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ELŐSZÓ

TISZTELT OLVASÓ!

A Nemzetgazdasági Minisztérium tömbje a József nádor tér felől. A Magyar Általános
Hitelbank székházát Alpár Ignác tervezte, 1909–1913 között épült fel.

A Gazdaság és Pénzügy 2017/3. száma különleges lapszám, amely abból az alkalomból jelenik meg, hogy idén lenne 150 éves a Magyar Általános Hitelbank, kora
legjelentősebb kereskedelmi bankja. Hosszú évtizedek óta a bank volt székháza
szolgál a Nemzetgazdasági Minisztérium (korábban Pénzügyminisztérium) központi épületéül. Mondatnánk, ez az az épület, amely 150 éve a magyar gazdaság és
pénzügyi élet központja.
Ebből az alkalomból a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség
2017. október 19-én közös konferenciát szervez. A konferencián elhangzó előadások
mögötti tanulmányoknak adunk helyet mostani tematikus lapszámunkban.
A Magyar Általános Hitelbankot 1867-ben, a kiegyezés évében alapították mint a
Rothschild-bankház magyarországi bankját, s már a kezdetektől fogva a magyar
pénzügyi élet meghatározó szereplője volt. E számunkban érdekes tanulmányokat
olvashatnak a bank vezetőinek elhivatottságáról, a két világháború előtti és utáni
bankrendszerről, a bankhoz kapcsolódó gazdasági vezetők személyes és nemzetközi
kapcsolatairól, és nem utolsó sorban a sajnálatos államosításról.
Ha csak az évszámokat nézzük, érdekes, hogy idén több évfordulót is számon tartunk. A Magyar Általános Hitelbankot 150 éve alapították, majd 80 évnyi működés
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után, 1947-ben (70 éve) államosították, beolvasztották a Magyar Nemzeti Bankba. Majd a 40 évig tartó, egyszintű bankrendszerrel működő gazdaságunkban a
Magyar Nemzeti Bankból történő kiválással, 1987. január 1-jén formálisan is újraindult a kétszintű bankrendszer, amely így idén ünnepli 30 éves (újbóli) fennállását.
A kereskedelemi bankok negyvenévi tetszhalála is hozzájárulhatott ahhoz, hogy
hajlamosak vagyunk elfelejteni: a háború előtt már fejlett bankrendszer működött
Magyarországon. Ha pedig elolvassuk az elődök történetét, rá kell jönnünk, hogy
a dolgok gyakran ismétlődnek. A bankárellenesség sohasem állt távol sem az európai társadalmaktól, sem a populista politikusoktól; de az elhivatott, a magyar
gazdaság és pénzügyi szektor érdekeit szem előtt tartó banki vezetők és bankjaik
sikerességét ez érdemben nem volt képes befolyásolni. Sőt, jó példákat láthatunk
arra, hogy a magyar gazdaság sikereiben érdekelt, külföldi tulajdonosok és banki
vezetőik nagyon jól együtt tudtak működni úgy a magyar arisztokráciával, mint a
kormányzattal is.
Visszatérve napjainkhoz, a kétszintű bankrendszer 30. évfordulója alkalmából recenziót teszünk közzé a Magyar Bankszövetség „Ciklusváltó évek, párhuzamos életrajzok” címen megjelent, bankvezetőkkel készített interjúkötetéből. A könyv teljes
terjedelmében a Bankszövetség honlapján elérhető.
Jó olvasást!
Cikkeinkhez illusztrációként Eisenmann József (BTM Kiscelli Múzeum) fotóit
használtuk fel.
Kovács Levente
a szerkesztőbizottság elnöke

Marsi Erika
felelős szerkesztő
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