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Az idei em lék nap az im már ha gyo má nyos zárt kö rû
ren dez vé nyek mel lett a nagy kö zön ség szá má ra is gaz -
dag prog ram so ro za tot kí nált. Az ün nep lés az OSZK
mun ka tár sai szá má ra reg gel 9 óra kor kez dõ dött a VI.
eme le ti dísz te rem ben, a Szé ché nyi Fe renc-em lék é-
rem át adá sá val és a törzs gár da-ju tal mak ki osz tá sá val.
Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tó az ün nep ség kez de tén 
a 100 éves Berlász Je nõt kö szön töt te. Könyv tá runk 
egy ko ri ki vá ló szak em ber ének pá lya ké -
pét vá zol va ki emel te, hogy 1936-ban az
OSZK-ban kez dett, s mind vé gig pél da -
mu ta tó mun kás ság gal öreg bí tet te a nem -
ze ti könyv tár hír ne vét. Az ’56-os for ra-
 da lom ide jén tag ja volt az Aka dé mi ai
Könyv tár For ra dal mi Bi zott sá gá nak, a for -
ra da lom után is mét az OSZK-ba ke rült,
fe let te se az Aka dé mi ai Könyv tár ból szin -
tén ide át he lye zett Keresztury De zsõ lett.
1969-tõl az Ol va só szol gá lat tör té ne ti tá -
jé koz ta tá si ve ze tõ je volt. Húsz éven át,
1976-os nyug dí ja zá sá ig ma radt az ál ta la
oly an  nyi ra sze re tett nem ze ti könyv tár -
ban. Berlász Je nõ kö szö net nyil vá ní tá sát
lá nya, Berlász Pi ros ka ol vas ta fel. A ki vé -
te les fel ké szült sé gû és tu dá sú tör té nész
sze rint az OSZK ma ha zánk leg na gyobb,
leg is mer tebb köz gyûj te mé nye, ez az ál la -
pot pe dig több nem ze dék pél da ér té kû
mun ká já nak kö vet kez mé nye.

Ezt kö ve tõ en ke rült sor az idei Szé ché nyi -em lék -
érem át adá sá ra. Az OSZK dol go zói szá má ra ma gas
szak mai el is me rést je len tõ ki tün te tést ez al ka lom mal
Né meth Gá bor, a zir ci Reguly An tal Mû em lék könyv tár
ve ze tõ je ve het te át.  Bo ka Lász ló laudációjában hang -
sú lyoz ta: a dí ja zott fõ szak mai tö rek vé se, hogy a rá bí -
zott in téz mény mû kö dé sét a kor kö ve tel mé nye i hez
iga zít sa. E tö rek vés ki vá ló bi zo nyí té kai az elekt ro ni kus 
fel dol go zás te rü le tén el ért szak mai ered mé nyek, az ál -
lan dó ki ál lí tás mel lett rend sze re sen nyí ló idõ sza ki tár -
la tok, tu do má nyos és is me ret ter jesz tõ elõ adá sok és
mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá sok. Né meth Gá bor ha -
tá ro zott ve ze tõ, in no va tív és igé nyes; kö vet ke ze tes ma -
gá val és mun ka tár sa i val szem ben is. A szo ká sok hoz 
hí ven, a ta va lyi dí ja zott, Pusz tai Ág nes tar tott ezt kö ve -
tõ en elõ adást, aki a mik ro fil me zés ki ala ku lá sá ról, tör té -
ne ti hát te ré rõl adott át te kin tést. A tech ni ka OSZK-ban

va ló al kal ma zá sá ról meg tud hat tuk, hogy az 1960-as
évek ele jén az OSZK már rend sze re sen al kal maz ta a
fény ké pe zést. Az el sõ idõk ben fõ leg a kéz irat ok, ré gi
nyom tat vá nyok ke rül tek mik ro film re. 1963 óta a saj tó -
anyag sú lyos ál la po ta mi att a mik ro film-ál lo mány több
mint fe le az idõ sza ki ki ad vány ok ról ké szült. A mik ro -
film je len tõ sé ge könyv tá runk ban ál lo mány- vé del mi
szem pont ból ma is igen fon tos.

A szo ká sok hoz hí ven, ezen a na pon ke rült sor a törzs -
gár da-ju tal mak át adá sá ra is, Szemerei Pé ter ál ta lá nos
fõ igaz ga tó-he lyet tes és Luk ács György SZB-elnök
köz re mû kö dé sé vel.

10 éves törzs gár da ju tal mat ka pott Ba logh Im re,
Bartos Éva, Bí ró Gyön gyi, Bor bély Mó ni ka, Cson ka
Ka ta lin, De ák Esz ter, Dró tos Lász ló, Fe hér Mik lós 
Ist ván, Gyõrfi Ju dit, Hor váth Ró bert, Kulcsár-Szabó
Ernõné Gom bos An na má ria, Ka to na Ju dit, Kazsoki
Gá bor, Kazsokiné Kalcsu Má ria, Moldovánné Sza ba dos
Do rot  tya, Pastyik End re, Payer Bar ba ra, Rácz-Fodor
Fe renc, Ráczné Radó Ri ta, Raj nai Edit, Ribáné Bászler
Ka ta lin, Rimár Mik lós, Schmiedt Sza bolcs, Szar ka
Ani ta, Tóth And rea, Var ga Ist ván és Vlahosz Kor né lia.

20 éves törzs gár da ju ta lom ban ré sze sült Bocz Im re,
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Elbe Ist ván, Gyõ ri Lu ca, Kiss Dá ni el, Sobor And rás,
Sóti Mucsi An na, Szendrei Jú lia Zsu zsa, Szijártó 
Eni kõ és To ka ji Nagy Er zsé bet.

25 éves törzs gár da ju tal mat ve he tett át Béky-Halászné
Nagy Már ta, Er dé lyi Luj za,
Földesi Fe renc, Kajkó Pé ter,
Luk ács György és Subiczné
Huszák Ma ri an na.

30 éves törzs gár da ju tal mat
idén is há rom kol le ga ér de melt
ki: Er dõs Ve ro ni ka, Gaz dag
Tiborné és Kun di Er zsé bet.

A dél elõtt fo lya mán zaj ló
zárt kö rû ün nep lés 11 óra kor 
a Nem ze dé kek kéz fo gá sa – avagy
a kül de tés ér té ke cí mû prog ram -
mal foly ta tó dott. A ren dez vény
há zi gaz dá ja Nagy Zol tán, 
a Mik ro film tár egy ko ri ve ze t-
õ je volt. Az elõ dök, mes te rek
alak ját, élet út ját, il let ve a 
Szé ché nyi Könyv tár ban töl tött
tar tal mas év ti ze de ket meg idé -
zõ be szél ge tést cso por tos, kö -
tet len dis kur zus kö vet te. Köz -
re mû kö dött Se bes tyén Már ta, ha zánk egyik leg is mer tebb
nép dal éne ke se.

A nyil vá nos ün nep lés dél után fél egy kor vet te kez de -
tét. Már 12 óra elõtt so kan ér kez tek a be je lent ke zett kö -
zép is ko lás ok kö zül, hi szen et tõl a nap tól kezd ve min -
den 16. évét be töl tött fi a tal be irat koz ha tott az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ba. Az el sõ tíz be irat ko zó fi a tal 
ol va só je gyét Dr. Rét he lyi Mik lós nem ze ti erõ for rás 
mi nisz ter ad ta át. Az új ol va só kat, ta ná ra i kat és a prog -

ra mok ra ér ke zett to váb bi ven dé ge ket
elõ ször Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tó
kö szön töt te. Ki emel te a nap je len tõ -
sé gét, ame lyen a Nem ze ti Könyv tár
meg nyit ja ka pu it a fi a tal ge ne rá ció
elõtt, majd fel kér te a mi nisz ter urat,
hogy üd vö zöl je a ven dé ge ket. Mi -
nisz ter úr be szé dé ben hang sú lyoz ta 
a Szé ché nyi Könyv tár egye dül ál ló
kul tu rá lis je len tõ sé gét, amely szá -
mos do ku men tum egyet len le lõ he -
lye, pó tol ha tat lan nem ze ti kin cse ket
õriz. Meg em lé ke zett az ala pí tó ról, 
a fel vi lá go sult mág nás Szé ché nyi 
Fe renc rõl, aki nek nem ze ti kul tú -
ránk egyik alap in téz mé nyét kö szön -
het jük. Jorge Luis Borges sza va i val

szer szám nak ne vez te a könyv tá rat, amely az em lé ke ze -
tün ket hos  szab bít ja meg. A nyi tó ün nep ség kö zös fo tó -
zás sal zá rult, majd a fris sen be irat ko zott tíz di ák – 
a II. Rá kó czi Fe renc Gim ná zi um és a Lónyai Ut cai 
Re for má tus Gim ná zi um ta nu lói – a mi nisz ter úr és 
a fõ igaz ga tó asszony tár sa sá gá ban, Elbe Ist ván in for -

má ció szol gál ta tá si igaz ga tó ve ze té sé vel könyv tá ri kör -
sé tá ra in dul tak.

Az em lék nap ese mé nye in ren ge teg em ber vett részt,
köz tük igen sok fi a tal. Két ki ál lí tá sunk is nyílt ezen 
a na pon: a VI. eme le ten, a Manuscriptorium ki ál lí tó
tér ben Lép je tek be, az is te nek itt is je len van nak cím mel
Ipo lyi Ar nold pá lya kez dõ éve i rõl, il let ve a Tér kép -

Bo ka Lász ló gra tu lál Né meth Gá bor nak

Rét he lyi Mik lós kö szön ti az újon nan be irat ko zott 16 éve se ket
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tár ban, Kin csek Szé ché nyi Fe renc  tér -
kép gyûj te mé nyé bõl cím mel. So kan
vet tek részt a Vál lal ko zás, kul tú ra,
pol gá ro so dás cí mû Heckenast ki-
állításunkon két idõ pont ban zaj lott
tár lat ve ze té sen is. A lá to ga tók ki pró -
bál hat ták a Co lum bia ne vû ké zi saj -
tót, ame lyen 1848. már ci us 15-én 
a sza bad saj tó el sõ ter mé kei kö zött 
a Ti zen két pon tot ki nyom tat ták. So -
kan pró bál ták fel a ko ra be li ru há kat,
meg is mer ked tek a szá mí tó gé pes já -
té kok kal, kép ki ra kó val.

Mind eköz ben a VI. eme le ti
dísz te rem ben az OSZK éves Tu do -
má nyos ülés szak já nak el sõ etap ja zaj lott Ha gyo mány és
meg úju lás: az írás és ol va sás jö võ je a kom mu ni ká ci ós 
tech no ló gi ák fé nyé ben cím mel. Kö szön tõt mon dott 

Bo ka Lász ló tu do má nyos igaz ga tó, a meg nyi tó
elõ adást Pléh Csa ba pszi cho ló gus, nyel vész, 
a BME Kog ni tív Tu do má nyi Köz pont ve ze tõ je
tar tot ta, Az ol va sás, az írás jö võ je a NET vi lá gá ban
cím mel. Péterfi Ri ta a pe da gó gu sok és a köny vek
vi szo nyá ról ér te ke zett, Nagy At ti la az ol va sás fej -
lesz tés meg újí tó sark pont ja i ról. Földesi Fe renc
egy „nem egé szen klas  szi kus” kéz irat kap csán a ne -
he zen hoz zá fér he tõ, könyvalakban nem meg je len -
tet he tõ szö ve gek webes ki adá sá nak fel tét ele it, le -
he tõ sé git és jö võ be ni je len tõ sé gét ku tat ta. Si ra tó
Il di kó szín ház tör té nész, Szín ház tör té ne ti tá runk
ve ze tõ je pe dig a drá ma szö ve gek írott és szín pa di
for má já nak drá ma el mé le ti, befogadásesztétikai
prob lé má i ról be szélt. 

Már ké sõ dél után ba for dult, ami kor a POLIS
Nem zet kö zi Kul tu rá lis Egye sü let Ha za fi ság a ro -
man ti ka ko rá ban cí mû kon fe ren ci á ján is részt 

ve het tek a leg ki tar tób bak. A kon fe ren cia az olasz egy -
ség 150. év for du ló ja tisz te le té re ke rült meg ren de zés re.

A Szé ché nyi Em lék nap, ala pí tá si ün ne pünk 209. év -
for du ló ja több szem pont ból is si ke res és igen szí nes
prog ra mok nak kö szön he tõ en sû rûn lá to ga tott nap
volt. Több mint  két szá zan vál tot tak éves ol va só je gyet,
eb bõl 145-en irat koz tak be el sõ íz ben. A 18 év alat ti kor -
osz tály ból ös  sze sen 108-an él tek az el sõ be irat ko zás le -
he tõ sé gé vel, to váb bá 42-en na pi je gyet vál tot tak. Ki ál lí -
tá sa ink nép sze rû ség ét mu tat ja, hogy ös  sze sen 261
ki ál lí tá si be lé põ je gyet ad tunk ki. Kö szö net il le ti mun -
ka tár sa ink kö zül mind azo kat, akik e szép ün nep si ke -
ré ért fá ra doz tak.

Csobán End re At ti la
acsoban.at.oszk.hu

Se bes tyén Már ta és Se bõ Fe renc 
ze nél nek

Kö zös könyv tár be já rás

Is mer ke dés a zárt rak tá rak kal
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