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A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
Központi Könyvtárában az elmúlt év õszi
rendezvénynaptárából, a szakmai (adat-
bázis-bemutatók) és egyéb (képzõmûvé-
szeti és fotókiállítások megnyitói) ren-
dezvények sokaságából, e helyütt két
múltidézõ és egy jövõbe tekintõ konfe-
renciát emelünk ki. 

Szeptemberben a KÖN (kulturális
örökség napjai) keretében invitáltuk a lá-
togatókat A Közgazdaságtudományi
Egyetem Központi Könyvtárának ottho-
nai címû elõadásra, amelynek az adott
aktualitást, hogy éppen  hatvan éve nyi-
totta meg kapuit a központi könyvtár a
Fõvám palota épületében. Novemberben
a magyar tudomány napjának rendezvé-
nyeihez kapcsolódva emlékeztünk – a
BCE Közgazdasági Elméletek Története
Tanszéknek és a BCE Központi Könyvtár
Történeti Kutatókönyvtárának évtizedes
együttmûködését megünnepelve – a köz-
gazdaságtan elsõ egyetemi tanárnõjére és
a Magyar Közgazdasági Klasszikusok so-
rozat tízéves évfordulójára. A két jubile-
um között kétnapos konferenciára gyûl-
tek összes könyvtárunkba az EBSLG
(European Business Schools Librarians’

Group) Észak-európai Csoportjának tag-
jai, október 13-án és 14-én.

Hat évtized könyvtári fejlõdésének 
helyszínei

A kulturális örökség napjára meghirde-
tett elõadás bevezetéseként a könyvtár el-
sõ igazgatója, Haraszthy Gyula
(1910–1990) visszaemlékezõ szavait
idéztük: „A Közgazdaságtudományi
Egyetem Könyvtára 1951. szeptember 
8-án, az Egyetem ünnepélyes megnyitása
alkalmával a nyilvánosság számára is
hozzáférhetõvé tette helyiségeit, s ilyen-
formán Budapesten új, szakjellegû
könyvtár kezdte meg mûködését, mely
egyúttal s elsõsorban a Közgazdaságtu-
dományi Egyetem munkájának támoga-
tására hivatott. Ez a körülmény, továbbá a
tény, hogy könyvtárunk az ötéves terv ed-
digi legnagyobb könyvtári létesítménye,
indokolttá teszi, hogy a magyar könyvtá-
rosok számára folyóiratunk¹ hasábjain
röviden ismertessük a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem Könyvtárát.” Az
1951/52-es tanév nagyszabású nyitóün-
nepségét hat évtized könyvtári fejlõdése

Õszi rendezvények a Budapesti Corvinus Egyetem 
Központi Könyvtárában

✒✒    Szõnyi Éva

N a p l ó

1 A Könyvtárügyi Szemle 1951-ben, második évfolyamának utolsó számában elbúcsúzott olvasóitól, utalva arra az át-
meneti, hiánypótló szerepre, amit a két évfolyam erejéig kiadott lap betöltött. „Az elsõ szám teljes egészében szovjet
anyagot tartalmazott […] a második számtól egyre fokozódó mértékben jelentkeztek cikkeikkel a magyar könyvtárak
dolgozói. Ez mindennél jobban bizonyította azt, hogy milyen nagy szükség volt és van egy olyan szaklapra, mely
könyvtári szakkérdésekkel, a könyvtári dolgozókat érdeklõ politikai kérdésekkel foglalkozik… Kevés szó esett a bur-
zsoá könyvtárügy hanyatló, reakciós voltáról, ennek hazai megnyilatkozásairól, az ellenség leleplezésérõl a magyar
könyvtárügyben” – gyakorol önkritikát a szerkesztõség 1951-ben. 
In: Könyvtárügyi Szemle – 2. évf. 3–4. sz. (1951), p. 2–6.



követte. A félórás elõadás az egyetem há-
rom épületének azokat a helyszíneit mu-
tatta be, amelyekben a központi könyvtár
az elmúlt idõkben mûködött: 1951-tõl
1982-ig fogadta olvasóit a Fõvámház új-
jáépített épületében, 1983 januárjától
2007 nyaráig a régi Lónyay utcai Refor-
mátus Gimnázium udvarának beépítésé-
vel az akkori idõknek megfelelõen
ugyancsak korszerû és modern könyvtári
tereiben, majd 2007 õszétõl a Corvinus
Egyetem új, a harmadik évezredbeli
szakmai kihívásokat megcélzó építmé-
nyének négy szintjét elfoglalva teszi hoz-
záférhetõvé szolgáltatásait. A hatvanéves
idõutazás illusztrálására a korabeli fotók-
hoz mellékeltük a Fõvám palota adott he-
lyen lévõ mai helyszíneinek képeit, ame-
lyek különösen az akkori hallgatók (ma
idõs közgazdászok, könyvtárosok) emlé-
keit frissítették fel. Napjaink egyetemi
hallgatói és a szeptemberi elõadásra ér-
kezett látogatók is alig akarták elhinni,
hogy a Fõvám palota teljes déli frontjá-
nak mintegy két szintjét foglalta el a
könyvtár, s a második emeleti rész teljes
egészében az olvasók rendelkezésére ál-
lott. Nagy nosztalgiával emlékeztek úgy
az egykori könyvtáros kollégák, mint az
alumni (öregdiákok) képviselõi! A sza-
badpolcos kézi könyvtár korabeli fotóján
látható egykori hallgatók az ötvenes évek
viseletében támaszkodnak azokhoz a
polcokhoz, amelyek ma a Történeti Kuta-
tókönyvtár berendezését adják. A hajdani
olvasótermi ellenõr emelvényének he-
lyén pedig ma Netpun-elérési pontokat
helyeztek el.

Az 1950-es, ’60-as és ’70-es évek
hallgatóinak sorát mutató képek után a
Zsil utcai épület egy újabb állomását je-
lentette a közgazdasági egyetem közpon-

ti könyvtárának történetében. Az 1980-as
évek elején igen korszerû, szakolvasókat
mûködtetõ olvasószolgálat három szinten
fogadta az oktatókat és a hallgatókat.
Úgy gyûjteményét, mint szolgáltatásait
tekintve a múlt század utolsó évtizedeire
a közgazdasági egyetem központi könyv-
tára igazi nagykönyvtárrá fejlõdhetett.

Bõ negyedszázad elteltével bizonyo-
sodott csak be, hogy jóval nagyobb láto-
gatottságnak örvendhet egy egyetemi
könyvtár akkor, ha az oktatás és a könyv-
tári szolgáltatás egyazon épületben érhe-
tõ el. 2007-ben költözött a központi
könyvtár a harmadik évezred technikai
adottságait megcélzó új egyetemi épület-
be, ahol a történeti értékek bemutatása is
korszerû eszközökkel történik. A kulturá-
lis örökség napjára érkezõ csoportok im-
máron harmadik alkalommal járták végig
az új épület változatos tereit. A hírlapol-
vasót, amely napközben mintegy kávéhá-
zi hangulatban a hazai és külhoni gazda-
sági napilapok, újságok lapozgatásának,
délutánonként kiállítások megnyitóinak
színtere. (Sajnos az eredeti elképzelés
szerinti, igazi kávézó helyett végül csak
üdítõ- és kávéautomata telepítése való-
sult meg.) Ugyancsak az elsõ könyvtári
szinten található az üvegfalú oktatóte-
rem, amely tudományos konferenciák,
adatbázis-bemutatók és az oktatás hely-
színéül szolgál. A szakmai rendezvények
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mellett számos kulturális esemény képei
közül válogatott a múlt szeptemberi be-
mutató, amely egyben felvillantotta a
könyvtári bejárat két oldalán elhelyezett
kiállítási tárlók változatos anyagait. El-
idõzött az elõadás egy kép erejéig a rak-
társzinten is, amelyet kizárólag a szak-
mai közönség látogathat, így a kulturális
örökség napjának látogatói számára ezzel
adtunk ízelítõt a negyedik könyvtári
szintrõl. Elõadásunkat a régi muzeális
dokumentumok digitalizált képeivel zár-
tuk, amelyek a beiratkozott olvasók szá-
mára kutathatók, de a széles közönség
számára is elérhetõk az online katalógus-
ból.

Könyvtártörténet – oktatástörténet 
a magyar tudomány napján 

November elsõ hetében tudománynapi
rendezvényt kapcsoltunk össze a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Bibli-
ográfiai Szekciójának nagymúltú soroza-
tával – Emlékezzünk jeles elõdeinkre –,
amelyet mintegy jelmondatul tûztünk a
Magyar közgazdasági gondolkodás és
felsõoktatás, Takaróné Gáll Beatrix kon-
ferencia és emlékkiállítás közel egész na-
pos emlékülés meghívójára.

A délelõtti programban három elõ-
adás foglalkozott az egyetemi közgaz-

dászképzés elsõ nõi oktatójával, életmû-
vével és hatásaival. Gáll Beatrix
(1894–1980) 1914-ben iratkozott be az
Erzsébet Nõiskolába, 1919-ben szerzett
mennyiségtan és természettudományi ta-
nári oklevelet. Bölcsészdoktori disszer-
tációját 1924-ben védte meg. 1925-ben
négy félév után szerezte meg tanári képe-
sítését, majd 1929-ben kérte felvételét és
1930-ban kitüntetéssel végzett a József
Nádor Mûegyetemen. 1925-tõl tizenkét
éven át volt közgazdásztanár a Dobó Ka-
talin Felsõkereskedelmi Nõiskolában.
1933-ban védte meg közgazdasági dok-
tori értekezését a József Nádor Egyete-
men.

Farkas Beáta, a Szegedi Tudomány-
egyetem Pénzügyek és Nemzetközi Gaz-
dasági Kapcsolatok Intézetének oktatója
A nagy elmélettörténetek árnyékában
címmel helyezte el a közgazdaságtudo-
mány rendszerében Gáll Beatrix életmû-
vének legmaradandóbb kötetét (Takaróné
Gáll Beatrix és Tamás Károly: A közgaz-
dasági elméletek története. Bp., 1938).
Méltatta a közel ötszáz oldalas szakköny-
vet, alapos és részletes, lexikonszerû mû-
ként aposztrofálva, ugyanakkor azt is
megfogalmazva, hogy nehezen érthetõ,
hogy „mennyire nem érzékelték a dikta-
túrák hátteréül szolgáló elméletekben
rejlõ veszélyt”.

Hild Márta, a BCE Közgazdasági El-
méletek Története Tanszék vezetõje
Takaróné Gáll Beatrix a tiszta ökonómia
és az univerzalizmus viszonyáról címet
adta elmélettörténeti elõadásának.  Hang-
súlyozta Gáll Beatrix dualista szemléle-
tében a kompromisszumkészséget, amely
szerint a közgazdaságtanban a materia-
lizmus és az idealizmus örök ellentéte ki-
békíthetõ. A tiszta ökonómia a gazdasági
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jelenségek testi, az univerzalizmus a lel-
ki vonatkozásait kutatja, így mindkettõre
szükség van, a kettõ kiegészíti egymást,
és nem megdönti a másik eredményeit –
mondotta. A rendkívül érdekes elõadás
második részében az univerzalizmus ma-
gyarországi elfogadásáról (recepciójáról)
szólva, elsõként e közgazdasági tudo-
mányterület megalapítóját, Othmar
Spann (1878–1950) osztrák társadalom-
tudóst és közgazdászt mutatta be, aki
1919-tõl mintegy két évtizeden keresztül
volt a Bécsi Egyetem tanára, mûveinek
olvasottságát tekintve nemcsak Ausztriá-
ban, hanem Németországban is a közgaz-
daságtan egyik legnépszerûbb professzo-
raként tartják számon. Hazai követõi kö-
zül kiemelkedik Heller Farkas (1877
–1955) és Navratil Ákos (1875–1952)
szerepe. Heller szerint „az univerzaliz-
mus az a gazdaságbölcseleti irányzat,
mely szemben a materialista felfogással,
az idealista bölcseletre támaszkodik és a
szellemi értékeket hangsúlyozva, a társa-
dalom és a gazdasági élet organikus
szemléletét keresi”.  

Délben Nagy Zsuzsanna, a BCE Köz-
ponti Könyvtár fõigazgatója nyitotta meg
a Takaróné Gáll Beatrix-emlékkiállítást,
amelyet a Mester utcai Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola és a BCE
Központi Könyvtár gyûjteményébõl ren-
dezett könyvtárunk munkatársa, Demecs
Éva. 

Rövid kávészünet után folytatódott a
konferencia Pfister Évának, a BCE Ma-
gatartástudományi és Kommunikációel-
méleti Intézet oktatójának mintegy év-
százados múltat áttekintõ, A közgazdász
tanárképzés megõrzendõ értékei címû
elõadásával. Majd Hrubos Ildikó, a BCE
Szociológia és Társadalompolitika Inté-

zet egyetemi tanára Az általános és szak-
képzés helye a felsõoktatásban: viták és
megoldások az európai felsõoktatási tér-
ségben címû elõadásával már a jövõ okta-
tási stratégiáit vázolta fel.

A konferencia záró blokkjában ismét
a könyv- és könyvtártörténet került elõ-
térbe, elsõként felelevenítve a történeti
kutatókönyvtár és az elmélettörténet tan-
szék évtizedes együttmûködésének emlé-
kezetes pillanatait. Szõnyi Éva elõadásá-
hoz Demecs Éva prezentációt készített,
jórészt azokból a fotókból, amelyek a
2001-tõl évenként rendezett kiállításo-
kon, konferenciákon és könyvbemutató-
kon készültek. A történeti visszatekintés-
ben egy-egy kép illusztrálta a hat évtized-
del korábban örökölt régi könyvgyûjte-
mények gyarapításának statisztikai ada-
tait, majd a régi muzeális kötetek leválo-
gatását és feldolgozását az 1980-as évek-
tõl, amikor a muzeális értékû dokumen-
tumok õrzését a Zsil utcai könyvtári épü-
let raktárában – tréfásan – a középkori
láncos könyvekhez hasonlították. A „lán-
cos könyvek” között az 1990-es évek má-
sodik felétõl kezdtek intenzíven kutatni
az egyetem elmélettörténeti tanszékének
oktatói, Bekker Zsuzsa tanszékvezetõ
egyetemi tanár irányításával. Az 1850
elõtti, muzeális kötetek gyûjteményében
napvilágra kerültek a közgazdasági elmé-
letek történetének és a nemzetgazdaság
nagyjainak elsõ kiadású mûvei. A kutatás
gyümölcseként született kritikai kiadá-
sok, monográfiák, fakszimile és tanul-
mánykötetek soráról már az emlékülés
záró elõadásában szólt Bekker Zsuzsa,
Tízéves a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok sorozat címmel. Az éppen tíz éve
indított reprezentatív, szakkönyvként és
tankönyvként is hiánypótló mûveket fel-
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vonultató sorozat elsõ kötete Heller Far-
kas A közgazdasági elmélet története cí-
mû alapmûvének új kiadásaként jelent
meg. Az eseményt könyvbemutatóval és
kiállítással ünnepeltük a könyvtár Zsil ut-
cai épületének tágas kiállítási tereiben. Itt
került sor 2002-ben Kossuth Lajos
(1802–1894) bicentenáriumi kiállítására
is, a megnyitó fénypontjaként a Kossuth
gazdasági írásait közreadó kötet bemuta-
tására emlékszünk. Ugyancsak nagysza-
bású kiállítással és tudományos konfe-
renciával ünnepeltük a következõ évben
Deák Ferenc (1803–1876) születésének
bicentenáriumát. Abban az évben lehetõ-
ség adódott Bethlen Domokos A’ nemzeti
jól-létrõl címû, 1831-ben megjelent, gyö-
nyörû kis kötetének fakszimile kiadására.
Majd 2004-ben került sor Kautz Gyula
(1829–1909) születésének 175. évfordu-
lójára, amelyet tudománytörténeti jelen-
tõséggel bíró két kötetének megjelenteté-
sével ünnepelt meg a Közgazdasági
Klasszikusok sorozat szerkesztõsége.
Kautz Gyula Államgazdaság vagy pénz-
ügytan címû kötetének utószavában
Bekker Zsuzsa hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy a mû elõször jelent meg
magyar nyelven. 2005-ben több jeles év-
forduló is adódott, amelyek közül Heller
Farkas halálának ötvenedik évfordulóját
2006-ban megjelent gazdaságetikai köte-
tével és Berzeviczy Gergely (1763
–1822) latinul írott mûveinek magyar ki-
adásának megjelentetésével együtt, kö-
zös kiállítás és emlékülés ünnepelte.
Szintén a rákövetkezõ év januárjában ke-
rült sor – 155 éves a közgazdasági szak-
könyvtári ellátás címmel – kiállítás és
konferencia megtartására, utolsóként a
Zsil utcai könyvtárban. 2007 nyarán köl-
tözött a központi könyvtár a Corvinus

Egyetem új épületébe, ahol immáron tör-
téneti kutatókönyvtárba került a muzeális
kötetek gyûjteménye, s decemberben az
antik könyvtári bútorok között kamara-
kiállítás készült Navratil Ákos (1875–
1952) könyvtárának muzeális köteteibõl,
miközben a konferenciateremben bemu-
tatásra került Hild Márta Navratil-kötete
(Régi igazságok és új elméletek a közgaz-
daságban), a klasszikus könyvsorozat
újabb tagjaként. 2008-ban az egyetem
alapításának hatvanéves évfordulóját ün-
nepelte, a jubileumi konferencia plenáris
ülésének programjában két bibliofil kötet
bemutatása szerepelt. Az egyik a könyv-
tár legszebb régi könyveibõl készült mû-
vészi album (Szõnyi Éva: Liber oeco-
nomicus…) a másik pedig Bekker Zsuzsa
„Illik-e magyarhoz csalfa kereskedés?” :
17. és 18. századi magyar nyelvû gazda-
sági irodalom címû kötete, a sorozat leg-
újabb tagja volt. 

Szívet melengetõ volt visszaemlékez-
ni 2011 novemberében az elmúlt évtized
szakmai, tudományos és bibliofil könyv-
kiadási sikereire, a kutatókönyvtári mun-
kára épülõ oktatás eredményeire. Mivel
azonban még az õszi emlékülés egyik
elõadásában is felmerültek az európai
térség felsõoktatásának aktuális kérdései,
illõ felidézni e téren a BCE Központi
Könyvtárában tartott októberi EBSLG
konferenciát. 

Európai könyvtárigazgatók találkozója

A BCE Központi Könyvtár 1998 óta tag-
ja a European Business Schools’ Libra-
rians Group nevû szervezetnek, amely-
nek tagjai európai üzleti iskolák és 
gazdasági képzést nyújtó egyetemek
könyvtárigazgatói. A Northern Regional
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Group 2011. évi találkozóját könyvtá-
runk rendezte meg nagy sikerrel október
13-án és 14-én. A találkozót Kerekes
Sándor, a BCE tudományos rektorhe-
lyettese és Nagy Zsuzsanna fõigazgató,
az EBSLG Észak-európai Csoport koor-
dinátora nyitotta meg, az elõadásokat
meghívott magyar szakemberek és a
szervezet külföldi tagjai tartották.

A találkozó fõ témái – a könyvtárakat
foglalkoztató legfontosabb problémákat
tükrözve – a következõk voltak: a tudo-
mányos publikálás új csatornái (nyílt
hozzáférés), a web 2.0 alkalmazása a fel-
sõoktatásban és a könyvtári szolgáltatá-
sokban, az elektronikus tankönyvellátás
modelljei és problémái, a közösségi háló-
zatépítés hatása a szolgáltató szerveze-
tekre, különös tekintettel az adatvédelem
problémáira. Mindezek jegyében a kon-
ferencia elsõ napján Kárpáti Andrea, az
ELTE TTK Multimédiapedagógiai Köz-
pont központvezetõ egyetemi tanára Web
2.0 technológiák a felsõoktatásban – fe-
nyegetés vagy ígéret? (Web 2.0 technolo-
gies in higher education - a threat or
promise?) címû elõadásával nyitotta meg
a szakmai részt.

Hasonlóan aktuális kérdéssel folytatta
Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(DEENK)  fõigazgató-helyettese  A nyílt
hozzáférés ügye: elmélet és gyakorlat
könyvtárosoknak (The Open Access „Bu-
siness”: Theory and Practice for
Librarians) és Bodó Balázs, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Szociológia és Kommunikáció Tan-
szék oktatója  Versenyképes felsõoktatás
– versenyképes könyvtárak (Competitive
higher education – competitive libraries)
témájú elõadásával. A délutáni konferen-

cia záró részében a vendégektõl hangzott
el két kapcsolódó elõadás. Thorsten
Meyer, a német nemzeti közgazdasági
könyvtár igazgatója Facebook – vita a
bevitt személyes adatok biztonságáról és
védelmérõl – ki mit tesz ezzel kapcsolat-
ban (Facebook – ongoing discussion on
protection and privacy – how do we deal
with that?) és Dagmar Langeggen, a nor-
vég üzleti egyetem könyvtárigazgatója
Az e-könyvek – tapasztalatok és gyakor-
lati kérdések (Experience with e-books.
Practical issues) címmel beszélt. Másnap
reggel a konferencia második napját is-
mét Dagmar Langeggen elõadása nyitot-
ta meg a norvég gyakorlat ismertetésével,
BI mobil – egy Iphone alkalmazás a BI
Norwegian School of Business hálózatá-
ban (BI mobile. An Iphone app at BI
Norwegian Business School) címmel.
Délben az Ebsco mutatott be egy rövid
prezentációt, majd a délutáni program az
EBSLG szervezeti ügyeinek intézésével
telt el. Ez évben két új tag kérte felvéte-
lét az EBSLG Észak-európai Csoportjá-
ba (Jönköping International Business
School és a Graduate School of Ma-
nagement St. Petersburg State Uni-
versity).

Mindhárom rendezvényt nagy érdek-
lõdéssel kísérték úgy az oktatók és a hall-
gatók, mint a szakmai közönség képvise-
lõi. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március 15


