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Kovács Erzsébet 

Kornai János köszöntése

A kötetben sorakozó tanulmányokkal Kornai János előtt tisztelgünk és kívánunk 
az egyetemi és kari polgárok közössége nevében minden elképzelhető jót 90. szüle-
tésnapján.

1928-ban született, amikor az édesapám. Egyetemista korom óta ismerem a fiát és a 
menyét, Gábort és Tündét.  Ezek a személyes szálak is átszövik gondolataimat, amikor 
a Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként őszinte örömmel és nagy tisztelettel köszön-
töm mindannyiunk Tanárát!

A „Kornai” – így emlegettük professzor urat már 40 évvel ezelőtt is. Az első Hi-
ány-olvasókörön csak azért nem vettem részt, mert a megjelenés évében – 1980-ban 
született az első gyermekem. 

A nyolcvanas évek közepén tanszékünkön (ahol akkor Chikán Attila is oktatott) na-
gyon izgalmas munka folyt. Kornai János kezdeményezésére és az általa megszerzett 
ipari vállalati adatokon készítettünk többváltozós statisztikai elemzéseket. 

Számításainkat értően és mélyen elemezte, és ebből született 1987-ben újabb köny-
ve: A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. A könyvről recenziót írtam a 
Közgazdasági Szemlébe, és mivel az adatok további felhasználásához is hozzájárult, így 
szerzőtársával, Matits Ágnessel közösen megírtuk a Gazdasági adatrendszerek struktú-
rájának elemzése című tankönyvünket. Bizony ez is már 30 éve történt. 

Kornai János számos szakmai írásáról egy köszöntőben nem lehet számot adni. Ezért 
csak egyetlen művet emelek most ki - a 2005-ben megjelent rendhagyó életrajzi írását -, 
A gondolat erejével című könyvet. Ha van még olyan fiatal olvasó, aki most kezd Kornai 
János műveivel ismerkedni, jól teszi, ha ezzel kezdi. 

2011 óta oktat egyetemünkön. Szerdánként rendszeresen találkozhatunk vele a Fő-
épületben levő második emeleti szobájában is, az Összehasonlító és Intézményi Köz-
gazdaságtan Tanszéken. Számunkra igazi elismerés és megnyugvás, hogy köztünk van, 
és a vele folytatott beszélgetésekből megismert gondolatai valamint írásai több tantárgy 
mondanivalójába is szervesen beépülnek. Speciális kurzust is hirdetett az Egyetemen, 
doktori hallgatókkal is elmélyülten foglalkozott. Többek is a vele való közös munka nyo-
mán indultak el szellemi pályájukon. 

Segített bennünket nemzetközi kapcsolataink kibővítésében, hiszen szinte minden 
ország egyetemei szívélyesebben fogadnak, nyitottabbak a közös munkára, ha meghall-
ják, hogy kollégánk Kornai János. 

Kornai János, most, a 90. életéve fordulóján példamutatóan őrzi érdeklődését mind 
a szakmánkban felmerülő számtalan új kérdés iránt, mind pedig a mindennapi vitáink 
során. Új és új munkáival lepi meg a tudományos közösséget, s a közélet kérdései iránt 
érdeklődőket egyaránt, itthon és a nemzetközi porondon is. 70 és 90 éves kora között 
242 olyan közleményt mutat fel a Magyar Tudományos Művek Tára, amit vagy Kornai 
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írt, a legkülönfélébb tudományos, esszé jellegű és publicisztikai műfajokban vagy vele 
készült komoly, nagylélegzetű beszélgetés. 

Amikor 2016-ban az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiájának kül-
földi tagjává választották, már dékánként köszönthettem. Természetes szerénységgel 
fogadta – tőlünk, tudományos területen dolgozóktól és olyanoktól, akik számára ez a 
magas elismerés elérhetetlen - lelkes gratulációinkat. 

Köszöntsük most együtt Kornai Jánost, aki a Harvard Egyetem mellett a Budapesti 
Corvinus Egyetem professzor emeritusi címét is elfogadta. 

Oktatótársaim és tanítványaink nevében ígérem, hogy várjuk és figyelmesen olvas-
suk további könyveit is. 


