
A tudomány napját1 a múlt év õszén két
konferenciával és a hozzájuk kapcsolódó
kiállításokkal ünnepelte a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtára.
Mindkét rendezvény intézmények közöt-
ti összefogás szép eredménye. Milton
Friedman és a monetarizmus évszáza-
da(i) – Csak a pénz számít? címmel az
egyetem Közgazdasági Elméletek Törté-
nete Tanszéke szervezett konferenciát
2012. november 20-án, tisztelegve a száz
éve született Nobel-emlékdíjas elméleti
közgazdász, Milton Friedman (1912–
2006) elõtt. A könyvtár helyszínt biztosí-
tott a konferenciához, s a tanszék és a
könyvtár szoros együttmûködésének
gyümölcseként egy virtuális kiállítás szí-
nesítette a szakmai rendezvényt. 
A Demecs Éva által összeállított virtuális
kiállítás jelenleg is elérhetõ a http://
prezi.com/wmeq7zesj1zq/milton-fried-
man/ linken. A konferencia egyik elõadó-

ja, Ricz Judit (a VÁTI Nonprofit Kft.
nemzetközi tervezõ-elemzõ munkatársa)
által készített beszámoló megjelent a
Közgazdasági Szemle 2012. decemberi
számában, ajánljuk az érdeklõdõk figyel-
mébe.

Az elméleti közgazdasági és pénz-
ügyi témájú szakmai nap elõtt, 2012. no-
vember 7-én került sor a másik konferen-
ciára és kiállításmegnyitóra A Két nyúl
útczától a Közvágóhídig: ipartörténeti
érdekességek a Ferencvárosból címmel.
E konferenciához az inspirációt egy nyár
végi ferencvárosi kulturális séta adta.
Éveken keresztül rójuk ugyanazokat az
utcákat a nélkül, hogy bármit is tudnánk
arról, mit rejt e táj. Ritkán, turistaként rá-
csodálkozunk homlokzatokra, emléktáb-
lákra, szép dolgokra, amelyeket addig
még sohasem vettünk észre. A kulturális
örökség napján (KÖN) évek óta rendez-
nek budapesti sétákat. A résztvevõk
számtalan érdekes történettel, ismerettel
gazdagodnak a séta tárgyát képezõ hely-
színekrõl, házakról, hajdanvolt emberek-
rõl. Jómagam több sétán hallgattam élve-
zettel a Ferencvárosról mindent tudó
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Tudomány napi rendezvények a Budapesti Corvinus Egyetem 
Központi Könyvtárában

✒✒    Sági Ildikó

1 A magyar tudomány napját 1997 óta ünnepeljük

november folyamán, emlékezve a Magyar Tudo-

mányos Akadémia 1825. november 3-án történt

alapításának dátumára.

Nagy Zsuzsa és Demecs Éva 
a Virtuális kiállítás bemutatóján 

Ferencváros ipara. Gönczi Ambrus elõadása
(fotó: Boldizsár László)



Gönczi Ambrus muzeológus (a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje)
anekdotáit, történeteit. Augusztus végén,
a Budapesti Corvinus Egyetem új tané-
vének nyitása elõtti napok valamelyikén,
a központi könyvtár munkatársai minden
évben összkönyvtári értekezletet szoktak
tartani. 2012 augusztusában a jeles nap
lazításaként a Ferencváros helytörténésze
regélt a könyvtár munkatársainak közvet-
len munkahelyi környezetünk, a Közrak-
tár utca, a Lónyay utca, a Kálvin tér
múltjáról. A múltnak kútjából irodalmi és
ipartörténeti emlékek, érdekességek ke-
rültek elõ. Úgy éreztük, hogy új felfede-
zéseinket a régmúltról olvasóinkkal és 
látogatóinkkal is meg kell osztanunk.
Amikor novemberben a magyar tudo-
mány napjához kapcsolódó rendezvé-
nyek szervezésébe kezdtünk, az egyetem
oktatási profiljához kapcsolódva az ipar-
történetet választottuk egy kiállítás és
konferencia témájául. A Budapesti
Corvinus Egyetem Ybl Miklós (1814–
1891) által tervezett épülete maga is ipar-
történeti emlék, jelzi ezt a Fõvám tér el-
nevezés. A kiállítás elkészítésében a
könyvtár partnere lett a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény. Jó tanácsokat,
ötleteket és tárgyi emlékeket egyaránt
kaptunk. A kiállításhoz kiváló forrásokat
találtunk az örökségül kapott, jogelõdnek
tekintett, Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarai Könyvtár korábban kevéssé
ismert, de az utóbbi idõkben egyre in-
kább a szakmai és a nagyközönség által
is látható és használható régi könyves
gyûjteményében.

A konferenciára és az avval egybekö-
tött kiállítás megnyitójára 2012. novem-
ber 7-én délután került sor. Palkovics
László tudományos rektorhelyettes (Bu-

dapesti Corvinus Egyetem) nyitotta meg
a konferenciát, s megnyitó elõadásában
áttekintette a Ferencváros ipartörténeté-
nek fõbb fejezeteit.

Az elsõ elõadó, Gönczi Ambrus, a Fe-
rencváros ipara és iparosai a XIX. század
második felében címû prezentációjában
gyönyörû korabeli képekkel, metszetek-
kel illusztrálva mutatta be Ferencváros
ipari fejlõdését. A XIX. és a XX. század
fordulóján „Budapest gyomra” elneve-
zéssel illették – méltán – a IX. kerületet.
Az itt található malmok, vágóhidak, sza-
lámigyárak, szeszgyárak gondoskodtak
Budapest élelmiszer-ellátásáról, és nem-
csak országszerte, hanem nemzetközi
szinten is jelentõsnek számítottak. Az
élelmiszeriparon kívül más iparágak is
megtelepedtek az akkor még városszéli
kerületben, bõrgyárak, vegyi gyárak,
gépgyárak, dohánygyár. A Ferencvárosi
Dohánygyár szerepel Molnár Ferenc Pál
utcai fiúk címû regényében is, a fõszerep-
lõk e gyár ablakából szerezték a gittet,
amely egyletük alapját képezte. Ha vala-
ki a XIX. század végén a mai Ráday vagy
Lónyay utcán (akkor Két nyúl utcán) sé-
tált, szinte minden utcasarkon egy ki-
emelkedõ ipari üzembe botlott. A gyáro-
sok közül az elsõ helyen kell említeni a
norvég Gregersen Gudbrand (1824–
1910) nevét, aki 1847-ben érkezett Ma-
gyarországra, és néhány évtized alatt 
ácsmesterbõl elismert nagyiparos vállal-
kozóvá vált. A mai Lónyay utcában, a
mostani Kinizsi kollégium helyén mû-
ködtette elsõ fûrészüzemét, majd késõbb
ez a telek lett építõipari nagyvállalatának
központja. Lakóháza ma is áll a Lónyay
utcában, nemrégiben avatott emléktáblá-
val. Nevét ma már kevesen ismerik, de
keze nyomával lépten-nyomon találkoz-
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hatunk. A Gregersen vállalat nevéhez fû-
zõdik számos híd, vasútvonal építése
(szolnoki vasúti híd, kelenföldi indóház,
a Kelenföld és a Déli pályaudvar közötti
vasúti alagút, a nagykanizsai és a székes-
fehérvári pályaudvar fogadócsarnoka
stb.). Cége végezte az 1875-ben elkészült
Nemzeti Színház, az Országház és a
Szépmûvészeti Múzeum asztalos- és ács-
munkáit, készítette az Operaház páholy-
sorát. 

Klement Judit tudományos munkatárs
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Történettudományi Intézet) Ferenc-
város gõzmalmai címû elõadásával a
malmok világába vitt el bennünket. 
A malomipar a XIX. században kialakult
magyar kapitalizmus elsõ igazi húzóága-
zata volt. Ebben a malomiparban Ferenc-
város kimagasló szerepet játszott, kihasz-
nálva a kedvezõ természeti viszonyokat,
a Duna közelségét, a dunai gõzhajózás
terjedését, a víznyeréshez rendelkezésre
álló szabad területeket. 1865-tõl folya-

matosan építettek és üzemeltettek gõz-
malmokat. Öt hatalmas gõzmalom mû-
ködött hajdan a Soroksári út mentén: 
a Concordia Malom, a Gizella gõzma-
lom, a Pesti Molnárok és Sütõk gõzmal-
ma, a Király malom, a Hungária malom.
A malomipar fellendülésén kívül válsá-
gairól és hanyatlásáról is hallottunk az
elõadásban. Az elsõ világháború után ki-
sebb piacra szorult a magyar malomipar,
ami már nem jelentett elég nagy és jöve-
delmezõ piacot a fõvárosi gõzmalmok
számára. 

Fülöp Mihály egyetemi tanár (Buda-
pesti Corvinus Egyetem) egy második vi-
lágháború utáni ferencvárosi vállalkozás,
vállalat történetét mesélte el, Egy feltalá-
ló meg a fia: szubjektív ipartörténeti be-
számoló Ferencvárosból címmel. Saját
édesapjáról emlékezett meg, aki a „népi
demokráciában” Kossuth-díjas feltaláló-
ként lett gyáralapító a Ferencvárosban.
Idõsebb Fülöp Mihály (1915–1978) egy
olyan gépipari eljárás – a keménykrómo-
zás – feltalálásával ért el világraszóló
eredményeket, amely a háború utáni
években az országnak sokmilliárdos
hasznot hajtott. A feltalálót viszont gya-
korlatilag rákényszerítették, hogy „ön-
ként” mondjon le a szabadalomról a 
Magyar Népköztársaság javára, amit õ
bizonyos feltételekkel meg is tett. Egyik
feltétele az volt, hogy alapíthasson egy
kis gyárat, ahol ezt az eljárást alkalmaz-
za. Ez a gyár a Soroksári út 45. szám alatt
létesült.

Pozsgai Péter egyetemi docens (Bu-
dapesti Corvinus Egyetem) Ipari alapí-
tók a Ferencvárosban: Vidats István és
János – A mezõgazdasági gépgyártás
kezdetei Magyarországon címû elõadásá-
ból a Vidats-gépgyár, az Elsõ Magyar
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Nagy Zsuzsa köszönti a konferenciát 
(fotó: Boldizsár László)



Mezõgazdasági Gépgyár fellendülését és
hanyatlását ismertük meg. Vidats István
(1802–1883) jó kézügyességgel és üzleti
érzékkel rendelkezõ uradalmi gépész
volt. Széchenyi István (1791–1860) Hitel
címû mûve és bécsi tanulmányai által
inspiráltan fejlesztette ki a róla elnevezett
ekét, amellyel az 1846-os pesti ipari kiál-
lításon aranyérmet nyert, és elindította
üzleti karrierjét. Találmánya nyomán ala-
pította meg gépgyárát. A Vidats-eke na-
gyon népszerû lett. Az ekén kívül más
mezõgazdasági eszközöket is gyártott, 
és folyamatosan kísérletezett, újított. 
A Vidats-gépgyár az 1850-es években
megtízszerezte az általa elõállított gépek
számát, a vállalat terjeszkedett, új piaco-
kat szerzett az országon kívül a Balká-
non, Oroszországban is. 1869-tõl kezdõ-
dõen azonban több kedvezõtlen tényezõ
(pénzválság, tõzsdekrach, rossz termé-
sek, betegség) együttállásának hatására
válságba került, 1876-ban a gépgyár be-
zárására kényszerült.

A konferencián a múltba néztünk, de
a jelen és a jövõ számára is hasznot hajtó
példákat láttunk. ■
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Ferencvárosi helytörténeti kiállítás 
(fotó: Boldizsár László)

Kitüntetés

A Hungarnet Egyesület – a 2006.
évi közgyûlés határozatának
megfelelõen – a hálózat mûszaki
fejlesztésében vagy a tartalomszol-
gáltatásban az elmúlt húsz évben
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
szakemberek érdemeinek elis-
merésére alapította meg a
Hungarnet-díjat. A díjazott szemé-
lyére írásban tehetnek javaslatot 
a Hungarnet Egyesület 
tagintézményei, valamint egyéni 
és pártoló tagjai.

A díjakat az ez évi Networkshop-
konferencia nyitóülésén 2013. már-
cius 26-án, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetemen adták át, Sopronban.

Az idén hetedik alkalommal átadott
díjat Moldován István, az Országos
Széchényi Könyvtár E-könyvtári
Szolgáltatások osztályának vezetõje
a tartalmi fejlesztés terén elért
sokéves kimagasló munkájáért,
valamint Faludi Beatrix, az NIIF
Intézet kontrolling csoportjának
vezetõje, a Hungarnet Egyesület
gazdálkodásában és operatív
mûködtetésében végzett sokéves
kiváló munkájáért érdemelte ki. 

Gratulálunk a díjazottaknak, továb-
bi munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk! ■


