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SZÉCHÉNYI FERENC EMLÉKNAP

1989. május 3.

A 827/1989. sz. körlevél szerint, a könyvtár vezetősége 
úgy határozott, hogy az alapító, Széchényi Ferenc születés
napját, ápriliS 29-edikét intézményi emléknappá nyilvánítja és 

Széchényi Ferenc emléknap
címmel a könyvtár minden dolgozója számára ünnepi ülést rendez.

Első Ízben 1989-ben, azután pedig minden évben ezen a napon 
(1989-ben kivételesen május 3-án) adja át a főigazgató az 
alapító képmását ábrázoló emlékérmet egy arra érdemes 
dolgozónak.
Ezen az ünnepségen adja át a főigazgató az állami kitünteté
seket, a Kérésztury-pályózat díjait, a törzsgárda tagságért 
járó és a társadalmi munkáért megítélt jutalmakat is.

A május 3-án első alkalommal megrendezett ünnepi ülésre a 
zsúfolásig megtelt VI. szinti előadóteremben került sor.
Az énekkar P. Eckhardt Mária vezényletével a Himnuszt és a 
Szózatot énekelte és a műsorban bemutatta az Erkel Ferenc 
által megzenésített Szózatot is.



KELECSÉNYI GÁBOR: A SZÉCHÉNYI-SZINDRÓMA

Amióta az ötvenes években felmerült a gondelat, hegy 
könyvtárunk a budai várba költözik, sokan szívesen nyúltak 
a párhuzamhoz: ezáltal a Széchényi Ferenc által alapított 
nemzeti könyvtár oda kerül, ahol valaha Mátyás király euró
pai hlrü, sőt - ami abban a korban ezzel egyértelmű volt - 
világhírű könyvtára, a Bibliotheca Corviniana kapott helyet. 
Ezt a gondolatot olykor én is papírra vetettem. Tévedés len
ne azonban arra gondolni, hogy itt bármiféle jogfolytonos
ságról lehetne szó, A két alapítót egészen ellentétes vezér
elvek irányították.

Széchényi Ferenc eredetisége, a hungarika-eszme termé
szetszerűleg nem merült fel Mátyás előtt, s a későbbi könyv
táralapi tők is aás nyomokat követtek. A Korvin-könyvtár célja 
az volt, hogy lehető teljességben összegyűjtse az antik szel^ 
lesi örökség,
és a korszerű humanista műveltség betűkben lecsapódó termékeit. 
Csodás és irigyelt alkotását - mint tudjuk - Mohács után el
érte az enyészet. Az elkövetkező török idők két évszázada so- 
rsn kinek is jutott, juthatott volna eszébe hasonló nagyará
nyú kezdeményezés. Bár - tegyük hozzá - a nagy magyar szelle
mektől akkor sem volt idegen a könyv és a könyvtár. Gondoljunk 
például a Pázmány egyetem alapítására, vagy Bethlen Gábornak 
Erdély kulturális felvirágoztatását célzó fáradozására, amely
nek során sikertelenül megpróbálta Isztambulból a korvinákat

a reá épülő középkori keresztény tudományosság

is visszaszerezni. Vagy a Szigeti veszedelem költőjének, Zrí
nyi Miklósnak hosszú lappangás után a múlt század végén szinte 
véletlenül es idegen földön megtalált gazdag könyvgyűjteményé
re. Az olvasás és a török hordák lópatáit követő ”nyom-olvasás" 
azonban na±a is, mint ezidotájt a magyar szellem megannyi nagy— 
ságánál párhuzamosan futott egymás mellett. Amint ez olyan 
szépen kiviláglik Balassi Bálint életéből és költészetéből.

A magyarság legjobbjai más utón, de mégis európai hiva- 
tastudattál élcek meg ezt a két évszázadot. Még akkor is, ha 
az ilyen értelmű hungarika-eszméből Európa keveset volt haj
landó méltányolni. Európának e hivatástudattal szembeni közöm
bösségét , sót értetlenségét érdekesen jellemezte egy német
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tudós, Jacob Friedrich Reimmann. A török idők végén megjelent 
hires irodalomtörténeti munkájának summazása szerint a magya
rok Íróiról csak jelentéktelen adatokat lehetne összegyűjteni, 
hiszen a magyarok egy jó lovat vagy jó kardot mindig többre 
becsültek, mint egy érdekes könyvet, E furcsa megállapításra 
válaszul jelent meg 1711-ben Czvittinger Dávid latin nyelvű 
"hungarika" müve, amelyben 300 magyar Írót sorol fel, s magya
rul igy lehetne a címét visszaadni; Bizonyságtétel a magyarok 
tud omány os s ágáró 1,

1711, tehát a 18, század eleje, A 18. század pedig a ma
gyarság Európához való felzárkózásénak lázas ideje, amely fő
úri és főpapi könyvtáraiapitók egész sorával dicsekedhet. Ér
dekes módon mindegyikük előtt a mátyási eszmék korszerű folyta
tása lebegett; a tudomány maradandó és legfrissebb eredményeit 
enciklopédikus teljességgel feltáró gyűjtemény összeállítása, 
amelyben a tudományszakok területére szétszórva a hungarika 
eszme csak másodlagosan vagy csak érintőlegesen kapott szere
pet. Ezeknek a magyarság szellemi felvirágoztatását szolgáló 
alapításoknak egyike sem törekedett arra, hogy választadjón 
Reimmann imént idézett elfogult megállapítás ára.

Ez a feladat gróf Széchényi Ferencnek jutott osztályré
szül. Eszméje - mint a magyar szellem sok kiemelkedő alakjá
nál megállapíthatjuk - érdekes módon külföldön érlelődött meg 
benne, s talán nem vagyunk elfogultak, ha "Széchényi-szindró
mának” nevezzük el. A magyarság már a kalandozások korétól nap
jainkig érdeklődést mutat a külföld iránt - valamilyen fajta 
töltekezés céljából. Legszublimáltabb megjelenési formájának 
adhatjuk a Széchényi-szindróma nevet, amely az atyát, majd 
fiát, a legnagyobb magyart egyként jellemezte; külföldi élmé
nyeimből milyen hasznot vihetek - Széchényi István szavaival - 
"a csúnyácska hazának". Külföldet járt vagy külföldre szakadt 
magyarjainkban mindig is élt és él a magyar föld megtartó ere
je, a hazának használni akarás elkötelezettsége.

Ez az elkötelezettség jellemezte az 1754. április 28-én 
született Széchényi Ferencet is. 18 éves korában érte az el
ső meghatározó külföldi élmény, amikor a hazai jezsuita kol
légiumokban befejezett tanulmányai után a bécsi Teréziánuaba 
került. Történetírásunknak a magyar függetlenség eszméjét túl



hangsúlyozó ága a múlt században úgy vélekedett, hogy Mária 
Terézia az előkelő családok fiainak képzésére alapított Te
réziám# révén éppen úgy, mint a magyar nemesi testőrség fel
állításával a magyarok elnéaetesitését akarta elérni. Ma már 
úgy látjuk, hogy inkább Európához akarta közelebb hozni őket. 
Hiszen Becs Európának mindig is huzatosabb táján feküdt, aho
vá előbb érkeztek el az uj áramlatok. Itt találkozhatott 
Széchényi a jezsuita kollégiumokban folyó hagyományos, lati
nista beállitotságu oktatása után a tekintélyt barokk társa
dalmat lerázni akaró felvilágosodás uj eszméivel, a szabadel
vű tudomány és politika alapelveivel. Itt tett szert jártas
ságra a német és francia nyelvben, sőt a latin iskolázás után 
feltehetően itt tanult meg magyarul is tökéletesen Írni, noha 
anyanyelve magyar volt. Anyja ugyanis, gróf Cziráky Mária 
csak ezt a nyelvet ismerte. Tanárai között is voltak kiváló 
magyar tudósok, Így Palms Károly történész, akire később is 
hálával emlékezett. Nagy hatással volt rá a német irodalomnak 
egy különös alakja, Michael Denis, aki nevének visszafelé ol
vasásával mint Síned bárd tette Ossian-utánzatokkal híressé a 
nevét, a kelta-germán múlt üzenetét keresve a "ma” számára. 
Mint tudós, sokat foglalkozott könyvtártudománnyal is. A csá
szári udvari könyvtár munkatársai között máig a legmarkánsabb 
egyéniségként emlegetik. Ekkoriban kápráztatta el Linné az ál
lat-növény- és ásványvilág hatalmas rendszerbe foglalásával a 
tudományos világot, és Denis valami hasonlóra vállalkozott a 
szellemtudományok területén. Talán nem merészség feltételez
nünk, hogy Reimmannak a magyarok elmaradottságáról vallott né
zetére felhívta Széchényi figyelmét. Úgy látszik, magával 
gadó jelenség volt.*1 Mindenesetre érdekes tény - állapította 
meg Fraknói Vilmos hogy az a három four, aki a 18. század 
végén a legjelentősebb könyvtárat alapította Magyarországon, 
gróf Apponyi Antal, gróf Batthyány Ignác és gróf Széchényi 
Ferenc a Teréziánum növendékei voltak. Az volt Festetics 
György is, a keszthelyi gazdasági intézet, a Georgikon alapí
tója, Mind a négyen a császári székvárosban, az előhaladottabb
műveltségű országok fiaival érintkezve azzal az elhatározással 
tértek vissza hazájukba, hogy nemzetük műveltségi szinvonalá-

ra-
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nak emelésére fogjak értékesíteni tehetségüket és vagyonukat; 
amint hogy éppen ebben az időben a bécsi magyar testőrség kö
rében az idegen irodalmak tanulmányozásénak talajából a nem
zeti irodalom újjászületésének forrása fakadt*” így Praknái 
Vilmos,

Megállapítását folytathatnék azzal, hogy a Terézlánum fő
felügyelője a hires bibliofil Migazzi Antal bíboros, váci püs
pök volt, Vác ujjáalkotója, és hogy ugyancsak a Teréziánumból 
került ki Karel Kinsky cseh gróf, aki 12 ezer kötetnyi gyűjte
ményét a prágai egyetemi könyvtárban helyezte el örök letét
ként, s amelynek megtekintése Széchényi Ferencben is nyomot
hagyott.

Úgy látszik, Denisben szerencsésen ötvöződött a napjaink
ban két szerencsétlennek tartott foglalkozás: a pedagógus és 
a könyvtáros. Akkor persze, a felvilágosodás mámorában, az 
erény megtanithatóságában bízó Szókratész! optimizmusban e 
két foglalkozás sokkal megbecsültebb volt, A kér könyvtárosai 
között olyan szellemóriásokat találunk, mint Lessing, vagy 
Leibniz, Az idő tájt a könyvtár még nem volt nagyüzem, a né
hány könyvtáros a polcok meghitt közelségében élt a könyvekkel, 
Denis is a szakértő hozzáállásával kalauzolta tanítványait a 
Teréziánum könyvtárában csakúgy, mint a bécsi udvari könyvtár- 

a mai Nationalbibliothek korvinákkal is büszkélkedő ter-ban,
meiben. Mint említettük, magával ragadó egyéniség lehetett,
aki a ma divatozó ”önmegvalósítás” helyett vállalta a pedagó
gusi és könyvtárosi sorsot: meggyujfcani a lángot úgy, hogy 
ráesik az árnyék, másokra a fény. Évek múltán büszkén emleget
te, hogy Széchényi Ferenc is a tanítványai közé tartozott.

Es mindezek mögött ki állott? Mária Terézia, Neki köszön
hetjük a testőrirókat, neki számos magyar könyvtáraiépitási 
indíttatást, igy Széchényi Ferencet is. Alakját ott látjuk az 
Egyetemi Könyvtár mögött is, amikor a nagyszombati univerzitást 
a negyedik, orvosi fakultással is kibővítve az ország szivébe 
költöztette, A magyarság szobrot állított neki Pozsonyban, 
amelyet a csehek az első világháború után összetörtek. Buda
pesten az ezredéves emlékmű királycsarnokában kapott helyet.
Ezt Budapest ostroma során bombatalálat érte. Az azóta is fo
lyamatosan tartó történelmi átértékelésünk úgy döntött, hogy
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szobra kerüljön helyére. Bessenyei György szobrot
testőrség egykori palotájában, a

másnak a
kapott Bécsben, a magyar 
későbbi Collegium Hungaricuraban. Széchényi Ferenc szobra otí

itt Budán is, uj könyvtárunkáll Pesten a Muzeumkertben, és 
falai között. Intézményünk nevében is sikerült megtartanunk

kell tennünk, hogy legalább is könyvtárunk
külső bejáratoknál hi-

nevét, Bár hozzá
régi—régi dolgozóit nemileg zavarja a

nevünk alá mintegy lábjegyzetként vagy zárójelben
Mintha két külön

vatalos
odaillesztett "Magyar Nemzeti Könyvtár", 
intézményről lenne szó. Talán jobb lenne, ha ezt elhagyva 
maradnánk Bibliotheca Széchényieno-Regnicolaris, Országos 
Széchényi Könyvtár. Büszkén vállalva alapítónk nevet, aki 
egyben a legnagyobb magyart adta a hazanak.

A KÖNYVTÁR ALAPITÓOKLEVELÉBŐL
SUDÁR ANNAMÁRIA OLVASOTT FEL RÉSZLETEKET

" Mi Második Ferenc Istennek kegyelméből mindenkor felséges 
választott római császár, Németország, Magyarország, Csehország, 
Dalmácia, Horvátország és Szlavónia stb. apostoli királya, 
Ausztria főhercege, Burgundia és Lotharingia hercege, Etruria 
nagyhercege, Erdély nagyfejedelme, Milánó, Mantua, Párma stb. 
hercege, Habsburg, Flandria, Tirol stb. grófja

jelen irat tartalmával emlékezetül adjuk, jelezve mind
azoknak, akiket illet, hogy a mi őszintén kedvelt hívünk, te
kintetes és nagyságos Sárvár-Felsővidéki Széchényi Ferenc gróf 
a nápolyi királyi jeles Szent Január-rendjének lovagja, kama
rásunk és valóságos titkos államtanéesősünk, Magyarországunkban 
a mi királyi kamarásaink mestere, Somogy megye főispánja, vala
mint Hétszemélyes Táblának ülnöke az alulirt folyó év nov, 25. 
napján Bécsben, kedvelt hívünk, Lányi József, mint általunk er
re nézve különlegesen kiküldött személy előtt, Magyarországunk

a

használatéra szentelt és szolgáló saját könyvtáráról és ehhez 
tartozó egyéb gyűjteményeiről határozott adományozó nyilatkoza
tot tett C ] mely nyilatkozatnak szövege ezen módon követke-000

zik:



Miután ő cs. kir. apostoli felsége 1egálazatosabb kérésem 
tekintetében, hogy ezt a részben nyomtatott* részben kéziratos 
müvekből álló könyvtárt, valamint pénzérmék, földrajzi térképek, 
képek s végül a magyar történelmet bármilyen szempontból érintő, 
vagy ezekkel kapcsolatban álló címerek gyűjteményeit - melyeket 
több év során sok fáradsággal, gonddal és jelentős kiadásokba 
merülve szereztem meg - a drága hazának, melynek ölében mindezek 
összeszedésére alkalmat és módot találtam, és a közhaszonnak, 
melyre mindig törekedtem és törekszem szentelhessem, - kegyesen 
meghallgatni változtatott, [ ] ezért én előbb említett tudómé-# # *
nyos felszerelésemet édes hazámnak és a közösségnek hasznára és 
javara mindörökre és visszavonhatatlanul adományozom, 
átruházom, a [

átadom és
] következő feltételek alatt:* * *

Hogy jogom legyen e gyűjteményeket, amíg élek, saját költsé- 
amint lehetséges lesz, tökéletes 

] még azon müvekkel is növekedve, melyek 
újonnan nyomattak ki (melyekből maguk a müvek szerzői ezután

gémén növelni és e tekintetben9 
állapotba hozni, [ e # a

mindig ezen Országos Könyvtárnak is egy példányt kell hogy küld
jenek) a teljesség állapotába kerüljön, [ 1 Hogy pedig őseim 
király es haza iránti különleges bűzgóságénak még most is fényes 
es élő példái, melyek engem is arra ösztönöztek, hogy az ő nyom
dokukon kitartsak,

# * *

úgy utódaimat is őseik utánzására serkentsák, 
- ezen Országos Könyvtár palotájában keresztnevem elhagyásával 
következő felirat helyeztessék el: A gróf Széchényi-család ma

gyar könyvtára II.
a

Ferenc császári felségének, Magyarország ki
rályának, József ausztriai főherceg nádornak idejében, 1802-ben 
a hazának szentelve.[ ] Megtiszteltetésnek és örömnek tartom$

jóakaratulag hagyevá* 
] Bécsben, 1802. november 25-én Gróf Széchényi

* * *
hogy mindezt kedveshazám hasznára önként és
nyozhatora. [
Ferenc sk. (P.h.)

Mi azért a Felségünk elé fentebb ekképpen előterjesztett kö
nyörgést kegyesen meghallgatva, és arra királyi jóváhagyásunkat 
megadva, ugyanezt jelen iratunkba beillesztve - ugyanazon gróf 
Széchényi Ferencnek jónak láttuk kiadni és engedélyezni.

Bécsben, november hó 26. 1802,

# # #

Ferenc sk.

*********
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Juhász Gyula főigazgató a Széchényi Ferenc kép
mását ábrázoló emlékérmet a könyvtár történeté
ben először

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉNAK

a Régi Nyomtatványok Tára osztályvezetőjének 
nyújtotta át.

1989. május 3-án
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W, SALOP ÁGNES

Négy és fél évtizedes munka elismerését jelenti a Széché
nyi emlékérem átadása Soltész Zoltánnénak, a Régi Nyomtatvá
nyok Tára vezetőjének.

Vészterhes időben, 1944-ben kezdett dolgozni könyvtárunk
ban, s 1951-ben lett a Régi Nyomtatványok Tárának munkatársa. 
Kezdettől fogva különösen vonzotta a 15-16, századi könyvkul
túra, a könyvművészet és a nyomdászattörténet, 1958-ban az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen művészettörténet szakon egye
temi diplomát és doktorátust szerzett. Hamarosan nagy mun
kába fogtak Sajó Gézával, a tár akkori vezetőjével: megkezd
ték az 56 magyar könyvtár 7,000 ősnyomtatványának leírását 
tartalmazó katalógus összeállítását, 1962-ben Sajó Géza kül
földre távozása után Soltész Zoltánnét bízták meg a tár veze
tésével, s egyben rá hárult az ősnyomtatványkatalógus hátra
lévő munkálatainak elvégzése is, A nemzetközileg is fontos mun
ka 1970-ben jelent meg az ő előszavával, a magyar könyvkiadás 
kezdeteit,
ismertető angol nyelvű tanulmánnyal. De nem ez volt első pub
likációja, Már 1961-ben megjelentetett egy könyvet, a 16. sz.-i 
magyarországi könyvgrafikák összefoglalását, számbavételét.

1966-ban a Biblia pauperum hasonmás kiadásához irt előszót, 
majd Radocsay Dénessel közreadták a Magyarországon őrzött 
francia és németalföldi miniatűrök feldolgozását és leiró ka
talógusát.

A nagyközönség Soltész Zoltánná nevét főleg a szép facsi
mile kiadások tanulmányírójaként ismeri, hiszen megtalálhatja 
munkáját a Budai krónika hasonmás kiadásában, a Széchényi 
Könyvtár egyik korvinájának, a Mátyás graduálénak a facsimilé
je is az ő tanulmányával jelent meg, de említhetnénk még 
Plamand hóráskönyvet is valamint a Plamand kalendáriumot és a 
Thuróczy Krónikát.

Nyomdatörténe ti valamint ritkaságokat feltáró publiká
cióinak száma, hozzávéve az előadásokat is, megközelíti a 
szózat. Rendszeresen publikál mind a magyar szakfolyóiratok
ban, mint külföldön.

hazai ősnyomtatványgyűjteményeket, ritkaságaikata

a
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Határainkon túl is több könyvtárban folytatott kutató 
tevékenységet. Megemlíteném az 196l-es németországi útját, 
araikor 3 hónapig a Deutsche Stastsbibliothek vendégkönyv
tárosaként resztvett a Gesamtkatalog dér Wiegendrueke szer
kesztési munkálataiban, Á hetvenes évek elején stockholmi 
kutatásai során sikerült több, addig ismeretlen hungarika 
dokumentumra bukkannia. Az 1980-as belgiumi útja után pedig 
javaslatot tett az Ómagyar Mária-siralraat tartalmazó u.n.
Lőweni kódex cseréjére. Ezt a kódexet, mint tudjuk, több év
tizede próbálta hazánk megszerezni, de sikertelenül. Soltész 
Zoltánnéra hárult a munka, hogy kiválogassa a vezetése alatt 
álló tár anyagából azokat a flaraand ősnyomtatványokat, ame
lyekért cserébe, hosszas egyezkedés után végül 1982-ben Ma
gyarországra , ide, a könyvtárunk kézirattárába kerülhetett 
az első lirai nyelvemlékünket tartalmazó kicsiny kódex.

Igen nagy odaadással vett részt Soltész Zoltánná a kül
földi magyar kiállítások rendezésében is (Lipcse, London, 
Schallaburg), s mindig támogatta a hazaiakat is.

Az állományvédelmi szempontokról sem feledkezett meg. Ez
zel kapcsolatban meg kell említenem azt a fáradhatatlan buz
galmat, amelyet állományunk megfelelő elhelyezéséért, a rak
tárak légkondicionáláséért fejtett ki.

Jelenleg a közel 15 ezer müvet tartalmazó 16. sz.-i 
u.n. antique anyag nyomtatott katalógusának munkálatait irá
nyítja és végzi.

Most, ezen a szép ünnepségen, csak azt kívánhatjuk, hogy 
e munka végeztével továbbra is jó egészségben és jókedvvel 
működjék közre újabb facsimile kiadósokban, illetve foly
tathassa könyvtörténeti kutatásait.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk.
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Tisztelt Emlékülés!, Kedves Kollégák!

Amikor most őszinte köszönetemet fejezem ki Könyvtárunk 
főigazgatójának és vezetői kollégiumának a Széchényi emlékérem

mel való megtiszteltetésért, he kell vallanom, hogy nem kis za
varban vagyok. Nem egészen problémamentes ugyanis egy ilyen 

gas kitüntetést elsőként átvenni. Az önkritikus embernek rögtön 

azok a kollegái jutnak az eszébe, akik aktiv szolgálatuk alatt 

csak azért nem részesülhettek ebben a megtiszteltetésben, mert 

Juhász Gyula professzor ur számukra túl későn vette át Könyvtá

runk irányítását s igy a Széchényi Ferenc emléknap ilyen jellegű 

megünneplésére első Ízben csak most kerülhetett sor. Zavarban

ma

vagyok Salgó Ágnes szavai miatt is, 

személyemmel kapcsolatban csak a pozitívumokat sommázhatta, ku

tatói és emberi gyarlóságaimat nem említhette fel.

E visszás helyzet áthidalásához egy TV riport emléke 

nyújt megoldást számomra. A riport keretében a műsorvezető arra 

kérte az ünnepelt, kiváló operaénekesünket, hogy beszéljen leg

emlékezetesebb sikereiről és kudarcairól. A lakonikus válasz 

a következőképpen hangzott: szerénységem tiltja, hogy sikereim

ről beszéljek, kudarcaimat pedig miért eleveníteném fel jómagam. 

Majd igy folytatta a művész: én egyébként is mindig csak azt tet

tem, ami nélkül nem tudtam volna élni, mert életem összefonódott 

a zenével.

hiszen ő erre az alkalomra

Valahogy igy alakult az én sorsom is: olyan munkakört 

tölthettem be, amely teljes mértékben lekötötte érdeklődésemet. 

Nem volt mindig problémamentes ez a feladatkör, de feletteseim 
szinte kivétel nélkül bíztak bennem és az utolsó percekben se
gítséget nyújtottak osztályom működésének szinten tartásához.
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Hosszú felsorolás lenne, ha én itt most név szerinti említés

sel mondanék támogatásukért köszönetét, ezért csak tisztelet

tel emlékezem rájuk.
Hivatali elődömről, dr. Sajé Gézáról azonban szeretnék 

ez alkalommal röviden megemlékezni, mert úgy érzem, hogy a 

tőle fiatalon nyert tanácsok mások számára is hasznosak le

hetnek. Meg azért is, mert szinte napjainkig meghatározta a 

Régi Nyomtatványok Tára alapvető feladatait. Vele kezdtük el 
az országos ősnyomtatványkatalógus munkálatait és ő kezdemé

nyezte az antikva kötetek kiválogatását Könyvtárunk központi 

állományából és irányította e nagyértékü nyomtatványok védett 

gyűjteményként való elhelyezését a Régi Nyomtatványok Tárá

ban. Sajé Géza kiváló felkészültségű, invenciézus vezető és 

nagyon jé ember volt. Sokszor eszembe jut az a mondása, hogy 

az igazi kutató képes mások eredményeit is örömmel elismerni. 

Sajó Géza ezt a nézetét saját tudományos munkásságommal kap

csolatban is tettekkel bizonyította. Ma is jól emlékszem ar

ra, hogy milyen lázas gépelésbe kezdett, amikor tudomására 

jutott, hogy a Gutenberg-Jahrbuchban és itthon is tanulmá

nyom jelenik meg az addig ismeretlen, második magyarországi 

ősnyomdáról. Később tudtam meg, hogy akkor irt felterjesz

tésére kaptam első könyvtári kitüntetésemet.

Sajé Géza példamutatása alapján alakult ki bennem 

az a meggyőződés, hogy egy nagyértékü nemzeti gyűjtemény 

gondozójának e gyűjtemény tudományos feltárása az alapvető 

feladata, még akkor is, ha ez csak saját kutatási lehetősé

gei rovására történhetik. Ily módon ugyanis egy nagyobb
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közösség - a hazai és a külföldi kutatógárda - számára tár 

fel rejtett értékeket s egyben a jövő generációknak nyújt 

a korábbinál kedvezőbb lehetőségeket a művelődéshez és a 

kutatáshoz.

A továbbiakban már csak egy volt munkatársamról szeret

nék itt is tisztelettel megemlékezni: a Platón és Arisztote- 

lész-kutató id. Kövendi Dénes kandidátusról. Az ő emléke ugyan

is a történelmi igazsághoz és társadalmi igazságossághoz való 

ragaszkodást és az igaz emberi értékekbe vetett hitet jelenti

szamomra.
E kezdetek óta nagyon sokan - és sokan az itt jelenlévők 

közül is - támogattak abban, hogy könyvtári feladataimat a 

tőlem telhető legjobb eredménnyel tudjam ellátni. Ezért én 

csak úgy tekinthetek mai kitüntetésemre, mint egy nagy együttes 

ez évben kiválasztott tagja, aki nagyon is tudatában van an

nak, hogy az ő teljesítménye csak egy egész kis rész a nem

zeti könyvtárban folyó sokrétű munka eredményeihez hasonlít
va. Engedjék meg tehát, hogy e szép emlékérem felmutatásával 

mondjak köszönetét nemcsak közvetlen munkatársaimnak, hanem 

mindazoknak, akik bármikor, bármiben segítségemre voltak.

Budapest, 1989. május 5.
/Soltész Zoltánná dr./
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Az 1988. évi Keresztury-jutalom odaítélése

Az 1988-ban beérkezett dolgozatok közül a Tudományos Bizottság 
külön helyezés nélkül, egyenlő jutalomban részesített három, 
azonos tudományos értékű munkát:

Bánfi Szilvia: Huszár Gál a nyomdász és nyomdakószlete
/1550-1574/.

Bánosi György: Magia-perek Antiochiában és Kisázsiában a
37o-es években. Legenda és valóság.

Szabó András: Magyarok és magyarországiak levelei Johann
Jákob Grynaeuslioz /1579-lGoo/.

KITÜNTETÉSEK

SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT KITÜNTETÉST KAPTAK:

Karácsonyi Rózsa 

Kastaly Beatrix 

Lovászné Vona Katalin

- Könyvtárközi kölcsönzés

- Hírlap-állományvédelem

- Gyarapítás

- Raktári osztály

- KMK Hálózatfejlesztési osztály

- Kézirattár

Maczika Béla

Or. Nagy Lajos

Nemere Zoltánná

Prepeliczay Györgyéé - MNB Időszaki Kiadványok szerkesz- 
sége

- Régi Nyomtatványok TáraDr. Velenczei Katalin
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KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

Könyvfeldolgozó 
Könyvfeldolgozó 
Olvasószolgálat 
MNB Könyvek Szerkesztősége 
Pénzügyi és Számviteli osztály 
Olvasószolgálat 
Fenntartási Főmérnökség 
Mikrofilmtár
Személyzeti és Munkaügyi osztály 
RMNY Szerkesztősége 
Könyvfeldolgozó 
Olvasószolgálat

KITÜNTETÉST KAPTAK:
Bánáti Istvánná 
Bútor Veronika 
Csanádi Imróné 
Or. Fazekas Andrásáé 
Fekete Lajosnó 
Hajnal Oánosné 
Harazin Oánosné 
Mazula Károlynó 
Mihály Oózsefné 
Or. Pavercsik Ilona 
Sinkó Pálnó 
Or. Szege Bálintnó

MINISZTERI DICSÉRETBEN részesültek:

Both Magdolna 
Oobler Györgynó 
Kiss Györgynó 
Makkal Béla 
Papp Árpádné 
Patócs Oózsef 
Takács Ferenc 
Vekérdi Oudit

Színháztörténeti Tár 
Gazdasági Igazgatóság 
Bérosztály
Hungarika Dokumentáció 
Nyomdaüzem 
Igazgatási Osztály 
Kö tésze t
Nemzetközi Csere

r\ törzsgárda tagság I. fokozatát érte el;

Alanakjón Zsuzsa 
Barnás Andrásnó 
Borsa Zsófia 
Buksa Márta 
Elökés Irén 
Heissier Oonátnó 
Kis Gábor
Konyánó Csúcs Dalma 
Kovács Zsuzsanna

Krassói Pálnó 
Kucska Lúszlóné 
Mártonffyné Antal Edit 
Szalai Gindl Rozália 
Szűcs Károlyné 
Takács Oónosné
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érte el:A törzsgárda tagság II. fokozatát

Dr, Divónyiné Várad! Zsuzsa
Dávor Rátérné
Mazula Károlyné
Or, Nagy Attila
Sonnevend Rátérné
Tolnay Lászlódé
Veöreös Enikő
Zséli Lászlódé
Zsigmondy Arpádnó

fokozatát érte el:A törzsgárda tagság Hl.

Or. Baczoni Tamásné 
Dr. Balogh György 
Or6 Bánáti Istvánná 
Dr. Csillag Lászlódé 
Glósz Andrásné 
Kis Elemérné 
Németh Dánosné 
Patay Lászlódé

munkáértTárs ad a 1 mi
a pártszervezet és a szakszervezet javaslatára 

84-en részesültek jutalomban.
a KISZ,

SZERETETTEL GRATULÁLUNKíA KITÜNTETÉSEKHEZ ES OUTALMAKHOZ

A Kis Hiradót összeállította: Karácsonyi Rózsa 
Gépelte: Savanyó Rezsődé

Nyomdába érkezett: 1989. május 24. Munkaszám: 89.133
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