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Ha gyo má nyo san a fran cia Pe re i re test vé rek 
ál tal 1852-ben élet re hí vott Crédit Mobilier-
hez kö tik az ipar vál la la to kat fi nan szí ro zó 
bank meg je le né sét, az in té zet ne ve egy ben a 
hasonlófunkciókatbetöltőbankokáltalános
meg ne ve zé sé vé is lett. A mo bil ban kok vagy 
más né ven uni ver zá lis ban kok a múlt szá zad 
ötvenes éveitől kezdvegyorsan terjedtek a
kon ti nen tá lis Eu ró pa szá mos or szá gá ban, a 
ha gyo má nyos ke res ke del mi ban ki funk ci ó-
kat kom bi nál ták a be ru há zá si bank újí tá sá-
val, va gyis nem csak be té te ket fo gad tak és 
vál tó kat szá mí tol tak le, ha nem egy ben vál la-
latokalapításábanisközreműködtek,érték
pa pí ro kat bo csá tot tak ki, ese ten ként hosszú 
le já rat ra is köl csö nöz tek.

 A ki egye zés évé ben ala pí tott Ma gyar 
Ál ta lá nos Hi tel bank már lét re jöt te kor uni-
ver zá lis bank volt, üz let kö re az alap sza bály-
ok ban igen tá gan volt meg ha tá roz va, a jel zá-
log hi te le zés ki vé te lé vel ki ter jedt a ban ká ri 
te vé keny ség va la mennyi ágá ra. A Hi tel bank 

kezdetektőlfoglalkozottvállalkozásokalapításával,vállalatfinanszírozással, folyószámla
és áru üz let tel, ré sze se dést vál lalt ke res ke del mi, ipa ri és köz le ke dé si cé gek ben. A bank a 
múltszázadnyolcvanaskilencveneséveitőlkezdveegyretöbbhazaiéskülföldivállalko
zássalépítettkibankárikapcsolatokat,ésazelsővilágháborúkitörésekormárakortársakis
úgy ítél ték meg, hogy te kin té lyes ér de kelt sé gi kör rel ren del ke zik. Az aláb bi ta nul mány ar ra 
tesz kí sér le tet, hogy a ren del ke zés re ál ló for rá sok alap ján be mu tas sa, mi lyen volt a bank és 
az ügy fél-vál la la tok kap cso la ta szá za dunk hú szas és har min cas éve i ben. Két szem pont 
alapjáníromleakapcsolatot:előszörahitelező–adósviszonytmutatombe,majdazúgy
ne ve zett össze kap cso ló dó igaz ga tó sá gok (interlocking directorship) kér dé sét vizs gá lom a 
bank igaz ga tó sá gá nak hal mo zott po zí ci ó it ele mez ve.

1. A MA gyAr Ál tA lÁ nos Hi tel bAnk és Adó sAi

Arendelkezésreállóforrások,elsősorbanaMagyarÁltalánosHitelbankügyvezetőigazga
tóságánaküléseirőlkészültjegyzőkönyvekalapjánrekonstruáltamabankadósvállalatai
nak jegyzékét a húszas évek első felére vonatkozóan.A jegyzőkönyvek számos fontos
in for má ci ót tar tal maz nak, így a vál la la tok nak nyúj tott hi te le ket, az ala pí tá so kat és az alap-
tőkeemeléseket.Tájékoztatnakújérdekeltségekszerzéséről,részvényszindikátusokalaku
lásárólésmegszűnésérőlegyaránt.UgyancsakfontosforrásomvoltaHitelbankKönyvelő
sé gé nek irat anyaga, amely ben több lis ta is fenn ma radt a bank kon szern jé be, il let ve hol ding-
já ba tar to zó vál la la tok ról.

Bankárok
és üzletfelek
A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel-
bank és vál la la ti ügy fe lei a 
két vi lág há bo rú kö zött

Pogány Ágnes



1 Azadatgyűjtésbőlkihagytamamagánszemélyeknek,abiztosítóéspénzintézeteknek,valamintaközlekedési
ésmezőgazdaságivállalatoknaknyújtotthiteleket.
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A re konst ru ált hiteladósi lis ták alap ján 1920 és 1926 kö zött a Hi tel bank 590 vál la lat tal 
állt ban ká ri kap cso lat ban.1 A vál la la tok nak nem egé szen a fe le volt rész vény tár sa ság. Az 
or szág leg na gyobb vál lal ko zá sai mel lett igen nagy arány ban vol tak je len a kis- és kö zép-
üze mek. A Hi tel bank ban ká ri szol gál ta tá so kat nyúj tott olyan ne ves és pa ti nás cé gek nek, 
mint a Strasser ésKönig terménynagykereskedő cég vagy a Schosbergerek.A vizsgált
vál lal ko zá sok több mint fe le ipa ri, 44 szá za lé ka pe dig ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta-
tott,aszolgáltatásokcsakelenyészőhányadotképviseltek.

A vizs gált vál la la tok túl nyo mó ré sze csak igen la zán kap cso ló dott a Hi tel bank hoz, és az 
1920–26közöttiidőszakbancsupánegykétalkalommalvettigénybeújhitelt,illetvekért
hitelkeretemelést.A vállalatokmindössze 13 százalékának a neve fordult elő legalább
ötszörahétévalattmegtartottigazgatóságiülésekjegyzőkönyveiben,s25nélkevesebb
olyancégettalálhatunk,amelynekneve10nélisgyakrabbanemlítődött.Az1. táb lázat tar-
talmazzaatíz,leggyakrabbanelőfordulóügyfélnevét.MindezigazolnilátszikRudolphés
Tilly téziseit,melyekerősenkritizáltákagerschenkroni „iparfejlesztőbank”koncepciót.
RudolphszerintugyanisnemigazolhatóAlexanderGerschenkronnakazazállítása,hogy
azuniverzálisbankok„abölcsőtől akoporsóig”, az alapítástól a felszámolásigkísérték,
segítettékakezdővállalkozásokat.Rudolphszerintazuniverzálisbankokanagy,tőkeerős,
már jól meg ala po zott vál lal ko zá sok kal épí tet tek ki in ten zív ban ká ri kap cso la to kat, nem 
pedigakezdő,támogatásraszorulócégekettámogatták.„Abécsinagybankokegyáltalán
nemazokavállalkozószellemű,ahiányzóvállalkozókpótlásárahivatottintézményekvol
tak, ame lyek re a Pe re i re test vé rek gon dol tak. A nagy bank ok in kább a jó ki lá tá sok kal 
kecsegtető, zsíros és kövér cégeket választották, amelyek túljutottak már az első évek
ne héz sé ge in. Ezek kel a cé gek kel épí tet tek ki ki ter jedt hi tel kap cso la to kat, sok eset ben nagy-
vonalúanésegyrenagyobbmértékbennyújtottakszámukrafedezetlenhiteleket”(Rudolph
1976:104).R.H.Tillyugyaneztígyfogalmaztameg:„Fejlesztésitámogatásazerőseknek”
(Developmentassistanceforthestrong)(Tilly1986).

AHitelbankügyvezetőigazgatóságánakjegyzőkönyveibenleggyakrabban(tíznéltöbb
esetben)előforduló,összesen23iparvállalatkivételnélkülaHitelbankérdekkörébetarto
zott, a Hi tel bank nak rész vény bir to ka volt ezek nél a tár sa sá gok nál, több sé gük ala pí tá sá ban 
is résztvett.Megemlítendőazonbanaz is, hogyolyanmamutvállalat,mint azUrikány
ZsilvölgyiKőszénbánya,mindössze egy alkalommal, aMagyarÁltalánosKőszénbánya

1. táb lá zat. A Hi tel bank jegy ző köny ve i ben leg gyak rab ban elő for du ló ipa ri vál la la tok

 1.HungáriaEgyesültGőzmalmokRt.
 2.PannoniaKenderésLenipariRt.
 3.JossM.ésLöwensteinRt.
 4.MagyarPamutiparRt.
 5.MagyarÁltalánosGépgyárRt.
 6.GanzVillamosságiRt.
 7.RokkaKötszövőgyárRt.
 8.Porcellán,KőedényésKályhagyárRt.
 9.GanzDanubiusGép,VaggonésHajógyárRt.
10.MagyaróváriMűselyemgyárRt.

Vál la lat

For rás: MOL Z 50. 77/8. cso mó, 5. té tel, Z 50 78/8. cso mó, 5. té tel.
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kétszer,azönmagábanistöbbtucatnyivállalatotegyesítőRészvénytársaságVillamossági
ésKözlekedésiVállalatokSzámárapedigmindösszenyolcszorfordultelőajegyzőköny
vekben.Ezaztvalószínűsíti,hogyanagyobbiparvállalatokesetébenebbenazidőszakban
isjelentőslehetettazönfinanszírozásaránya,ésönállóanissikerrelléphettekfölapénzés
tőkepiacon, nem szorultak bankári támogatásramég külföldi kölcsön szerzése esetében
sem. Az ada tok azt mu tat ják, hogy a Hi tel bank igen ke vés cég gel állt olyan in ten zív ban ká-
rikapcsolatban,amelyjelentősebbbankibefolyásttettvolnalehetővé.

AHitelbankadósvállalatainakterületimegoszlásátvizsgálvatisztánkirajzolódikafővá
rostúlsúlya.Avállalatokközelfelebudapestiszékhelyűvolt.Avidékiésazelcsatoltterü
letekenlevőüzletfelekközelazonos(20–20%os)aránybanvoltakjelen.AHitelbankaz
elsővilágháborúelőttgyakranvettrésztolyanalapításokban,amelyekkapcsánérdekeltsé
geketszerzettMagyarországtávolimegyéiben.Abankaháborúutánissikerrelőriztemeg
több, ha tá ron túl ra ke rült ré sze se dé sét.

A Hi tel bank ipa ri ügy fe le i nek a több sé ge az élel mi szer ipar ban (ezen be lül leg in kább a 
maloméscukoriparban),valamintatextiliparbantevékenykedett.Agépiparmeglepőenkis
aránytképviselt,enéhánytársaságazonbanazországlegnagyobbéslegtőkeerősebbválla
lataiközétartozott(GanzDanubius,Hofherr,LángGépgyárstb.).Mígamalmok,acukor
ésagépgyárakaHitelbankrégebbi,mégavilágháborúelőttiérdekeltségeivoltak,atextil
gyá rak jó ré sze már há bo rú utá ni ala pí tás volt. A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank a hú szas évek 
elsőfelébenközreműködött többtextilüzemlétesítésében(Joss&LöwensteinRt.,1920,
RokkaKötszövőgyárRt.,1920,HazaiFésűsfonóRt.,1921,BajaiPosztóésTakarógyár
Rt., 1922, Linum Fonóipari Rt., 1922,Magyaróvári Műselyemgyár Rt., 1923,Magyar
KalapésPosztógyárRt.,1923).AHitelbanküzletfeleiközöttnagyszámbanvoltakkeres
ke del mi cé gek is, több mint har ma duk az élel mi szer-ke res ke de lem ben, ne gye dük pe dig a 
textilkereskedelembentevékenykedett.

A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank kli en tú rá já nak vizs gá la ta alap ján há rom jel leg ze tes ügy-
fél tí pust kü lö ní tet tem el:

1. adós vál la lat: abanktólidőnkéntvagyrendszeresenhiteltveszfel.
2. a ban ki hol ding tag ja: a bank nak rész vény bir to ka van a vál la lat nál.
3. a ban ki kon szern tag ja: a bank nak rész vény bir to ka van a vál la lat nál, a bank rend sze-

rintképviseltetimagátavállalatigazgatótanácsábanés/vagyafelügyelőbizottságban,vala
mint hi te le ket nyújt a vál la lat nak.

AHitelbankklientúrájánaktúlnyomórészét(83%át)azokavállalatoktettékki,amelyek
csak la za hi tel kap cso lat ban áll tak a bank kal. A Hi tel bank hol ding ja az ügy fe lek 17 szá za lé-
káraterjedtki,ezeknélvoltabanknakrészvénytulajdona.Végülmindössze25–30olyan
vállalkozásvolt,amelyetalegszorosabbüzletiszálakfűztekabankhoz,amelyekakonszern
tag jai vol tak.

A Hi tel bank és hol ding vál la la tai kö zöt ti kap cso la to kat vizs gál va (2. táb lá zat) azt ta lál-
juk, hogy a hol ding ta gok több mint fe le nem vett föl hi te le ket a bank tól, és ezen vál la la to kat 
abankabelsőnyilvántartásszerintnemtartottasajátérdekkörébetartozónak.Aholdingta
goknakmindössze30százaléka,31vállalatálltszorosnaktekinthetőkapcsolatbanabank
kal.Avizsgálatokaztmutatják,hogyabankholdingjánakösszetételeévrőlévreváltozott,
ésminimálisvoltazonvállalatokszáma,aholaHitelbanktöbbévenkeresztülmegőrizte
ré sze se dé sét.

A kli en tú ra vizs gá la ta több ér de kes kö vet kez te tést is meg en ged. Az ügy fél kör túl nyo mó 
rész ben olyan vál la la tok ból állt, ame lyek a vizs gált évek ben nem áll tak rend sze res üz le ti 
kap cso lat ban a bank kal, pusz tán egy-két al ka lom mal vet tek föl hi te le ket, vagy egy-két al ka-
lommalvettékesetlegigénybeabankértékpapírkibocsátásiszolgáltatásait.Riessertézisé
velellentétben(Riesser1912:303)abankáltalnyújtottfolyószámlahitelekazesetekdöntő
több sé gé ben nem ered mé nyez ték a vál la lat ban ki ér dek kör be vo ná sát, il let ve ban ki el len -



2 HasonlóvizsgálatokatvégzettKövérGyörgy(Kövér1989)ésTomkaBéla(Tomka1992).
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őrzésalákerülését.Mégazoncégek(holdingtagok)jórészénélsemtörténtezmeg,ahola
bank nak rész vény bir to ka volt. A kli en tú ra kis há nya da állt a hol ding tag ja i ból, en nek össze-
té te le sem volt azon ban ál lan dó, ha nem éven te vál to zott. A vál lal ko zá sok nak fo lyó sí tott 
ban ki hi te lek, a ban ki rész vény tu laj don, il let ve a ban ki ér dek kör be tar to zás (a bank sa ját 
belsőnyilvántartásábanérdekkörébe tartozónak tartottaacéget)csupánnéhánynagyobb
vál lal ko zás ese té ben kö vet kez tek egy más ból.2Tanulmányombancsupáneztanéhányvál
la la tot, a ban ki kli en tú rá nak kö rül be lül az öt szá za lé kát te kin tem a ban ki kon szern tag já nak, 
és ezt tar tom a leg szo ro sabb kap cso lat nak bank és vál la lat kö zött.

A Hi tel bank és ügy fe lei kö zöt ti kap cso la tok vizs gá la ta alap ján nem tá maszt ha tó alá a 
gerschenkroni iparfejlesztőbankkoncepciója.AhúszasévekbenaHitelbankanagyobb,
már nyereséggel termelő vállalkozásokkal állt szoros bankári kapcsolatban, olyanneves
cé gek kel, ame lye ket in kább te kint he tünk a bank üz le ti part ne re i nek, mint a bank nak ki szol-
gál ta tott fe lek nek.

2. Össze kAp cso ló dó igAz gA tó sÁ gok

A bank és vál la la ti ügy fe lei kö zöt ti kap cso lat leg lát vá nyo sabb vo nat ko zá sa az a je len ség, 
ame lyet a szak iro da lom össze kap cso ló dó igaz ga tó sá gok nak (interlocking directorship) 
nevez.Abankvezetőinektöbbszörösigazgatóságitagságai,vagyisaz,hogyszámosvállalat
igazgatóságának,felügyelőbizottságánaktagjaiegyszerre,többértelmezésiproblémátered 
 

2. táb lá zat. A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank kap cso la ta a kon szern jé be tar to zó
ipa ri vál la la tok kal (1924. de cem ber 31.)
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Bá nya- és agyag ipar
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1 Csak rész vény: A Hi tel bank nak rész vény tu laj do na van az adott vál la la tok nál, de a vál la la tok nak nincs hi te le a bank nál, és a bank 

sem tart ja azo kat sa ját ér de kelt sé gé nek.
2Részvényéshitel:AHitelbanknakrészvénytulajdonavanazadottvállalatoknál,avállalatoknakhitelükvanabanknál,deabank

nem tart ja azo kat sa ját ér de kelt sé gé nek.
3Részvényésérdekeltség:AHitelbanknakrészvénytulajdonavanazadottvállalatoknál,ésabankavállalatokatsajátérdekeltsé

gé nek tart ja, de a vál la la tok nak nincs hi te lük a bank nál.
4Részvény,érdekeltségéshitel:AHitelbanknakrészvénytulajdonavanazadottvállalatoknál,avállalatoknakhitelükvanabank

nál, és a bank sa ját ér de kelt sé gé nek is tart ja azo kat.

For rás: MOLZ64.MagyarÁltalánosHitelbank,Könyvelőség



3 1.Finánctőkemodell:amodellszerintabankésiparitőkekoncentrációjaapénztőkemonopolpozíciójához
vezet,amiazegésztőkésgazdaságotátfogószervezetiésuralmirendszertalakítki.Azinterlock itt az ural-
mi vi szonyt je lö li.

2.Koordináció és kontrollmodell: a piacgazdaságban egymással versenyző gazdasági egységekvalójában
mind a ko or di ná ció és kont roll meg ha tá ro zott for má ja alatt áll nak. A ko or di ná ció és kont roll-funk ci ót a 
tőketulajdonosbankokvagyatulajdonoscsalád(családicég)gyakorolja.Azinterlock a ha tal mi vi szonyt 
szim bo li zál ja.

3.Forrásdependenciamodell: avállalkozásokkapcsolatokat építenekki egymással annakérdekében,hogy
egymástólerőforrásokatszerezhessenek.Azinterlock itt ér dek kö zös sé get, re cip ro ci tá si kap cso la tot je lez.

4. Me ne dzse ri mo dell: a vál lal ko zá sok va ló di irá nyí tói az al kal ma zott me ne dzse rek, az igaz ga tó ta nács nem 
ké pes va ló di dön té se ket hoz ni, az interlock va ló já ban nem je lez ér de mi dön té si, ha tal mi jog kö rö ket, in kább 
presztízsértékű.

5.Osztálykohéziósmodell:azigazgatótanácsoktagjaiugyanabbólafelsőosztálybólszármaznak,ugyanazok
ba az is ko lák ba jár tak, ugyan azok nak a klu bok nak, tár sa dal mi egye sü le tek nek a tag jai. Az össze kap cso ló dó 
igazgatóipozíciókazugyanilyentípusútársadalmiérintkezésmegnyilvánulásakéntértelmezhetők.

Scott1985:6–11alapján.
4 AkifejezésLengyelGyörgytőlszármazik,akiamultipozicionáliselitetaháromvagytöbbelitpozícióvalbíró

sze mé lyek kel azo no sí tot ta (Len gyel 1993: 35).
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ményezett.Azirodalomegyjelentősrészeazösszekapcsolódásoklétébőlközvetlenhatalmi
vi szony ra kö vet kez tet, és fel té te le zi, hogy a bank igaz ga tók ar ra hasz nál ják a vál la la tok nál 
betöltöttvezetőpozícióikat,hogyavállalatrakényszerítsékabankérdekeit.

Újabbanszámoskutatásmegkérdőjelezteazösszekapcsolódóigazgatóságokenémiképp
leegyszerűsítettfelfogását.Felhívtákafigyelmetarra,hogyapozicionáliskapcsolat(inter
lock) lé te még nem je lent au to ma ti ku san ural mi vi szonyt, bár ter mé sze te sen nem zár ha tó ki 
ennekalehetősége.Azújabbvizsgálatokabbólindultakki,hogyapozicionáliskapcsolat
leg ál ta lá no sab ban ér tel mez ve egy faj ta kom mu ni ká ció, a pozicionális kap cso lat há ló za ta 
(network of interlocks) pe dig olyan kom mu ni ká ci ós há lót al kot, amely a gaz da ság in for má-
ciósésérintkezésirendszerénekegyikfontosrésze(Scott1985:5–6).Egyeskutatókfelté
te le zik, hogy a hal mo zott po zí ci ók há ló za ta egy faj ta köz tes szin tet je lent a pi a ci és a hi e rar-
chi kus tí pu sú gaz da sá gi kom mu ni ká ció kö zött.

A szá mos ku ta tás el le né re mind má ig tisz tá zat lan, mi lyen tar tal mat hor doz nak vol ta kép-
pen az össze kap cso ló dá sok a vál la la tok igaz ga tó sá gai kö zött. A je len ség ér tel me zé sé re 
több, pár hu za mos ma gya rá zó mo dell is szü le tett.3

igAz gA tó sÁ gi kAp cso lA tok A Hi tel bAnk ese té ben

AHitelbankigazgatóságánaktagjaihagyományosanszámosvezetőposztottöltöttekbemás
pénzintézeteknél,iparvállalatoknális.Vizsgálatombanszeretnémrészletesebbenbemutatni
aHitelbank„multipozicionáliselitjét”,4 to váb bá vizs gá lom azt is, ho gyan vál to zott e kap-
csolataharmincasévekbenamegelőzőidőszakhozképest.

AMagyarÁltalánosHitelbanklegtágabbértelembenvettvezetői,vagyisazelnök,akét
alelnök, az ügyvezető igazgatók és bankigazgatók, valamint az igazgatótanács és a
felügyelőbizottságtagjaiegyüttesen440pozíciótfoglaltakel1928ban(3. táblázat). A szo-
rosabbértelembenvett irányítóposztotbetöltők(elnök,alelnökök,igazgatótanácstagjai)
össze sen 372 poszt tal bír tak, va gyis át la go san kö zel 14 po zí ci ó juk volt. Az igaz ga tó ta nács 
ésazelnökségjellegzetesbelsőcsoportokrabontható,melyekközöttlényegeseltérésvolt
a po zí ci ók szá má ban is (4. táb lá zat). Azalábbiakbanaz igazgatótanácsbelsőcsoportjait
(bankárok,aHitelbankkülföldirészvényeseinekképviselői,vállalativezetők,szakemberek
és föld bir to kos ok) mu ta tom be.
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3. táb lá zat. A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank igaz ga tó sá gá nak más vál la la tok nál vi selt
igaz ga tó sá gi tag sá gai, 1928–1935.

br. Harkányi Já nos
gr. Mailáth Jó zsef
Ludwig Neurath
gr. Andrássy Sán dor
dr. Baumgarten Nán dor
gr. Cziráky Lász ló*

dr. Domony Mó ric
dr. Egry Au rél
dr. Paul Hammerschlag
Hor váth Elem ér
KleinGyula
br. Kornfeld Pál
KovácsGéza
EmilKux
Aimé Lepercq
PalugyaiFerenc

A. El nök, al el nö kök és az igaz ga tó ta nács tag jai
1928 1932 1935 193519321928

 15
 5
 59
 4
 10
 4
 10
 5
 18
 6
 18
 51
 22
 1
 5
 6

 12
 6
 –
 3
 10
 2
 14
 11
 –
 –
 14
 22
 25
 1
 14
 5

 10
 5
 5
 3
 10
 3
 13
 10
 –
 –
 –
 14
 25
 2
 7
 –

 5
 3
 5
 5
 13
 24
 –
 29
 27
 –
 4
 3
 5

 230

10,0

 10
 4
 7
 5
 15
 23
 4
 25
 25
 32
 7
 –
 –

296

12,3

 5
 4
 7
 4
 10
 18
 4
 24
 23
 30
 4
 –
 – 
 372 
13,8

Allard Pierson
br.LouisRothschild
RussóIllés
gr. Armand de Saint Sauveur
SalamonJózsefTivadar
ScitovszkyTibor
Strasser Sán dor
br.baranyváriUllmannGyörgy
VidaJenő
dr.MaxM.Warburg
ErnstWeyl
Louis Lion
gr. Al bert de Boissieu

Összesen

Átlag

B. A Felügyelőbizottság, az ügy ve ze tő igaz ga tó ság és a bank igaz ga tók
ElischerViktor
Je szensz ky Pál
BeckRóbert
KállayRudolf
dr.PerényiIstván
GerberMiksa

 5
 15
 3
 6
 6
 8

 4
 9
 5
 9
 14
 7

 4
 15
 3
 6
 6
 8

dr. Mándy La jos
nagyecséri Ecséry Lász ló
SchneerErnő
Elias Jacques
Össze sen
Át lag

 1
 11
 3
 2 
 68 

6,2

 3
 5
 2
 2 
 73 

6,6

 1
 11
 3
 2 
 61 

5,5
*1928: gr. Cziráky An tal

For rás: Adressbuch der Verwaltungsräten und Direktoren. Cechoslovakei, Jugoslavien, Österreich, Ungarn. CompassVerlag
Wien–Prag–Zagreb–Budapest.1928,1930,1935.évfolyamok.
Compass. Finanzielles Jahrbuch. Personenverzeichnis. Verwaltungsräte und Direktoren. Wien1932.

4. táb lá zat. A Hi tel bank igaz ga tó ta ná csá nak szer ke ze te
a hal mo zott po zí ci ók alap ján, 1928, 1935*

Arány (százalék)Átlag (poszt/fő)Pozíciók száma
Csoport

1. Ban károk
2. Kül föl di rész vé nye sek
3.Vállalativezetők
4.Szakértők
5.Földbirtokosok

Össze sen

158
130
46
15
23

372

115
39
45
20
11

230

22,6
13,0
11,5
7,5
4,6

13,8

19,2
4,3

15,0
10,0
3,7

10,0

42,5
34,9
12,4
4,0
6,2

100,0

50,0
17,0
19,5
8,7
4,8

100,0

193519351935 192819281928

* A 3. táb lá zat ada ta i ból szá mít va
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1. A ban károk

1928banalegjelentősebbcsoportotabankárokalkották.Azösszespozicionáliskapcsolat
42,5 szá za lé kát, át la go san 22,6 posz tot mond hat tak a ma gu ké nak, ami messze meg ha lad ta 
a Hi tel bank át la gát. Há rom sze mély nek volt 20-nál több pozicionális kap cso la ta. Kornfeld 
Pál51,UllmannGyörgy24,KovácsGézapedig22hellyelbírt.KornfeldPál51pozíciója
nem zet kö zi mér cé vel mér ve is ma gas nak szá mí tott. A hú szat meg ha la dó tag ság a ko ra be li 
kül föl di uni ver zá lis ban kok gya kor la tá ban sem volt min den na pos.

Acsoportbanföltűnőagazdaságielitheztartozócsaládokjelenléte,egyescsaládokpedig
immármásodikgenerációjukkalvettekrésztabankirányításában.HarkányiFrigyes,Kornfeld
ZsigmondésUllmannAdolfgyermekei„örökösökként”(Lengyel1989:62),acsaládnevétés
rész vény tu laj do nát kép vi sel ve ke rül het tek az igaz ga tó ta nács ba. E ne vek össze fo nód tak a Hi tel-
bankmúltjával,ésnemvoltelhanyagolhatóaszimbolikusjelentőségüksem.Abankárcsoport
raugyancsakjellemző,hogyhéttagjaközülhárman(Harkányi,KornfeldésUllmann)nemesi,
majd bá rói rang ra emelt zsi dó csa lá dok tag jai, akik cí mü ket ép pen a gaz da sá gi élet ben ját szott 
kiemelkedőszerepükértkaptákazegykoriOsztrák–MagyarMonarchiauralkodójától.5

AbankárcsoportonbelülimásikéletstratégiátKleinGyulaképiselte.Kleinegykisebb
magáncégvezetőiszékébőlkerültaHitelbankhozügyvezetőigazgatónak(Kövér1982:97),
majdtöbbévtizedenkeresztülvezetőipozíciókattöltöttbeabanknál,mígmagaisdinasz
ti át ala pí tott. Hi tel ban ki po zí ci ó ja és te kin té lyes sa ját rész vény tu laj do na alap ján há rom fi á-
valegyüttegysorjelentősvállalatirányítóposztjáttölthettebe(Pogány1992).Salamon
JózsefTivadaraSalamon&Manovillmagánbankházegyiktulajdonosavolt.RánkiGyörgy
sze rint Sa la mon a hú szas évek ben a Hi tel bank ban ré sze se dést szer zett ber li ni Mendelsohn 
bankházatképviselteabankigazgatótanácsában(Ránki1982:72).

Ér de kes meg vizs gál ni azt is, hogy a ban kárcso port tag jai mely vál la la tok nál töl töt tek be 
vezetőtisztségeket.HasonlóanaHitelbankigazgatótanácsánaktöbbitagjához,esetükben
semlehetkomolyabbspecializálódásrakövetkeztetni.Egyarántmegtaláljukőketvasés
gé pi pa ri, vil la mos sá gi vagy élel mi szer- ipa ri vál la la tok, pénz in té ze tek vagy köz le ke dé si 
társaságok vezető testületeiben. Jelen voltak olyan jelentős gazdasági súlyú vállalatok
vezetőségében,mintaGanzgyárak,aMagyarCukoriparRt.,alegnagyobbtextilvagy
gépgyárak.Szembetűnő,hogyKornfeldPál többnyireabankkülföldi érdekeltségeinél,
var sói, bé csi, zág rá bi, po zso nyi, lembergi és más pénz in té ze tek nél, vál la la tok nál kép vi sel-
te a Hi tel ban kot.

2. A Hi tel bank kül föl di rész vé nye se i nek kép vi se lői

ApozicionáliskapcsolatokszámáttekintveaHitelbankkülföldirészvényeseinekképviselői
alkottákamásodiklegjelentősebbcsoportot.Azösszespozíció34,9százalékával,átlagosan
13poszttal rendelkeztek.Rothschildbáró,LudwigNeurathésPaulHammerschlagazta
bécsiRothschildbankházatésOesterreichischeCreditAnstaltotképviselte,amelyaHitel
bankot1867benmegalapította,saztkövetőenisszorosüzletikapcsolatbanálltvele.Emil
KuxaKux,Bloch&Co.bécsibankházatképviselte.Abankházjelentősebbhiteleketnyúj
tott a hú szas évek má so dik fe lé ben a Hi tel bank kon szern jé be tar to zó több nagy cu kor gyár-
nakis(Cottrell–Stone1992:46,48,54).Atöbbikülföldiigazgatóságitagahúszasévekben
kerültazigazgatótanácsba.Ebbenazidőszakban–abankgyakorialaptőkeemeléseialkal
mával–külföldibefektetőkjelentősebbhitelbankirészvénycsomagokatvásároltak.AHitel
bank vezetői 1920ban, a magyar kormány nyomására egy nagyobb részvénypakettet
engedtekátafranciacsoportnak.AtörténetjólismertRánkiGyörgyírásaiból(Ránki1981:



6 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) Z 58/1040 Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank Bácsmegyei Cu kor gyár, az 1923. 
és1924.évialaptőkeemelésekiratai.

7 MOLZ64/1MagyarÁltalánosHitelbankKönyvelőség.
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32;1982:69–71).AzUnionEuropéenneIndustrielleetFinancièret,azelsővilágháború
után Kö zép- és Ke let-Eu róp ában szer zett fran cia ér de kelt sé gek ke ze lé sé re ala pí tott pá ri zsi 
óri ás hol ding vál la la tot (Beaud 1983) kép vi sel te Saint-Sauveur gróf, a Schneider et Cie. 
vezérigazgatója, valamint E.Weyl ésA. Lepercq, az Union Européenne Industrielle et
FinancièrevezérigazgatójaaHitelbankigazgatótanácsában.MaxWarburgapatinásham
burgiM.M.Warburg&Co.t,azegyiklegfontosabbeurópaimagánbankot,AllardPierson
pe dig az amsz ter da mi Pierson bank há zat kép vi sel te.

AkülföldirészvényesekcsoportjábanL.Neurath(59),M.Warburg(30)ésP.Hammer
schlag (18) ren del ke zett ki ma gas ló szá mú pozicionális kap cso lat tal. A töb bi ek poszt ja i nak 
száma–egyésötközött–alacsonynakmondható.Azosztrákésnémet,valamintabelga
és fran cia rész vé nye sek po zí ci ó i nak szá má ban mu tat ko zó mar káns kü lönb ség min den 
bizonnyalazegyesországokeltérőbankigyakorlatának,azuniverzálisbanktípusmásmás
fokúelterjedtségénekkövetkezményevolt.Azelőzőekbenismertetettbankáricsoporthoz
képestszembetűnőkülönbségazis,hogyakülföldirészvénytulajdonosokelenyészőszámú
pozicionális kapcsolattal rendelkeztekmagyarországi székhelyű vállalatokban, posztjaik
több sé ge olyan kül föl di cé gek nél volt, ame lyek nem áll tak üz le ti kap cso lat ban sem a Hi tel-
bank kal, sem ma gyar vál lal ko zá sok kal.

Nemlehetvéletlennektartani,hogyéppenaCreditAnstaltotképviselőbankárokeseté
bentalálunkleginkábbmagyarvállalatoknálbetöltöttvezetőposztokat:LudwigNeurath,a
CAelnökehatmagyarvállalat igazgatóságábanvolt jelen (pl.GanzVillamosságiGyár,
NitrogénMűtrágyagyárvagyaThonetbútorgyárbudapestiüzeme).ACreditAnstaltugya
nis a 19. szá zad vé ge óta részt vett ma gyar vál la la tok ala pí tá sá ban és fi nan szí ro zá sá ban, 
ipari,közlekedésiésmástársaságokrészvényeinekkibocsátásában.Feltételezésemszerint
Neurath és a töb bi bé csi ban kár sa ját bank já nak rész vény tu laj do nát kép vi sel te a ma gyar 
cégekvezető testületeiben, hiszen aCreditAnstalt a húszas évek folyamán is részt vett
magyarvállalatokkalkapcsolatosbankáriműveletekben.ACAtöbbekközötttagjavolta
Bácsmegyei Cu kor gyár rész vény szin di ká tu sá nak már a vál la lat ala pí tá sa, 1911 óta. A CA a 
húszasévekelsőfelébenisrésztvettaBácsmegyeiCukorgyárösszesalaptőkeemelésé
ben.6Abécsinagybankannakellenéremegtudtaőrizniháborúelőtti5,2százalékosrész
vény há nya dát a vál la lat nál, hogy 1920 után a vál la lat és a vál la la tot fi nan szí ro zó pénz in té-
zetekháromkülönbözőországterületérekerültek.

3. A vál la lat ve ze tők

AvállalatvezetőkcsoportjaaHitelbankigazgatótanácsánbelülapozicionáliskapcsolatok
12,4 szá za lé kát kép vi sel te. Bár az ide tar to zó négy sze mély át la go san csak 11,5 po zí ció fö lött 
rendelkezett,amivalamivelkevesebbafőátlagnál(13,8poszt/fő),ecsoportgazdaságisúlya
nemlebecsülhető.VidaJenő(23pozíció),aMagyarÁltalánosKőszénbányavezérigazgatója
ésalelnökevagyDomonyMóric,aMagyarFolyamésTengerhajózásiRt.vezérigazgatója
óriási gazdasági és politikai tekintéllyel rendelkező, befolyásos szakemberek voltak.Az
országlegnagyobbkőszénbányájánakvezetőjenemcsakigenjelentőstőkékfölöttrendelke
zővállalatátképviselteabankban,hanemannakszámosalvállalatát,konszernvállalataitis,
szénésbauxitbányákat,mészéscementgyárakatéssokmindenmást.BáraHitelbanknak
7,8százalékosrészesedésevoltaMÁKrészvénytőkéjében,7aztgondolom,VidaJenő23
pozicionáliskapcsolataalapvetőenaMagyarÁltalánosKőszénbányakiterjedtérdekeltségi
kö rét mu tat ja. Domony Mó ric nem csak ha jó zá si tár sa sá gok ban, ha nem élel mi szer-ipa- 
 ri és más cé gek ben is igaz ga tói tag sá gok kal bírt, a Hi tel ban kot kép vi sel te olyan cé gek nél is, 



8 Az ada to kat az Adressbuch der Verwaltungsräten und Direktoren. Cechoslovakei, Jugoslavien, Österreich, 
Un garn 1928. év fo lya ma alap ján szá mí tot tam.
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amelyeknemaMFTRérdekeltségeiközétartoztak,hanemaHitelbankkalálltaküzletikap
cso lat ban. Domony Mó ric csa lá di kap cso lat ban is állt a Kornfeld csa lád dal, fe le sé ge 
KornfeldZsigmondnak,aHitelbankegykorielnökénekvoltalánya(Gudenus1993:II.99).

4. A szak em be rek

AHitelbank igazgatóságának tagja volt még EgryAurél, a nemzetközi hírű gazdasági
jo gász, a par la ment pénz ügyi és köz gaz da sá gi bi zott sá gá nak tag ja (5 po zí ció) és Elischer 
Viktor, a Pénzintézeti Központ elnöke, az Osztrák–Magyar Bank főtanácsosa, majd a
Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Jegy in té zet al el nö ke, a De vi za köz pont el nö ke (5 po zí ció) is.

5. A föld bir to kos ok

A föld bir to kos ok cso port ja bir to kol ta a pozicionális kap cso la tok 6,2 szá za lé kát, a cso por tot 
alkotó öt fő átlagosanmindössze 4,6 tagsággal rendelkezett.A földbirtokosok csoportja
ren del ke zett te hát át la go san a leg ke ve sebb po zí ci ó val a Hi tel bank igaz ga tó ta ná csá ban. A 
cso port tag ja volt gróf Mailáth Jó zsef, 1928-ban a Hi tel bank el nök he lyet te se és gróf 
CzirákyAntal,aHitelbankvoltelnöke.RajtukkívülméggrófAndrássySándorképviselte
aszületésiarisztokráciátacsoportban.MailáthJózsefazOrszágosFöldhitelintézetnekvolt
azelnöke,AndrássySándorésCzirákyAntalpedigaFöldhitelintézetfelügyelőbizottságának
volt a tag ja. A Hi tel bank el nök sé gé nek, il let ve igaz ga tó ta ná csá nak ha gyo má nyo san tag jai 
voltakfőnemesek,szerepükazonbannemtekinthetőjelentősnekavállalatokkalvalókap
cso lat tar tás ban.

A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank igaz ga tó sá ga nem csak ipa ri, ke res ke del mi és más vál lal-
ko zá sok kal állt pozicionális kap cso lat ban, ha nem fon tos szak mai és ér dek kép vi se le ti szer-
vek kel, va la mint a gaz da ság irá nyí tó in téz mé nye i nek egész so rá val is. A jegy bank és a 
PénzintézetiKözpontvezetőiközött,aparlamentFelsőházában,valamintpénzügyiésköz
gazdasági bizottságában egyaránt megtalálhatjuk a Hitelbank vezetőit.A Gyáriparosok
Or szá gos Szö vet sé gé ben is né gyen, a har min cas évek ben pe dig már öten vol tak je len a 
Hi tel bank igaz ga tó sá gá ból.

AHitelbankigazgatóságánakösszetételénvégigtekintveszembetűnő,hogyszintenincs
olyan szeg men se a gaz da ság nak, amely ne len ne kép vi sel ve, és nincs olyan ré te ge a gaz da-
sá gi elit nek, amely ne len ne je len. Ha az össze kapcsoló dó igaz ga tó sá gok azon ér tel me zé sét 
fo gad juk el, mi sze rint az nem más, mint egy faj ta kom mu ni ká ci ós mód a gaz da sá gi al rend-
sze ren be lül, ak kor az ed di gi ek ben elem zett szer ke zet nagy mér ték ben meg könnyít het te az 
érint ke zést, az in for má ció szer zést és -to váb bí tást a gaz da ság töb bi ré sze fe lé.

1928banaHitelbankigazgatóságaésfelügyelőbizottsága(abankigazgatókkalegyütt)
194vállalatnálrendelkezettvalamilyenvezetőpozícióval.8 A vál la la tok kö zel fe le ipa ri vál-
lal ko zás, nyol ca da pe dig pénz in té zet volt. Az ipar vál la lat ok kö zött az élel mi szer ipar, a gép-
gyár tás és a vegy ipar volt a leg na gyobb arány ban kép vi sel ve. A 194 vál la lat kö zel har ma da 
külföldivolt,akülföldicégekközöttpedigkétharmadosaránytjelentettekavoltOsztrák–
MagyarMonarchiautódállamainakterületénlevővállalatok.

Aharmincasévekelejénlezajlódrámaigazdaságieseményekváltozásokatidéztekelőa
Hi tel bank igaz ga tó sá gá nak kap cso lat rend sze ré ben is. A Hi tel bank pozicionális kap cso la ta-
i nak szá ma drasz ti ku san csök kent 1935-re, és fon tos szer ke ze ti vál to zá sok je lent kez tek 
1928-hoz ké pest. 1928-ban az igaz ga tó ta nács 372 pozicionális kap cso lat (interlock) fö lött 
ren del ke zett, 1935-re ez 230-ra zsu go ro dott. Míg 1928-ban át la go san kö zel 14 tag ság, 
1935benmárcsakátlag10posztjellemezteabankvezetőit.Aharmincaséveklegelején



 9 Lásd pl. Jonker 1991, Stiefel 1984.
10  Lásd Kernbauer 1991: 35; Schubert 1991: 47.
11 MOLZ58/1040MagyarÁltalánosHitelbankBácsmegyeiCukorgyár,OscarPollakésUllmannGyörgy1932.

de cem ber 4-i és 1933. szep tem ber 5-i tár gya lá sai.
12 Compass Personenverzeichnis 1935.
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fellépőgazdaságiéspénzügyiválságotkövetőenEurópaszertemegfigyelhetőazuniverzá
lis ban kok vissza szo ru lá sa.9Egyesszerzőkegyenesenúgylátják,hogyazuniverzálisbank
politika végső kudarcát és bukását jelentette a harmincas évek pénzügyi világválsága,
amelyetalegnagyobbosztrákésnémetvegyesbankokcsődjevezetettbeEurópában.

Ma gya ror szá gon is ta lál ko zunk ez zel a je len ség gel. Az uni ver zá lis ban ki gya kor lat a múlt 
századutolsókétévtizedébenkezdettkibontakozniMagyarországon,virágkorát–arendel
kezésreállóadatokalapján–ahúszasévekelsőfelébenélte.Ekkor,azinflációsgazdaság
viszonyai között százával gründolták az új vállalkozásokat, s a pénzintézetek is jelentős
arányokbanbővítettékérdekeltségikörüket.Az1924.évipénzügyistabilizációtkövetőena
pénz in té ze tek kon szo li dál ták ér dek kö rü ket, sok inf lá ci ós ala pí tás tól meg vál tak. A har min cas 
évek re azon ban újabb drasz ti kus csök ke nést mu tat nak az ada tok. Ezt a ten den ci át tá maszt ja 
aláVargaIstvántanulmányais,amelyszerint1924és1937közöttegynegyedérecsökkent
abankiérdekeltségekszáma(Varga1940:9).Ahúszasésharmincasévekbenavállalati
tőkeakkumuláció és önfinanszírozásmegerősödött,miközben a pénzintézetek likviditása
folyamatosanromlott.Mindezmegmutatkozottabankokcsökkenőérdekkörébenis.

A Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank ese té ben a pozicionális kap cso la tok szá má nak zsu go ro-
dásaelsősorbanarravezethetővissza,hogyeltűntabankigazgatóságábólMaxWarburg(30
poszt)ésPaulHammerschlag(18poszt),ésnyugdíjbavonultKleinGyula(18pozíció)is.
Ludwig Neurathnak 54 poszt tal, Kornfeld Pál nak pe dig 37 tag ság gal lett ke ve sebb je 1935-
re.Megfigyelhetőtehát,hogyéppenazoknakapozicionáliskapcsolataicsökkentekaleg
inkább,akikkorábbanátlagonfelüli számúpozícióval rendelkeztek.Ugyanakkormások
még nö vel ték is pozicionális kap cso la ta ik szá mát a hú szas évek hez ké pest. A vál to zá sok 
kö vet kez té ben a ban kárcso port már az összes poszt fe lé vel ren del ke zett 1935-ben.

Leg in kább a kül föl di rész vé nye sek szo rul tak vissza, ré sze se dé sük 17 szá za lék ra csök-
kent.FöltűnőaCreditAnstaltképviselőinekvisszaszorulásaaHitelbankmultipozicionális
csoportján belül.ACreditAnstaltmár a bank összeomlásátmegelőző évben változtatni
akart ko ráb bi gya kor la tán, és könnyí te ni akart túl mé re te zet té vált vál tó tár cá ján. 1930-ban 
máskülföldipénzintézetekkelegyüttmegalapította,aContinentaleGesellschaftfürBank
und IndustriewerteBaselnevűholdingvállalatot, amelynek feladata aCA ipari ésbanki
rész vé nye i nek át vé te le volt.10 A Credit-Anstalt ma gyar or szá gi ér de kelt sé ge it is a sváj ci 
hol ding nak akar ta át ad ni, leg aláb bis er re utal nak a két bank kö zött foly ta tott tár gya lá sok a 
MezőgazdaságiIparRt.BácsmegyeiCukorgyáránakarészvényeiről.11 A Credit-Anstalt a 
válságotkövetőenfokozatosanleépítettekülföldiérdekeltségeit,ésbankáritevékenységeit
im már Auszt ria ha tá rai kö zött foly tat ta. Ludwig Neurath, 1935-ben nyug dí ja zott bank igaz-
gatónemtagjaaCreditAnstaltvezetőségének.12 A har min cas évek de re kán így egye dül 
RothschildbáróképviselteaHitelbankbanabécsikapcsolatot.AHitelbankkülföldirészvé
nyeseivelvalókapcsolattartástakadályoztákapénzügyiválságotkövetőenbevezetettkötött
de vi za gaz da ság in téz ke dé sei is, ame lyek ér tel mé ben a bank nem utal ha tott át osz ta lé kot 
kül föld re, s na gyon meg ne he ze dett a hi tel fel vé tel is.

AHitelbank vezetőségén belül látványosanmegerősödött viszont a vállalati vezetők
hely ze te, a posz tok kö zel egyötöde fö lött ren del kez tek, szem ben a ko ráb bi 12 szá za lék kal. 
A föld bir to kos ok re la tív hely ze te nem so kat vál to zott, po zí ci ó ik ab szo lút szá ma vi szont 
to vább csök kent. (Lásd a 4. táb lá zat ban.)

Ahalmozottigazgatóságipozíciókszáma,persze,önmagábankevesetmondabank–vál
la lat kap cso lat va ló di tar tal má ról. Egy pénz in té zet és ügy fe lei kö zöt ti kap cso lat ról nem 



13 Adressbuch der Verwaltungsräten und Direktoren. Cechoslovakei, Jugoslavien, Österreich, Ungarn 1928, 1935 
év fo lya mai.

14 MOL Z 58. 10. cso mó 10. té tel.
15 MOL Z 58. 236. cso mó 1040. té tel.
16 MOLZ64.1.csomóMagyarÁltalánosHitelbankKönyvelőség.
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mondhatunknéhányáltalános,ezértsemmitmondókijelentésnélbővebbet,valójábancsak
konk rét ese tek elem zé se és ér té ke lé se alap ján von ha tunk le ér vé nyes kö vet kez te té se ket. Ez 
azonbanatörténetiforrásokszűkszavúságamiattigennehezenkutatható.Aztgondolom,
ta lán ta nul sá gos meg is mer ked ni a Hi tel bank igaz ga tó ta ná csa egyik tag já nak, a multi pozi-
cionálisKleinGyulánakatörténetével.

KleinGyula1906banlettaHitelbankügyvezetőigazgatója,amikoraHitelbankáruosz
tályamagábaolvasztottaagyapjúaukciókatszervezőHellerésTársacéget,amelynekKlein
acégvezetőjevolt(lásdKövér1982:97).Azelsővilágháborúéveibenváltszélesebbkörök
ben is is mert sze mé lyi ség gé, ami kor fon tos sze re pet ját szott a ha di gaz da ság in téz mé nye i nek 
kiépítésében ésműködtetésében (Radnóti 1929: 46–52).A húszas és harmincas években
Kleinmárjelentősrészvényérdekeltséggelrendelkezettegysorjelentősnagyvállalatnál,és
elnöke, alelnöke volt számos, a Hitelbank érdekkörébe tartozó cégnek (Ganz, Linum
Taussig,MezőgazdaságiIparRt.stb.).Háromfiaszinténtöbbfontosvállalatvezetőségének
volt tag ja. Bár a ko ra be li plety ka sze rint Kleinék vi ha ros meg gaz da go dá sá nak hát te ré ben 
egytitkostámogató,„Európaleggazdagabbembere”állt,akiátengedtearészvényeiután
já ró sza va za ti jo got Kleinnek,13avalóságvalószínűlegsokkalprózaibbvolt.AHitelbank
igazgatótanácsánaktagjaként,valamintaháborúsgazdaságműködtetésébenszerzettóriási
ta pasz ta la tok és is me ret sé gek bir to ká ban a Klein csa lád nak jó al kal ma nyílt ma gán va gyo na 
gya ra pí tá sá ra is.

KleinGyula1917benlettaMezőgazdaságiIparRt. igazgatója.Arészvénytársasága
Hitelbankcukorkonszernjénekmásodiklegnagyobbvállalatavolt,KaposvárottésMezőhe
gye sen vol tak cu kor gyá rai és más élel mi szer-fel dol go zó üze mei (Jenei 1971). A hú szas 
évek kö ze pén a Hi tel bank nak 22,6 szá za lé kos, a Klein csa lád nak 10,4 szá za lé kos rész vény-
tu laj do na volt a vál la lat ban, a har min cas évek ben pe dig a cég össze sen 655 ezer rész vé nyé-
bőlaKleincsaládévolt73,6ezerdarab.141933.október4énszindikátusiszerződéstkötött
egymássalaHitelbankésaKleincsalád,amelybenmegállapodtakaMezőgazdaságiIpar
Rt.igazgatóságiszékeinekelosztásáról.Azegyezményértelmébenabankésacsaládegya
ránt ötöt igazgatósági széket kapott,míg a fönnmaradó nyolc hely „semleges”maradt,
vagyisacégműszakivezetőifoglalhattákelazokat.KovácsGéza,akiaddigaHitelbankot
képviselteavállalatnál,lemondott,KleinGyulaegyikfia,Istvánpedigavállalatvezérigaz
ga tó ja lett. Az egyez ményt éven te meg újí tot ták, és egé szen a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré-
sé ig ér vény ben ma radt.151938banKleinGyulaacégelnöke,MajerEmilpedig–szintén
Kleinékjelölésére–alelnökelett.

Az 1933. évi egyez mény jól mu tat ja azt a sa já tos fo lya ma tot, mely nek so rán a Hi tel bank, 
amelynekjelentős(1938banmár34,8%os)érdekeltségevoltaMezőgazdaságiIparRt.
ben, fo ko za to san hát tér be szo rult a vál la lat irá nyí tá sá ban, míg a Klein csa lád, egy jó val 
kisebbrészesedéssel,fontospozíciókatszerzettugyanott.Avállalatjelentősrekonstrukciót
hajtottvégre1923–24folyamán,amelyetrészbenhitelbankihitelekkelfinanszíroztak.1924
végénavállalat6milliárdkoronásalaptőkemelletttöbbmint4milliárdkoronávaltartozott
a Hi tel bank nak.16KleinIstvánnakfontosszerepevoltabban,hogyavállalataharmincas
évekre jelentősen csökkenteni tudta adósságállományát, és a válság sem rendítettemeg
pénzügyistabilitását(Jenei1971:214).Ugyaneznemvoltelmondhatóabankról,amelyet
sú lyos lik vi di tá si ne héz sé gek be so dort a pénz ügyi vál ság.
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