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155 éves a közgazdasági
szakkönyvtári ellátás

A fenti címmel invitálta a szakmai és az érdek-
lõdõ közönséget a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Bibliográfiai Szekciója és a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Központ Könyvtára
2006. november 23-án tartandó konferenciájára
és a kapcsolódó kiállítás megnyitójára.

A rendezvény közönségét Alföldiné Dán Gab-

riella fõigazgató köszöntötte. Szólt az új egyete-
mi épületbe költözõ könyvtárban kialakítandó
történeti kutatókönyvtár körvonalazásáról, amely-
nek gyûjteményi alapját a könyvtár és jogelõdei
muzeális dokumentumai képezik. A tervek sze-
rint végre korhû környezetben kerülhetnek be-
mutatásra a nemzetgazdasági elméletek kutatá-
sához oly fontos könyvritkaságok.

Szõnyi Éva, a könyvtár osztályvezetõje Képek

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyv-

tára történetébõl  címmel mutatott be prezentá-
ciót, amelyben az elsõ kép stilizált családfán
ábrázolta a könyvtár bõ másfél századra vissza-
nyúló õstörténetét. Egyik ágon az 1850-ben ala-
pított Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Könyvtára, másik ágon pedig az 1854-ben egyete-
mi rangra emelt József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtörténeti Egyetem, a szakirodalom legszélesebb
spektrumát gyûjtõ tanszéki könyvtáraival. A Kirá-
lyi József Mûegyetemen 1934-ben megalakult
Egyetemi Közgazdasági Kar Könyvtárának anya-
gát kapta meg az 1948-ban alapított Magyar Köz-
gazdasági Egyetem Központi Könyvtára.

1850-ben a hivatalos kormánylap (Landes-

gesetz- und Regierungsblatt für das Kronland

Ungarn, RM 134) közölte az augusztus 2-ai
császári nyílt parancsot (Kaiserlisches Patent),
amely október 1-jei hatállyal rendelte el a keres-
kedelmi kamarák létesítését a Habsburg Biroda-
lom teljes területén, így Magyarországon is. A
törvény 1. §-ában rendelkezik a felállítandó ka-
marák számára szükséges segédeszközökrõl,
közöttük említi a könyveket is.

A kamarai könyvtár elsõ évtizedeiben igen
szerényen gyarapodott, annak ellenére, hogy már

1852-ben évi nyolcszáz pengõforint elõirányzat-
tal bírt a könyvbeszerzés. A gyarapodást a sze-
rény beszerzésen kívül az ajándékok és a
fõhatóság kiadványai biztosították.

Márki József (1815–1888) bibliográfus Cím-
mutató (Bp. 1865) kiadványában csak 191 ol-
dalra terjedõ könyvanyagról számolhatott be.

Az 1868. évi VI. törvénycikk alapján a kama-
ra újjáalakult, és ezzel a könyvtár is gyarapodás-
nak indult. Az 1870-es évek elejére már
ezerötszáz mû, 1880-ra hat-hétezer kötet volt a
teljes állomány.

György Aladár Magyarország köz- és magán-

könyvtárai 1885-ben címû, hivatalos könyvtár-
statisztikájában a kamarai könyvtár mint hatósá-
gi könyvtár 11 059 kötettel szerepelt. Ennek fõ
oka abban kereshetõ, hogy a könyvtár 1895-ig
külön helyiséggel sem rendelkezett, a kamarával
együtt a tõzsde épületében volt elhelyezve.

1898-ban a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
elnöke, Lánczy Leó (1852–1921), 1893 óta ka-
marai elnök, szorgalmazta, hogy a kamarának
székház építtessék. A tervezés feladatait Meinig
Artúr (1853–1904) építész kapta meg, s a léte-
sítendõ épület funkcióit tartalmazó jegyzék vé-
gén helyet kaptak a ’tárak’ is, a rak- és szertár;
irat- és könyvtár. A könyvtár jelentõségét a ka-
mara segédtitkára, Krejcsi Rezsõ (1850–1928)
könyvgyûjtõ és tollforgató emberként ismerte fel,
s a liberálisok vezérét, Pulszky Ágost (1846–
1901) országgyûlési képviselõt megnyerve az
ügynek, elfogadtatták a kereskedelmi bank ve-
zetõségével a nyilvános szakkönyvtár létesítését.

Pulszky Ágost ajánlotta egyik legjelesebb
tanítványát, Szabó Ervint (1877–1918), aki ak-
kor az Országgyûlési Könyvtár gyakornoka volt,
a kamarai gyûjtemény könyvtárosának. 1900.
november 11-én volt a kamarai székház ünnepé-
lyes felavatása Budapest belvárosában, az Al-
kotmány és a Szemere utca sarkán,  s 1901.
december 1-jétõl a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Könyvtára nyilvános könyvtárrá vált.
Díszes katalógusa 1902-ben jelent meg Szabó
Ervin elõszavával, 17 145 kötetet tartalmazva.
Szabó Ervin 1904-ig állt a könyvtár élén, melyet
mûködése alatt tudományos igényû, magas szín-
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vonalú gyûjteménnyé fejlesztett. Kiterjedt kül-
földi szakmai kapcsolatai révén olyan jól mûkö-
dõ nemzetközi csere tevékenységet indított be,
amely azután korszerû német, francia és angol-
amerikai szakkönyveket juttatott még hosszú
évekig az állományba. Bevezette a porosz inst-
rukciókat a könyvek bibliográfiai leírásánál, a
szakrendi felállításnál pedig Dewey tizedes rend-
szerét vette alapul. A századforduló hazai könyv-
tárosi szemléletében egyik legnagyobb újítása a
könyvtárosi munkamegosztás volt, különválasz-
totta a magasabb képzettséget kívánó munkákat
a mechanikus feladatoktól. Így tudott a kamarai
könyvtárban elsõként korszerû tájékoztató szol-
gálatot létrehozni, s ezzel lett a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara Könyvtára az elsõ

hazai nyilvános szakkönyvtár.

Szabó Ervin széles körû gyûjteményépítõ
munkáját érdemben Varró István folytatta, aki
1914 december 31-éig adta ki a könyvtári gya-

rapodás jegyzékeit az 1902-ben megjelent kata-
lógushoz. A kamarai könyvtár állománya 1930.
január 1-jén 32 ezer mû volt 50 ezer kötetben,
1948-ban pedig 70 ezer kötetével alapozta meg
a Közgazdasági Egyetem könyvtári ellátását, és
integráns része lett az új egyetemi könyvtárnak.

1948. október 1-jén hozta létre a 9160/1948.
Kormányrendelet Magyar Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem néven az ország legfiatalabb egye-
temét, amelynek könyvtárául a két patinás intéz-
mény könyvtárait rendelte. Az új egyetemi
könyvtár elsõ igazgatója 1949-tõl 1953-ig
Haraszthy Gyula volt. A kezdetben áldatlan hely-
zetet – központi könyvtár a Szemere utcában,
annak fiókkönyvtára a Szerb utcában, amelynek
állománya  1925 és 1948 között 25 ezer kötetre
gyarapodott – a gyûjtemények összeköltöztetése
oldotta meg 1950. november 13. és 1951. febru-
ár 10. között a Dimitrov  téren rendbe hozott,
egykori Fõvám-palota épületébe. Haraszthy je-
lentése szerint a kamarai könyvtár állománya
1948-ban közel 90 ezer kötet, ehhez járult a
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közgazdasági Kari Könyvtára 10 ezer
kötettel. A megszüntetett tanszéki könyvtárak
állományai mellett jelentõs ajándékok és hagya-
tékok – köztük a Navratil-könyvtár háromezer
kötete, amelyet a kultusztárca vett meg a könyv-
tár számára –, valamint a Közkönyvtári Központ
soproni, szegedi, debreceni és budapesti, továb-
bá a Népkönyvtári Központ raktárai alapozták

meg azt a gyarapodást, amellyel a könyvtár gyûj-
teménye az 1970-es évekre meghaladta a 500
ezer könyvtári egységet.

A prezentáció után

Hild Márta, a BCE Közgazdasági Elméletek
Története Tanszék oktatója Navratil Ákos „nemes

konzervativizmussal és eklekticizmussal” fel-

épített közgazdasági rendszere címmel tartott
igen érdekes elõadást az egyik legértékesebb  –
úgy szaktudományi, mint bibliofil értékekben
gazdag – gyûjteményrész hagyományozójáról.

Igazgatói Arcképcsarnok: a Magyar Közgaz-

daságtudományi Egyetem Könyvtárának elsõ

igazgatója címen Haraszthy Gyula (1910–1990)
emlékét idézte meleg szavakkal Somkuti Gabri-

ella, az Országos Széchényi Könyvtár nyugal-
mazott osztályvezetõje, aki könyvtárosi pályáját
szintén az akkor már Marx Károlyról elnevezett
egyetem könyvtárában kezdte, 1957-ben.

Huszár Ernõné nyugalmazott fõigazgató ada-
tokban bõvelkedõ kronológiában ismertette a
könyvtár történetének közelmúltját, amelyet az
1983-ban a Zsil utcai épületbe való költözéstõl,
mintegy bõ két évtizedben számolhatunk. Az
egyetemi könyvtári fejlõdés nagy korszaka volt
ez, országos feladatkörû szakkönyvtártól az álla-
mi egyetem nyilvános könyvtáráig vezetve a
megváltozott felsõoktatási és könyvtári törvények
hatását. (Az 1993. évi LXXX. törvény a felsõok-
tatásról, a 2005. évi CXXXIX. törvény elõkészíté-
se és a 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak
védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdés-
rõl határozta meg a könyvtári mûködés feltételeit.)

Utalt a megváltozott feladatokra közgazdasá-
gi dokumentációs és információs központként,
majd az integrált könyvtári rendszerben épített
on-line katalógussal a MOKKA és az ODR tag-
jaként. S miközben a felsõoktatási könyvtárak
finanszírozása egyre bizonytalanabbá vált, könyv-
tárunk nagy szakmai sikerei között említette a
European Business Schools Librarians’ Group
tagságának elnyerését és a 2002-ben megrende-
zett EBSLG-konferenciát. Szívügye volt az Egye-
temi Könyvtárigazgatók Kollégiumának szerve-
zése, és fontosnak tartotta, hogy könyvtárunk
munkatársai közül sokan hosszú idõ óta aktív
tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének,
az intézmény tagja az Informatikai és Könyvtári
Szövetségnek, valamint emlékeztetett arra, hogy
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a közgáz könyvtárában bontogatta szárnyait a
Magyar Elektronikus Könyvtár is.

A régmúlt és a közelmúlt történetei után a
jelen szolgáltatási követelményeirõl szólt Nagy

Zsuzsanna tudományos igazgató prezentációval
illusztrált elõadásában*. Gondolatébresztõ elsõ
kérdésére – „Csökken-e az igény a könyvtári
szolgáltatások iránt?” – a válasz egyértelmûen
igen, amennyiben úgy az alap-, a mester- és a
doktori  képzésben, mint a tanulás és kutatás
folyamatában is egyre több forrás bevonása vá-
lik szükségessé, különös tekintettel az elektroni-
kus szolgáltatásokra. A könyvtár szolgáltatási
stratégiájának egyik lényeges eleme, hogy a
mennyiségi bõvülést minõségi gyarapodásnak
kell felváltania.

A konferencia utolsó elõadója, Bekker Zsuzsa

tanszékvezetõ egyetemi tanár (BCE Közgazda-
sági Elméletek Története Tanszék) könyvtárosi
szíveket melengetõ szavakkal méltatta az elmé-
lettörténeti kutatás és a könyvtár kapcsolatát.
Kiemelve a jó együttmûködés személyi feltételeit
nyitotta meg a muzeális gyûjtemény különleges
darabjaiból – Demecs Éva és Tanner Tímea lel-
kes közremûködésével –  rendezett kiállítást,
amelynek mottója:

„Áldjuk a régi idõt, de a jelen napjait éljük.
Mindkettõ méltó arra, hogy legjobb tudásunkkal
szolgáljuk.” (Ovidius)

Szõnyi Éva

Kenézlõ:
Községi és Iskolai

Könyvtár**

Kenézlõ a Bodrogköz Bodrogzugában, a Tisza
és a Bodrog ölelésében megbújó kistelepülés.
Lakóinak száma csaknem ezernégyszáz. A község-
ben óvoda és körzeti általános iskola mûködik.

Szakmai konferenciákon vagy baráti összejö-
veteleken, ha megkérdezik, honnan jöttem, gyak-
ran megjegyzik: „arra már a madár sem jár”.
Valóban így van. Zalkodon és Vissen véget ér
az út, és vissza kell fordulni.

Mi, akik itt élünk, ezer szállal kötõdünk a
vadregényes tájhoz, a különlegesen szép környe-
zethez, községünk hagyományaihoz, kultúrtörté-
neti értékeihez.

A kistelepülés könyvtára már a hatvanas évek
elején is mûködött. A könyvtáros fõhivatású stá-
tusban, késõbb tiszteletdíjasként végezte mun-
káját. Az intézmény elõször a kultúrházban, majd
a volt bodrogközi kisvasútállomás átalakított
épületében mûködött. 1996-ban a Körzeti Álta-
lános Iskolát átépítették, bõvítették. Ide költö-
zött át a könyvtár, amely 110 m2-es alapterüle-
ten, szabadpolcos rendszerben mûködik, iskolai
és községi feladatokat lát el.

Az elmúlt napokban fejezõdött be a 3/1975
(VIII. 17.) KM-PM rendelet alapján a dokumen-
tumállományunk teljes körû állományrevíziója.
Nagyon sokat dolgoztunk, mert régóta nem volt
leltár a könyvtárban. A dokumentumok felülvizs-
gálata mellett kivontuk az elhasználódott, a tar-
talmilag elavult, sokpéldányos könyveket, kiala-
kítottuk az életkori sajátosságoknak megfelelõ
részlegeket, a helytörténeti és az audiovizuális
dokumentumok különgyûjteményét is. Most már
boldog vagyok, hogy könyvtárunk a XXI. száza-
di igényeknek megfelelõen várja olvasóit. Kö-
szönetet szeretnék ezért mondani Halász Mag-

dolna könyvtárigazgatónak és Kövér Sán-

dornénak, a sárospataki Zrínyi Ilona Városi
Könyvtár munkatársának a szakmai, módszerta-
ni segítségért.

A csoportos leltárkönyv adatai szerint a
könyvtárunk dokumentumállománya: tízezer
kötet. Ebbõl felnõtt és gyermek szakirodalom
négyezer, gyermek és ifjúsági irodalom kétezer,
felnõtt szépirodalom pedig négyezer egység.

Amikor 1999-ben átvettem a könyvtárat, rá
kellett jönnöm, hogy bár van könyvtár, de nem
igazán mûködik. Sokat gondolkodtam, milyen
lehetõségeket kellene keresni, hogy lehetne ezen
változtatni. Pedagógus vagyok, ezért elõször a
gyerekeket próbáltam becsalogatni a könyvtár-
ba. Meséket vetítettem nekik, rajzversenyt hir-
dettem, és így egyre több gyerek látogatott el az
intézménybe. Emellett rendszeresen tartok és
tartunk könyvtári órákat, házi feladatként pedig
kutatómunkára ösztönözzük a gyermekeket.

Kelemen Erzsébet, Finta Éva, Pásztor Attila

Kenézlõn élt, így író-olvasó találkozókat is szer-
veztünk egy-egy új kötetük megjelenése alkal-
mából.

* Az elõadót a prezentáció anyagának tanulmányként való
közlésére a TMT szerkesztõje kérte fel.
* * Elhangzott 2006. október 18-án, a zempléni és a szlo-
vákiai magyar kistelepülések könyvtárosainak harmadik
nemzetközi konferenciáján.


