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TÉZISEK 

 

 

A DISSZERTÁCIÓ TÁRGYA ÉS A KUTATÁS CÉLJA 

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának és Archívumának történetét 

tárgyaló értekezés elsőként tűzte ki céljául, hogy összeállítsa a kamarai könyvtár történetét 

1850-1948-ig. A történet szerves része a kamarai gyűjtemény további sorsának alakulása 

egyetemi könyvtár gyűjtemény-részeként, amely azután muzeális állományként, törvényi 

előírásokban is rögzített módon élvez védettséget és megfelelő gondozást. Szűkségszerű a 

kamarai gyűjtemény-történet bemutatásához az 1948 őszén alapított Magyar 

Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtárának történetét is felvázolni. Ugyanakkor 

szorítkoznunk kell kizárólag a kamarai könyvtár 70 000 kötetes könyvgyűjteményével 

kapcsolatos történésekre!  

 

 

A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA 

 

SZERKEZET: 

A könyvtárak története mindenkor függő viszonyban áll fenntartójuk sorsának 

alakulásával. Ennek értelmében a disszertáció a kamarai fejlődés történetének állomásait veszi 

sorra – a magyarországi kamarák 1850-es uralkodói parancsra történt alapításától, a XIX. 

század végi gazdasági csúcspontra jutásáig – és ennek keretébe helyezi a kamarai könyvtár 

fejlődésének alakulását. A kamarai fejlődést alapvetően meghatározta a mindenkori elnök 

személye – tevékenységi körük, a gazdasági életben betöltött szerepük, érdeklődésük és 

habitusuk – egyaránt hatással volt a könyvtár anyagi helyzetére, de a könyvek tartalmi 

gyarapodására is. Tehát, legalábbis a leglényegesebb életrajzi elemek felvázolásával, 

szükséges a kamarai elnökök bemutatása is. 1900-tól Budapest első nyilvános 

szakkönyvtárában már felelős könyvtáros állt a gyűjtemény élén, vagyis 1948-ig a 

könyvtárvezető és a könyvtár fejlesztésében elért eredményeinek bemutatása a kronológia 

vezérfonala. 1948-tól 1951-ig az új Közgazdasági Egyetem könyvtárigazgatójára hárult az 

örökölt gyűjtemények bevételezése, az új tananyag beszerzése és a könyvtári hálózat 

megszervezése és működtetése. A továbbiakban a kamarai könyvtár az egyetemi könyvtári 

állományban különgyűjteményként funkcionál. Az 1980-as években a különgyűjtemény 
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muzeális köteteinek leválogatása a feladat, majd az ezredfordulón a kamarai könyvtár eredeti 

körvonalainak rekonstruálása. 

 

TARTALOM 

A kamarai alapítások előtörténete az 1848/49-es szabadságharc idején indul, amikor az 

első magyar alkotmányos minisztérium modernizálni kívánta a kereskedelem és az ipar 

területét. A kormány 1848. május 26-i intézkedése valószínűleg egy Pesten felállításra kerülő 

kamarára irányult, azonban a politikai és harci események ebben megakadályozták.  

Az 1850-ben alapított Pesti Kereskedelmi és Iparkamara első elnökei: 

 1850-től 1857-ig Valero Antal és Appiano József párosa felváltva elnökölte a pesti, 

majd 1852-től Pest-budai Kereskedelmi és Iparkamara kinevezett tanácsos testületét. 

Kettőjük összefonódó kapcsolata mögött Pest város első gyára születésének, a reformkori 

iparfejlesztés első félszázadának, és az 1848-as forradalomban való aktív részvételnek 

fordulatos története zajlott.  

1857-1858 között Fuchs Rudolf (1808-1892) elnökölt a Pest-budai Kereskedelmi és 

Iparkamara élén. A leköszönését követő időkben is tagja maradt a kamarai testületnek és 

számos kapcsolódó területen vállalt vezető tisztséget. Élénk levélváltásban állott a XIX. 

század egyik vezető amerikai közgazdászával. Meglehet, hogy szakmai kapcsolatuk révén 

jelentek meg Henry Charles Carey (1793-1879) kötetei a kamarai könyvtár korai beszerzései 

között. 

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907) elnöksége 1859-től 1891-ig, több mint három 

évtizeden keresztül tartott. (Közben a kamara neve 1873-tól Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara lett.) 

A kamarai könyvtár első évtizedeiben igen szerényen gyarapodott. 1885-ben, 

a György Aladár (1844-1906) által összeállított első országos statisztikai számbavétel idején 

11 059 kötetet tett ki. Ennek fő oka abban kereshető, hogy a könyvtár 1895-ig külön 

helyiséggel nem rendelkezett, a kamarával együtt a Tőzsdepalota épületében volt elhelyezve. 

Lánczy Leó (1852-1921) a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke, 1893-től 1920-ig 

kamarai elnökként kezdeményezte a kamara súlyának megfelelő, önálló székház megépítését. 

A tervezés feladatait Meinig Artúr (1853-1904) építész kapta meg. Az igényeket felsoroló 

jegyzék végén a könyvtár is szerepelt. A könyvtár jelentőségét Krejcsi Rezső (1850-1928), 

könyvgyűjtő és tollforgató kamarai segédtitkár ismerte fel. A liberálisok vezérét, Pulszky 

Ágostot (1846-1901), a Társadalomtudományi Társaság alapítóját és első elnökét megnyerve 

az ügynek, Lánczy is hamarosan felismerte a könyvtárban rejlő propaganda lehetőségét, így 
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elfogadtatták a kereskedelmi bank vezetőségével a nyilvános szakkönyvtár létesítését. 

Pulszky Ágost ajánlotta egyik legjelesebb tanítványát, Szabó Ervint (1877-1918) a kamarai 

gyűjtemény könyvtárosának. 

 1900 novemberében volt a székház ünnepélyes felavatása, és 1901. december 1-jétől a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára nyilvános könyvtárrá vált. Díszes 

katalógusa 1902-ben jelent meg Szabó Ervin előszavával, mintegy 17 145 mű leírását 

tartalmazva. Szabó Ervin 1904-ig állt a könyvtár élén, amelyet működése alatt tudományos 

igényű, magas színvonalú gyűjteménnyé fejlesztett. Kiterjedt külföldi szakmai kapcsolatai 

elősegítették a nemzetközi csere tevékenységet, amely révén korszerű német, francia, angol és 

amerikai szakkönyvek kerültek, még távozása után is hosszú évekig az állományba. Bevezette 

a Porosz Instrukciókat a könyvek bibliográfiai leírásánál, a szakrendi felállításnál pedig 

Dewey tizedes rendszerét vette alapul. Eközben aktív levelezésben és munkakapcsolatban állt 

Melvil Dewey-val és a brüsszeli bibliográfiai intézet munkatársaival.  

Szabó Ervin 1904-ben távozott a Kamarai Könyvtárból, helyét 1908-ban Varró 

István (1878-1963) vette át. Varró szintén a Társadalomtudományi Társaság tagja volt, így 

évekig még Szabó Ervinnel együtt jelentették meg a Társadalomtudományi Bibliográfiát a  

Közgazdasági Szemle hasábjain, és közösen munkálkodtak a társaság Huszadik Század című 

folyóiratának szerkesztésében és kiadásában. 

A két világháború közötti időszakban folytatták az 1903-ban, Szabó Ervin által 

megnyitott Látogatók könyvének vezetését, amelynek köteteiből nyomon követhető a 

szakolvasót használók köre. A nevek között megtalálhatók a Társadalomtudományi Társaság, 

a Galilei Kör és a Huszadik Század társaságának tagjai és a közgazdasági eszmetörténet 

prominens személyiségei is, adott esetekben a két lista azonos lehetett. 

 Az 1848-ban alapított Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtára 1950/51 telén 

költözött a Fővám palota épületébe. Az új egyetemi könyvtár 1950. augusztus 5-én kezdte 

állományleltárba venni, az Egyetem feladatainak ellátásához rendelt könyvtári állományok 

között, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának akkor már 90 000 kötetét, a 

Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Könyvtárának  25 

000 kötetét, és a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Kar 

Könyvtárának kb. 10 000 dokumentumát. 

1983-től – a Központi Könyvtár teljes körű leltározása keretében – leválogatásra került 

minden 1850 előtt kiadott mű. A muzeális könyvek feldolgozása során napvilágra kerülő 

possessor bejegyzések, ex librisek és tulajdon bélyegzők tanulmányozása lehetővé tette a 

Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtárának állományában a jogelődök történetének 
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felvázolását, az alapító állományok, valamint egyéb, hagyatékként bekerült gyűjtemények 

körvonalazódását. 

 

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

 

 

1. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának és Archívumának történetét 

tárgyaló értekezés intézménytörténet – gyűjteménytörténet – és könyvtörténet szerves 

egysége, amely a kamarai könyvtár és levéltárának történetét alkotja, s annak 

többszempontú, minden eddiginél teljesebb feltárását megsárgult iratok, hivatalos és 

magánlevelek sora, elsődleges levéltári kútfők segítik.  

 

2. Szabó Ervin aprólékosan kimunkált portréjára sikerült még egy apró, polgári liberális 

ecsetvonást felvinni kamarai könyvtárosi periódusának az eddigieknél részletesebb 

bemutatásával: Szabó Ervin pályakezdőként került a kamarai könyvtárba, s az ott 

eltöltött ötvenegy hónap alatt bontakozott ki szakmai publikációs és szakirodalmi 

tevékenysége, amelyet azután a Fővárosi Könyvtár kiadványaiban folytatott. A 

könyvtárra vonatkozó tanácsaival bekapcsolódhatott a kamara nagyszabású székház 

építkezésébe, megkapta az anyagi eszközöket a szakmai indíttatású gyarapításhoz és 

ezen a biztos alapon vezethette be elsőként Magyarországon a Porosz Instrukciókat és 

Dewey tizedes rendszerét. Mindez, és az általa szerkesztett kamarai katalógus nagy 

szakmai hírnevet szerzett számára Európa-szerte. A kamara könyvtárosaként kapott 

megbízatást a brüsszeli nemzetközi bibliográfiai intézettől a közgazdasági irodalom 

világbibliográfiájának megindításában való közreműködésre. Nemzetközi kiadói 

vállalkozás keretében adhatta közre 1903-ban a Bibliographia Economica Universalis 

1-2. kötetét. 

 

3. Az 1870-ben elkezdett kamarai Könyvjegyzékben már fellelhetőek, és nyílván már a 

kamarai könyvtár gyarapodásának első évtizedeiben ott lehettek a szerény kamarai 

könyvespolcon, a XIX. század második felének hazai és külhoni nagy 

közgazdászainak főművei – mesterek és tanítványaik nemzetgazdasági családfája 

bontakozik ki a muzeális leltárkönyv lapjain. A kézirat-kutatási módszerekkel 

azonosított címek és szerzők beazonosítása az online katalógusban jelentheti a régi 

könyvek teljes történetének rekonstruálását. 
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4. A kamarai könyvtár szellemiségét a századfordulón és a két világháború közötti 

időkben is a Pulszky tanítványok, a Társadalomtudományi Társaság, a Galilei Kör és a 

Huszadik Század társasága formálta azzá a szabad liberális körré, amelyben a korszak 

vezető közgazdászai és egyetemi hallgatói, a más könyvtárakban fel nem lelhető 

műveket és külföldi folyóiratokat, szótárakat, lexikonokat szabadon böngészhették. 

 

5. Egy gyűjtemény rekonstruálásának az elsődleges eszköze a bibliográfiai feltárás az 

online katalógusban, amelynek keretében összehozhatók a tulajdonjegyek alapján a 

különféle helyekről származó kötetek is, a jelzetek, ex librisek és possessor 

bejegyzések alapján deríthető fel a kötet származása. A kötet katalógusrekordja pedig 

a műhöz való hozzáférést biztosítja bármely helyről. 

 

6. A kamarai székház felépítése annak idején emelte a kamara súlyát, a nyilvános 

szakkönyvtár további presztízst jelentett a kamarának, így a könyvtár gyarapítása úgy 

a kamarának mint testületnek, de az egyes kamarai tagokönbecsülésének is – akár 

konkrét anyagi – érdekében állott. 

 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK ÉS ELŐDÁSOK 

 

CIKKEK – TANULMÁNYOK 

 

SZŐNYI Éva: A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára 

In: Könyvtári Figyelő, - ISSN  9.évf. 3.sz. (1999) p. 577-579. 

 

SZŐNYI Éva: Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára : A 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának online katalógusa 

In: Könyvtári Figyelő. - 15. évf. 4.sz. (2005), p. 741-750  

 

SZŐNYI Éva: 155 éves a közgazdasági szakkönyvtári ellátás.  

In: Könyvtári Levelezőlap. -  ISSN 0865-1329. – 19. évf. 1. sz. (2007), p. 33-35. 

 

SZŐNYI Éva: Hagyomány és új szolgáltatás.  

In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. –  ISSN 0041-3917. –55. évf. 2. sz.  (2008), p. 84-

90. 

 
KÖNYV 

 

SZŐNYI Éva: Liber oeconomicus.… / [a könyveket válogatta és a szöveget írta Szőnyi Éva] ; 

[fotó, ... Dáva Iván] ; [angolra ford. Thomas Williams]. – Budapest : Budapesti Corvinus 

Egyetem Központi Könyvtár, 2008. – ISBN 978-963-503-380-5 (kötött). 
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SZŐNYI Éva: A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának kutatókönyvtári 
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műsorában. 

Adásba került: 2018. január 2.    

 

 

 


