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B udapesten szü le te tt és hunyt el. Kivéve azt az öt évet, 
am ikor Kassán m űködött, egész é le té t a  fővárosban 
töltötte. A közgazdaságtudományok, állam tudom ányok 
és jogtudományok doktora volt.

1925-ben egyetem i tanársegéd, 1932-ben egyetemi 
adjunktus, m egbízott előadó és h ite les  könyvvizsgáló,
1936-ban egyetem i előadó, 1939-ben a K assai 
K ereskedelm i Főiskola rendes tanára, tanszékvezető.
1944-ben az iskola igazgatója, majd 1944-ben iskolájával B udapestre költözött, ahol 
m űködését a Keleti K ereskedelm i, ill. K ereskedelm i Főiskola igazgatójaként folytatta 
1950-ig, az ottani Ipargazdaságtani tanszéket 1956-ig vezette. Közben, 1947-ben k i
nevezték rk. egyetemi tanárnak. Mivel ez az iskola 1956-ban m egszűnt, u tána a 
Közgazdasági és Jogi Kiadónál m űködött m int felelős, később m int főszerkesztő, i t t  a 
V állalatgazdaságtani lexikon szerkesztőbizottságának főm unkatársa volt. 1962-ben nyu
galomba vonult.

Szakmai m unkássága igen k ite ijed t. Tudományos közleményei kb. 2500 nyom tatott 
oldalon magyarul, angolul, japánul és ném etül je len tek  meg. K iem elt jelentőségűek a 
következők:

Magángazdasági K érdések (1927)
The Germ an Science of Business M anagem ent (1929 London, 1970 Tokio) 
M echanikus Számvitel (1931)
A Ném et Ü zem gazdaságtan (1936)
Internationaler Vergleich der betriebsw irtschaftlichen 
Forschung und Lehre (Berlin 1938)
Üzem gazdaságtan (1938)
Nagyvállalatok M érlegeinek Elem zése (Kassa, 1942, 1943, 1944 kötetsorozat) 
Iparvállalatok Részlettervei (1952 és 1954)
R esearch and Development in M ultinational E nterprises (Bamberg, 1976)
Új Tudományos Feladatok felé (1982)
A Tudomány Térképe (1995)

Számos nyugat-európai egyetem en ta rto tt előadásokat az üzem gazdaság fejlesztésének 
tárgyköréből. Az Accounting Society London alapító és a Verband der H ochschullehrer für 
Betriebsw irtschaft (NSzK) rendes tagja volt.

A fenti felsorolásból egyöntetűen kitűnik, hogy Schranz A ndrás életm űve az üzem gaz
daságtanban teljesü lt be. Ezt bizonyítja az 1938-ban m egjelent kivételesen sikerü lt és 
szakm aalapító tankönyve is.
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A professzor ú r 90*ik születésnaját (1992) k é t je len tős tény fémjelezte: A Közgazdsági 
Szemle 1992. évf. IX. szám ában m egjelent köszöntő ,,az üzem gazdaságtan doyenje” címen 
szólítja. Ugyanebben a hónapban volt kassai főiskolai hallgatói nagy szám ban gyűltek 
össze volt in tézete épületében Kassán, hogy je len létében  m egünnepeljék születésnapját és 
értékeljék életm űvét. O tt kerü lt újra kezem be az 1938-ba m egjelent „Ü zem gazdaságtan”, 
és világosan m egm utatkozott az a tény, hogy a rendszerváltás u tán  ez a nagyszerű m ű fél 
évszázad u tán  sem m it sem  vesztett értékéből és időszerűségéből, viszont sok tek in tetben  
m agasan túlszárnyalja a közben ezen vagy ehhez közeli tárgykörökből m egjelent újabb 
publikációkat.

Schranz A ndrásban nem csak a doyent, de a magyar üzem gazdaságtan m egalapítóját 
tisz teltük  és tegyük hozzá, hogy Közép-Európa térségében m egelőzte szakm ai kollégáit. 
Már a fent idéze tt születésnapi köszöntő javasolja a fiatalabb kortársaknak  az akkor még 
élő idős m ester m űveinek olvasását. Ez a jótanács m a sem  avult el. 80-ik születésnapja óta 
még k é t értékes művel ajándékozta meg a tudományt: az 1982-ben m egjelent „Új 
Tudományos Feladatok Felé” cím ű könyve világm éretű ku ta tási lehetőségekről és kívá
nalm akról tárgyal, m elyek egy hatalm as agy fantáziájának term ékei, és m essze tú lh a lad 
ják  szűkebb szakm ai érdeklődését. ,,A Tudom ány T érképe”, amely eddig  nem  láto tt 
módon leltározza fel és magyarázza az össztudom ány ágazati tagolódását és az ágazatok 
és részei tarta lm át, összefüggéseiket, jelentőségeiket. M inden szakm a és korosztály, de 
főleg a pályaválasztókat oktató pedagógusok szám ára póto lhatatlan  kézikönyv.

Schranz András tolla nem  pehelykönnyű, világos és töm ör sorai m egállásra, gondolkodás
ra, önvizsgálatra késztetnek. Még a stílusa is oktató azok szám ára, ak ik  kevéssé é rték e
lik a nyom dapapírt.

Schranz A ndrás tudós és pedagógus volt. Nem véletlen, hogy tanítványai körében 
általános tisz te le tnek  és szerete tnek  örvendett. A tanár legyen jó  em ber és szeresse 
tanítványait. Ez kötelező. De Schranz professzor ennél lényegesen több volt diákjai 
számára. Ez a csendes em ber rendkívül karakán volt, ha  az igazság és em berség forgott 
kockán. A háború  éveiben ellenszegü lt a k isebbségek  m egkülönböztetésének , a 
zsidóüldözésnek, a fasizm usnak, a háborús hisztériának. És 1956 u tán  újra m egm utatta 
szilárd dem okratikus alapállását, am ikor m egvált a katedrától, m ert m egsértve érezte 
magát és nem zetét. Többé m ár nem  té r t  vissza a tanításhoz a későbbi nem zedékek h a ta l
m as kárára. Sajnálatos, hogy az utolsó években, am ikor m ár sem m i akadálya nem  le tt 
volna annak, hogy a szakm a újra m agáénak vallja, erre  nem  kerü lt sor.

Legyenek em e soraim  búcsúszavak, melyek utolsó útján nem  hangzottak  el.

Kassán, 1999. m árcius végén.

Kis Sebestyén
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