tartotta alapításától fogva 

nélkülözhetetlennek és fontosnak egy közgazdasági intézet felállítását. Zlinszky János, alapító dékán 

mindezt azzal a szándékkal tette, hogy a magyar jogászképzésben elsőként komoly hangsúlyt kapjon 

a közgazdaságtan oktatása. 

 
HFKI honlapja 

 

Heller Farkassal és iskolájával kapcsolatos ÁBTL iratok 

 

Az ÁBTL-ben 2015 óta dolgozom kutatóként, témám: A magyar értelmiség helyzete 1945-1989. 

Heller Farkassal és iskolájához tartozó Varga Istvánnal kapcsolatos iratok forrása: Dosszié típusa 

3.1.6. Dosszié jelzete P-2619 Dosszié tárgya [Dr. Varga István, Simonyi Sándor és özv. dr. Neuwirth 

Andorné] Iratképző szerv: BM (Magyar Királyi Belügyminisztérium, Országos Vitézi Szék). 1944-

ben dr. Varga István, Simonyi Sándor és özv. dr. Neuwelt Andorné a zsidótörvények hatálya alóli 

felmentését kérelmezte. Varga István 1920-tól Heller Farkas tanszékén, mint magántanár is oktatott. 

https://www.portfolio.hu/bank/20030123/heller-farkas-dij-kupa-mihalynak-matyas-antalnak-es-kovacs-almosnak-27112
http://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/kozgazdasagtudomanyi-kiadvanyok/heller-farkas-fuzetek
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Katolikus_Egyetem
https://jak.ppke.hu/heller-farkas-kozgazdasagtudomanyi-intezet/
https://jak.ppke.hu/heller-farkas-kozgazdasagtudomanyi-intezet/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6zgazd%C3%A1sz)
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Heller Farkas 1941 április 9-én kelt nyilatkozata arról, hogy a kommunizmus (Tanácsköztársaság) 

idején az akkori közoktatásügyi népbiztonságnak a Műegyetem ellen tervezett intézkedéseiről a 

Műegyetem rektorát több ízben tájékoztattam. Nem kell hangsúlyoznom, hogy mindkét 

nyilatkozatban megnyilvánult viselkedésem az akkori időkben életemnek kockáztatásával járt. 

(Heller Farkas igyekezett zsidó származású munkatársait megmenteni, ezt tette Varga István esetében, 

továbbá amiről tudomásom van Éber Antalnál és Nemény Vilmosnál is eredményesen. A 

Tanácsköztársaság idején Heller Farkas nem töltött be vezető tisztséget a Műegyetemen, mégis 

megírta 1941-ben az igazoló jelentést Varga Istvánnal kapcsolatban) 

 
Varga Istvánt az I. Világháborúban többször kitüntették, 18 éves volt amikor bevonult. Súlyos 

sebesülése miatt 1917-ben tartalékos hadnagy lett. 1919-ben rokkantként nyugállományba helyezték, 

katonakönyvét bevonták. Az 1921 május 15-én kelt irat szerint karhatalmi szolgálatot teljesített. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ber_Antal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem%C3%A9ny_Vilmos
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1944. március 31. Varga István Heller Farkas igazolására is hivatkozva, kéri a bizonyítvány 

kiszolgáltatást. 

 
Varga István a hatósági bizonyítványa, akit Heller Farkas igazolt. 1944. április 28. 

 

 

Dosszié típusa.  3.1.9. Dosszié jelzete V-159771/1. Dosszié tárgya. Száll József (1921-2004) és társai. 

1962-től a római magyar követséget vezette, 1970-ben Olaszországban politikai menedékjogot kért. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1ll_J%C3%B3zsef
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Önéletrajzában azt írta, hogy 1942-1943-ban az egri Jogakadémián tanultam és ezzel egyidejűleg 

Heller Farkas professzor jóvoltából lehetőségem volt rendszeresen hallgatni a budapesti József 

Nándor műegyetem közgazdasági fakultásának az előadásait. Ez években folytatott tanulmányaim 

során publikálási lehetőséget is kaptam. 

 

Dosszié típusa 3.1.5. Dosszié jelzete. O-9323. Dosszié tárgya: Nemény Vilmos.  

 
Jelentés 1951-01-18. Tanulmányait a felszabadulás után fejezte be, ekkor Heller Farkas 

közgazdaságtan prof. mellett tanársegéd lett. (pontatlan adat, 1942-1948 között volt Heller Farkas 

munkatársa) Heller ajánlására tagja lett egy amerikai közgazdasági társaságnak is, a társaság lapja az 

Econometria. Az egész világnézete, közgazdasági szemlélete a burzsoá közgazdaságtanon 

alapszik…Igen intelligens, művelt, 5-6 nyelven beszél. 

 

Dosszié típusa 3.1.9. Dosszié jelzete V-150361/1 Dosszié tárgya 1956-os monográfia. A KSH-ban az 

1956-os forradalom idején november 1-én a forradalmi bizottság tagjának választották meg Nemény 

Vilmost. A forradalmi bizottság 1956 november 4. után feloszlott. Jelentés 1959 augusztus 15-én. 

Kállai Róbert rendőr hadnagy.  A forradalom leverése után Nemény Vilmos munkanélküli volt.  

Heller Farkas publikációi  
 

1. Törvényjavaslat az áru-részletügyletekről. (Heller Farkas Henrik néven) Közgazdasági Szemle 

1900. 49–51 

2. Németország kereskedelmi politikája. (Heller Farkas Henrik néven) Közgazdasági Szemle 1900. 

752–769. 

3. Zur Frage einer mitteleuropäischen Zollunion. Das Handels-Museum. Wien , (XV. köt.) 1900. 36. 

sz. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1900/?query=t%C3%B6rv%C3%A9nyjavaslat%20az%20%C3%A1rur%C3%A9szlet%C3%BCgyletekr%C5%91l&pg=212&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1900/?query=n%C3%A9metorsz%C3%A1g%20kereskedelmi%20politik%C3%A1ja&pg=755&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1900/?query=n%C3%A9metorsz%C3%A1g%20kereskedelmi%20politik%C3%A1ja&pg=755&layout=s
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4. A Közgazdasági lexikonban (1901) a következő nagyobb cikkek: 

Járadékelmélet (II. köt. 132–139.) 

Jövedelem (II. köt. 248–256.) 

Kartellek (II. köt. 284–295.) 

Munkabér (II. köt. 736–740.) 

A III. kötetben számos apróbb cikk. 

5. Az Északamerikai Egyesült Államok vámpolitikája és a reciprocitás. (Névtelenül). Közgazdasági 

Szemle 1902. 450–462. és 618–624. 

6. A magyar-osztrák monarchia külkereskedelmi forgalma a XX. század elején. (Névtelenül). 

Közgazdasági Szemle 1903. 91–120. és 196–221  

7. A határhaszon elmélete. Bp., Politzer Zs. és fia, 1904. (A Magyar Tudományos Akadémia által az 

Ullmann-díjjal jutalmazott pályamunka.) 179 l. 

8. A társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben (Adalék a 

társadalmi gazdaságtan rendszertanához). Athenaeum, 1904. 1. és 2. sz. 1988-ban Békéscsabán 

reprintben újra kiadták. 

9. Határhaszonelmélet és munkaelmélet. 1–2. Közgazdasági Szemle 1904. 463–473. és 516. és 533. 

10. A városba tömörülés jelensége Magyarországon 1–2. Közgazdasági Szemle 1904. 854–863. és 

907–923. 

11. Die auswärtigen Handelsbeziehungen der Österreichisch–Ungarischen Monarchie am Anfange 

des 20. Jahrhunderts. (Az Osztrák-Magyar Monarchia külkereskedelmi kapcsolatai a XX. sz. elején). 

Különlenyomat a „Jahrbücher für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft”-ból. (Gót 

betűkkel.) 1. füzet, Leipzig, 1904. 279–347. 

12. A városba tömörülés jelensége Magyarországon. (Válasz Kováts Ferenc észrevételeire és 

helyreigazításaira.) Közgazdasági Szemle 1905. 108–115. 

13. A határhaszonelmélet és az uralkodó értékelméletek. 1–2. Közgazdasági Szemle 1906. 110–121. 

és 176–185. 

14. A határhaszonelmélet bírálata. 1–2. Közgazdasági Szemle 1906. 531–538. és 591–600. 

15. A népesedés kérdése. Budapesti Szemle 1907. 89–107. és 235–259. 

16. A Balkán szerződések kérdése. (Névtelenül). Budapesti Szemle 1907. 107–116. 

17. Kartellkérdés. Budapesti Szemle 1907. 116–124. 

18. Társadalmi kötelékek és kapcsok. A társadalom anyaga. Műveltség Könyvtára. Heller Farkas: A 

társadalom. (Szerk. Stein Lajos) Bp., 1908. 91–138. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1902/?query=Az%20%C3%89szakamerikai%20Egyes%C3%BClt%20%C3%81llamok%20v%C3%A1mpolitik%C3%A1ja%20%C3%A9s%20a%20reciprocit%C3%A1s&pg=473&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1903/?query=Az%20Osztr%C3%A1k-Magyar%20Monarchia%20k%C3%BClkereskedelmi%20forgalma&pg=102&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Athenaeum_1904/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=131&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1904/?query=hat%C3%A1rhaszonelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20munkaelm%C3%A9let&pg=466&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1904/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=861&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1904/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=861&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1906/?query=a%20hat%C3%A1rhaszonelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20az%20uralkod%C3%B3%20%C3%A9rt%C3%A9kelm%C3%A9letek%20i&pg=113&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1906/?query=a%20hat%C3%A1rhaszonelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20az%20uralkod%C3%B3%20%C3%A9rt%C3%A9kelm%C3%A9letek%20i&pg=113&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1906/?query=A%20hat%C3%A1rhaszonelm%C3%A9let%20b%C3%ADr%C3%A1lata&pg=538&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiSzemle_1907_131/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=461&layout=s
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19. A gazdasági élet társadalmi szervezetének fejlődése. Műveltség Könyvtára (uo.) Bp., 1908. 412–

455. 

20. A kapitalizmus kifejlődése és áttekintése. Műveltség Könyvtára (uo.) Bp., 1908. 537–570. 

21. A gazdasági élet továbbfejlődése a kapitalizmus hatása alatt. Műveltség Könyvtára (uo.) Bp., 

1908. 658–692. 

22. Városok fejlődése. Kenéz Béla könyvének ismertetése. Közgazdasági Szemle 1906. 282–285. 

23. Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Magyar Társadalomtudományi 

Szemle 1908. 2. és 3. sz. 89–107. és 235–259. 

24. A közgazdaságtan mint exact tudomány (Schumpeter könyvének ismertetése). Magyar 

Társadalomtudományi Szemle 1909. 7. SZ. 706–712. 

25. Javaslatok az ólommérgezések elhárítására. Munkásügyi Szemle 1910. 453–459. 

26. A luganoi nagygyűlés tárgyai. Munkásügyi Szemle 1910. 549–555 

27. A luganoi nagygyűlés eredményei. Munkásügyi Szemle 1910. 651–659. 

28. A socialpolitika és a felsőosztályok. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének 

kiadványa. 18. sz. Bp., Kilián Frigyes utóda (Noseda Tivadar) 1911. 33 l. 

29. A nők éjjeli munkájának eltiltása és a nők. Munkásügyi Szemle 1911. 7. sz. 201–207. (vö. uo. 

229–230.) 

30. Tanácskozás a gyermekmunkáról és az ólomkérdésről. (Különlenyomat) Munkásügyi Szemle 

1913. 10. sz. 11. 

31. Új jövedelemeloszlási elmélet (Balás Károly könyvének ismertetése). Magyar 

Társadalomtudományi Szemle 1914. 5. sz. 356–367. 

32. Törvényjavaslat a vasárnapi munkaszünetről. Munkásügyi Szemle 1914. 11. sz. 377–387. 

33. Kapitalizmus és kriminalitás. Pesti Könyvszemle Bp., 1914. 219–279. 

34. Hadigondozásunk fejlődése. Magyar Társadalomtudományi Szemle 1914. I. sz. 6–21. 

35. Gyermekvédelem. (Társszerző: Heller Erik.) Magyar Társadalomtudományi Szemle 1914. 2. sz. 

149–164. (Heller Farkasnak ez az egyetlen tanulmánya, amit testvérével Heller Erikkel írt. S. B.) 

36. A bécsi háztartásstatisztikai felvétel módszere és eredményei. Munkásügyi Szemle 1917. 236–

249. 

37. A pénz befolyása az árakra. Budapesti Szemle 1918. 353–384. 

38. Teendők a törvényes munkásvédelem terén. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi 

Egyesületének Kiadványa. Bp., 1918. 23 1. 

39. a) Közgazdaságtan. I. kötet. Elméleti közgazdaságtan. 1919. Németh J. K. Bp., 383 l. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1906/?pg=285&layout=s&query=Ken%C3%A9z%20B%C3%A9la%20
https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarTarsadalomtudomanyiSzemle_1909/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=102&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarTarsadalomtudomanyiSzemle_1909/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=749&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MunkasugyiSzemle_1910/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=411&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MunkasugyiSzemle_1910/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=411&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MunkasugyiSzemle_1910/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=411&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MunkasugyiSzemle_1911/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=242&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/BME_MunkasugyiSzemle_1913/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=850&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6IlwiSGVsbGVyIEZhcmthc1wiIiwic29ydCI6IkRBVEUiLCJmaWx0ZXJzIjp7IkNPTCI6WyJCTUVfTXVua2FzdWd5aVN6ZW1sZSJdLCJFViI6WyJQQVJUMDYiXSwiRVYxIjpbIjE5MTQiXX19&per_page=100
https://adt.arcanum.com/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6IlwiSGVsbGVyIEZhcmthc1wiIiwic29ydCI6IkRBVEUiLCJmaWx0ZXJzIjp7IkNPTCI6WyJCTUVfTXVua2FzdWd5aVN6ZW1sZSJdLCJFViI6WyJQQVJUMDYiXSwiRVYxIjpbIjE5MTQiXX19&per_page=100
https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarTarsadalomtudomanyiSzemle_1918/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=7&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarTarsadalomtudomanyiSzemle_1914/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=170&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6IlwiSGVsbGVyIEZhcmthc1wiIiwic29ydCI6IkRBVEUiLCJmaWx0ZXJzIjp7IkNPTCI6WyJCTUVfTXVua2FzdWd5aVN6ZW1sZSJdLCJFViI6WyJQQVJUMDYiXSwiRVYxIjpbIjE5MTciXX19&per_page=100
https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiSzemle_1918_176/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=356&layout=s


 

84 

 

b) I. m. II., teljesen átdolgozott kiadás. Németh J. K., Bp., 1921. 400 l. Az MTA Sztrókay-díjjal 

koszorúzta. 

c) I. m. III, teljesen átdolgozott kiadás. Németh J. K., Bp., 1925. 3521. d) I. m. IV., teljesen átdolgozott 

kiadás. Németh J. K., Bp., 1942. 253 l. 

e) I. m. V., teljesen átdolgozott kiadás. A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai 19. sz. füzet 

Egyetemi nyomda. Bp., 1945. 168 l. 

f) A társadalomtudomány magyar klasszikusai. KJK, Bp., 1988. 168 l. (Reprint, az c) változatlan 

utánnyomása) 

40. a) Közgazdaságtan II. kötet. Közgazdasági politika. I. kiadás. Németh J. K., Bp., 1920. 499 l. 

b) I. m. II., teljesen átdolgozott kiadás. Németh J. K., Bp., 1923. 619 l. 

c) I. m. III, teljesen átdolgozott kiadás, Németh J. K., Bp., 1932 586 l. 

d) I. m. IV., teljesen átdolgozott kiadás. (Alkalmazott Közgazdaságtan.) A Mérnöki Továbbképző 

Intézet kiadása, 20. sz. füzet. 1947. 333 l. 

e) A társadalomtudomány magyar klasszikusai. KJK. Bp., 1988. (A d) változatlan utánnyomása) 

41. Szociálpolitikai feladataink. Közgazdasági Szemle 1920. 639–665. 

42. A társadalmi kérdés megoldásának útjai. A társadalombölcseleti rendszerek ismertetése. Németh 

J. K., Bp., 1920. 48 l. 

43. Valutapolitika. Németh J. K., Bp., 1920. 69 l. 

44. Szociálpolitika. Németh J. K., Bp., 1920. 126 l. 

45. Szociálpolitikai feladataink. Közgazdasági Szemle 1920. 639–665. 

46. Az egyetemi autonómia. Szózat 1920. jan. 8. I. 

47. a) Pénzügytan I. Németh J. K., Bp., 1921. 280 l. 

b) I. m. B. erősen átdolgozott kiadás. Magyar Közgazdasági Társaság Bp., 1943. 332 l. 

48. a) Die Entwicklung der Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie. (A közgazdasági 

elmélet alapvető problémáinak fejlődése.) (Gát betűkkel.) Quelle und Meyer, Leipzig, 1921. 104 l. 

b) I. m. II., átdolgozott kiadás, 1924. 144 l. 

c) I. m. III., átdolgozott kiadás, 1928. 1641. 

d) I. m. IV., átdolgozott kiadás, 1931. 1561. 

49. A pénzelmélet fejlődése. Közgazdasági Szemle 1921. 196–222. 

50. A nemzetközi munkásvédelem. A Magyar Külügyi Társaság 5. sz. kiadványa. 1921. 

Különlenyomat a Társadalomtudományból. 151. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/AkademiaiErtesito_1923/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=3&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1920/?query=szoci%C3%A1lpolitikai%20feladataink&pg=640&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1920/?query=szoci%C3%A1lpolitikai%20feladataink&pg=640&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1921/?query=a%20p%C3%A9nzelm%C3%A9let%20fejl%C5%91d%C3%A9se&pg=197&layout=s
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51. A mezőgazdasági munkáskérdések a genfi konferencián. A Nép. 1921. december 7. 5. 

52. Pénzügyi politika. A közületi kiadások. I. füzet. Németh J. K., Bp., 1922. 107 l. 

53. Vámpolitika. Németh J. K., Bp., 1922. 57 l. 

54. A háború és a közgazdaságtan elmélete. (Akadémiai székfoglaló.) Közgazdasági Szemle 1923. 1–

22. 

55. Magyarország és a nemzetközi munkaügyi szervezet. Közgazdasági Szemle 1923. 587–597. 

56. Magyarország szociálpolitikája. Budapest, Németh K. J., Bp., 1923. 253 l. 

57. Die Theorie der Volkswirtschaftslehre und der Weltkrieg. Zeitschrift für Volkswirtschaft und 

Sozialpolitik. Wien und Leipzig, 1923. 595–625. 

58. Ungarn und die Epoche des neuen internntionalen Arbeiterschutzes. Soziale Praxis und Archiv 

für Volkswohlfart 1924. 118–120. és 138–140. 

59. Het Herstel Van Hongarije. Economisch Statistische Berichten 1924. 439–441. 

60. Das Fundament der Volkswirtschaftslehre. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 1924. 

577–605. 

61. Közgazdasági Szemle (49. évf.) Buday László (1873–1925). Nekrológ. 1925. 1–2. 

62. A szerkesztő előszava. Közgazdasági Szemle 1925. 207–209. 

63. Matlekovics Sándor (1842–1925). Nekrológ. Közgazdasági Szemle 1925. 567–571. 

64. A szociológia feladatai. Társadalomtudomány. 1925. 1. sz. 6 13. 

65. a) Nationalökonomie. Theorie und Geschichte. (Gót betűkkel.) Meyer’s Wörterbuch 

(Közgazdasági lexikon) Halberstadt, 1925. Meyer 193 l. 

b) I. m. II. kiadás. 1926. 193 l. 

c) I. m. III., jelentősen átdolgozott kiadás. 1930. 319 l. 

d) I. m. IV., jelentősen átdolgozott kiadás. 1933. 370 l. 

66. Támadások a közgazdaságtan néhány alaptétele ellen. Közgazdasági Szemle 1926. 253–264. 

67. Der Streit um die neue Geldeinheit in Ungarn. Mitteilungen des Verbandes österreichischer 

Banken und Bankiers Wien, 1926. 170–177. 

68. Die Währungsreform in Ungarn. Bankwissenschaft 1926. 888–898. 

69. Die Resulteten van het Herstelwerk in Hongrije. Economisch-Statistische Berichten 1926. 798–

800. 

70. A szanálási válság. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közgazdasági Osztályának 

Közleményei (Különlenyomat a Közlöny 1926. évi 46. számából.) 1926. 28 l. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1923/?query=a%20h%C3%A1bor%C3%BA%20%C3%A9s%20a%20k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan%20elm%C3%A9lete&pg=4&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1923/?query=a%20h%C3%A1bor%C3%BA%20%C3%A9s%20a%20k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan%20elm%C3%A9lete&pg=4&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1923/?query=%22Heller%20Farkas%22&pg=594&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1925/?pg=4&layout=s&query=Heller%20Farkas
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1925/?query=A%20szerkeszt%C5%91%20el%C5%91szava&pg=210&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1925/?pg=570&layout=s&query=Heller%20Farkas
https://adt.arcanum.com/hu/view/KozgazdasagiSzemle_1926/?query=T%C3%A1mad%C3%A1sok%20a%20k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan%20n%C3%A9h%C3%A1ny%20alapt%C3%A9tele%20ellen&pg=262&layout=s
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71. Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás. Közgazdasági Szemle 1927. 1–20. 

72. Theoretische Volkswirtschaftstlehre. (Elméleti közgazdaságtan.) 1. Band. Quelle und Meyer, 

Leipzig, 1927. 294 

73. Ethikai tudomány-e a közgazdaságtan? Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában. Szent 

István Akadémia kiadása. Bp., 1927. 20 1. Megjelent a Katolikus Szemle 1927. 5. és 1927. 6. 

számában is I. és II. részben. Értekezések. Reprint kiadás: Heller Farkas. Etikai tudomány-e a 

közgazdaságtan? Aula, 2006. 

74. Die Grenzen der Besteuerung. (Festgabe für Georg von Schanz). (Különlenyomat.) Beiträge zur 

Finanzwissenschaft Tübingen, 1928. 2. sz. 87–111. 

75. Die Hauptthieorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage von Spann. 
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