
A nemzeti könyvtár 2005. november 25-én ünne-
pelte alapításának 203. évfordulóját. Az ünnepi pil-
lanat fényét emelte, hogy ezen a napon új kitünte-
tő cím átadására került sor. A kitüntetésben azon
tudományos, művészeti vagy közéleti személyek
részesülhetnek, akik kiemelkedő munkájukkal, te-
vékenységükkel, anyagi áldozatvállalásukkal előse-
gítették az Országos Széchényi Könyvtár működését.
Az Örökös Tag címmel első ízben Kosáry Domokos
professzor tevékenységét ismerte el a könyvtár.

Kosáry tanár úr, a Magyar Tudományos Akadé-
mia volt elnöke a megtisztelő címet az Országos
Széchényi Könyvtár jó hírneve és elismertsége ér-
dekében bel- és külföldön végzett áldozatos tevé-
kenységéért, a könyvtár tudományos előmenetele
érdekében átadott szakmai tapasztalataiért és a Cor-
vina Alapítvány kuratóriumának élén eltöltött évti-
zedes odaadó és eredményes munkájáért vette át.

A 2000-ben alapított Bibliothecarius Emeritus
címmel a könyvtár azon tudós könyvtárosait jutal-
mazza, akik egész életpályájukat a nemzeti könyv-
tárban töltötték, a most létrehozott kitüntetés az
intézmény működését és kutatásait kívülről támo-
gató kiemelkedő képességű közszereplőket hivatott
díjazni. Az elismerés értékét jelzi, hogy évente leg-
feljebb egy, arra érdemes személyiség kaphatja meg.

Kosáry Domokosnak Eötvös-kollégistaként olyan
kiválóságok voltak mesterei, mint Gombocz Zoltán,
Moravcsik Gyula, Szekfű Gyula. 1941-ben létrehozta
a Teleki Pál Intézetet, 1949 végén viszont az egész
szakma területéről menesztették. Az 1956-os forra-
dalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizott-
ságának elnöke volt, ezért 1957-ben letartóztatták
és 1958-ban négy év börtönre ítélték. Félreállítása

és a börtönben telt évek szakmai szempontból „gyü-
mölcsözőek” voltak, elég, ha a Bevezetés a magyar
történelem forrásaiba és irodalmába (1951–1958)
vagy a Széchenyi Döblingben (1981-ben jelent meg!)
című könyveire gondolunk. A börtönből 1960-ban
amnesztiával szabadult. Kutatási területe az újkori
Magyarország története. A Művelődés a XVIII. szá-
zadi Magyarországon (1980) című műve adatgaz-
dagságával és módszertanával követendő példa
minden történész számára. A Görgey-kérdésről,
Kossuthról és Széchenyiről született írásai pedig
azt jelzik, hogy korszakokat átfogó, nagyívű opuszai
mellett a kiemelkedő történelmi személyiségek pre-
cíz és tárgyilagos elemzése területén is otthonosan
mozog. Széchényi-díjas, több külföldi tudományos
akadémia tagja.

A díjátadó ünnepségen Ormos Mária akadémikus
és Hanák Gábor történész a díjazott emberi nagy-
ságára hívta fel figyelmet. Kosáry Domokos vész-
terhes időket, történelmi sorsfordulókat, szellemi
„fertőzéseket” élt túl. A történelmi viszontagságokon
a könyvek segítették át. Kiváló rendszerező elme,
nemcsak leír, hanem elemez is. Kosáry a „könyvek
embere”, így érthető, hogy ezt a kitüntetést először
ő kapta meg a magyar nemzeti könyvtártól.

Kosáry Domokos mindig hű maradt a történelem-
hez és annak követelményéhez, vagyis nem enge-
dett teret az aktuálpolititikai szempontoknak. A díjat
megköszönő rövid beszéde egy sokat megélt bölcs
ember tanácsa, mely így hangzik „még a legem-
bertelenebb körülmények között is igyekezzünk
hűek maradni önmagunkhoz!”
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Apácai Csere János: Magyar encyclopaedia, az az minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása.
Utrecht, 1655, ex officina Joannis a Waesberge. [40], 487 p.
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