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Zalaegerszegen született 1926-ban. Édesapjának a Szombathelyi Csendőrkerületi 

Parancsnokságra való áthelyezésekor kis gyermekként került Szombathelyre. Az elemi iskola 

után 1936-ban felvették a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba, ahol 

1944-ben jeles eredménnyel érettségizett. Jó tanulmányi eredményei mellett, a torna-körben 

elért sikereivel, és mint a gimnázium labdarúgó csapatának „oszlopos” tagja, kimagasló 

érdemeket szerzett a sportolás terén. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem jogi fakultásán 1949-ben „cum laude” doktorrá avatták. 

1950-től az 1956-os októberi magyar forradalom és szabadságharc kitöréséig a Vas megyei 

Népbolt Központban mint a tervgazdasági-statisztikai csoport vezetője dolgozott. Az 1956-os 

októberi forradalom kezdetén a kereskedelmi dolgozók forradalmi bizottságának elnökévé 

választották. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás elől 

feleségével Ausztriába menekült. 

Mindketten elnyerve a Rockefeller-ösztöndíjat-1957-ben a gráci Karl Franzens Univesität jogi 

illetve filozófiai fakultásán kezdték meg egyetemi tanulmányaikat. Két év jogi tanulmányok 

és speciális jogi tárgyakból letett doktori szigorlatok után a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetemen szerzett doktori diplomáját nosztrifikálták. 

Ezt követően a gráci egyetem államtudományi fakultásán, a közgazdasági szakon 5 év 

egyetemi tanulmányok, valamint a doktori szigorlatok letétele és doktori disszertációjának 

elfogadása után az államtudományok doktorává avatták. Felesége az egyetem tolmács 

intézetében magyar-német szakon először fordítói, majd tolmács diplomát szerzett. 

Az egyetemi tanulmányok végzése mellett, 1959-től 1963-ig vezetője volt a grazi 

YMCA/YWCA Kultúrotthonnak, melyet Grazban az 56-os magyar forradalom és 

szabadságharc után menekült magyar egyetemisták részére létesítettek. A kultúrotthon 

eltüntette az 56-os menekültek és a régi magyar menekültek közötti választóvonalat is azáltal, 

hogy minden magyar számára nyitva állt, és a magyarok igazi, baráti találkozásának színhelye 

lett.  

1964-ben kezdte meg működését a nemzetközileg is elismert, és több híres közgazdászt, 

köztük Nobel-díjas tudóst adó bécsi Osztrák Gazdaságkutató Intézetben. 1991-ig mint 

tudományos munkatárs, 1991-től pedig konzulens, szakértői tanácsadó. Szakterülete: nemzeti 

jövedelem, gazdasági prognózisok, nemzetközi gazdasági összehasonlítások. Társszerzője 

volt az 1965-ben megjelent gazdaságtörténeti műnek: „Österreichs Volkseinkommen 1913 bis 

1963”.A tanulmány Ausztria gazdasági fejlődését vizsgálja az Osztrák-Magyar Monarchia 

utolsó békeévétől (1913) 1963-ig terjedő 50 év periódusában. Szakterületén kívül az Intézet 

(WIFO) magyar referense. Az 1960-as évek közepétől intenzíven foglalkozott a magyar 

gazdasági fejlődés vizsgálatával. Jó együttműködés kezdődött a magyar vezető 

közgazdászokkal a Magyarországon 1968-ban bevezetett gazdasági mechanizmus előtti 

években. Ez időben alakult meg az Osztrák Gazdaságkutató Intézet mintájára Budapesten a 

Magyar Gazdaságkutató Intézet. Az első hosszú távú osztrák-magyar kereskedelmi szerződés 

megkötése előtt 1973-ban az osztrák pénzügyminiszter megbízása alapján elkészítette a „Die 

Wirtschaft Ungarns 1945-1972” című tanulmányt a magyar gazdaság háború utáni 

fejlődéséről és a magyar gazdasági helyzet és problémák alakulásáról az 1970-es évek elején. 

A tanulmány az osztrák pénzügyminiszter tájékoztatására szolgált, az osztrák-magyar 

gazdasági tárgyalások megkezdése előtt. 1990-től Külföldi Magyarok Kulturális 

Segélyprogramja keretében a Pannon Szabadegyetem, a szombathelyi Katolikus Továbbképző 

Intézet, a győri Apor Vilmos Népfőiskola és a budapesti Barankovics Akadémia előadója. 

1991-től előadások és kurzusok tartásával segíti a magyar gazdasági szakemberek képzését a 

gazdasági rendszerváltás elősegítése céljából. Ennek keretén belül foglalkozik a nyugati 



szociális piacgazdaság és gazdasági integráció lényeges kérdéseivel, problémáival. 

Menedzserképző tanfolyamok szervezésével elősegíti a magyar vállalatvezetők 

továbbképzését, a külföldi vállalatokkal való kooperáció illetve önálló magyar vállalatok 

alapítása és vezetése érdekében. 

A külföldön élő premontrei öregdiákok nagy összefogásában vezető szerepet vállalva, 

erkölcsileg és anyagilag is támogatta a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert 

Gimnázium újraindítását. Az öregdiákok részéről a gimnázium tanulóit segítő régi 

hagyományoknak megfelelően, 1994-ben hozta létre a Szent Norbert Alapítványt. Az alapítás 

éve óta jelentős összegeket fordított a kiváló tanulók jutalmazására és az anyagilag hátrányos 

helyzetű diákok megsegítésére, támogatására. 1983-tól szerepel az Ausztriában élő nevezetes 

személyek enciklopédiájában (Who is Who in Österreich). 


