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L e g k i v á l ó b b  professzoraikat nyugdíjba vonulá
suk után az egyetemek a P rofessor Em eritus cím
mel jutalmazzák. A megtisztelő gesztus gyakorlati 
előnyökkel is jár: a kiemelkedő tudományos élet
pályát maga mögött tudó kolléga a tanszéktől való 
hivatalos távozás után visszajárhat utódai, tanítvá
nyai körébe, használhatja az egyetem infrastruktu
rális eszközeit.

A közgyűjtemények kiemelkedő kutatói számára 
ez a cím korábban nem létezett, ezért az Országos 
Széchényi Könyvtár 2000 januárjában hagyomány
teremtő szándékkal megalapította a B ibliothecarius 
Em eritus címet.

Az elismerés az Országos Széchényi Könyvtár 
házi kitüntetése, az országban máshol nem létezik. 
Az életpálya jelleggel végzett könyvtárosi és kuta
tói munka honorálására szolgáló díj az egykori mun
katársak előterjesztése alapján nyerhető el. A könyv
tár forrásaiból egyidejűleg legfeljebb hárman, az 
anyagi lehetőségektől függően négyen részesül
hetnek a kitüntetésben és a vele járó havi juttatás
ban. A díjazottak ingyenesen látogathatják a könyv
tárat és annak rendezvényeit, tanácsadóként részt 
vehetnek a könyvtár szakmai munkájában, és igény
be vehetik a könyvtár szolgáltatásait.

A Nemzeti Könyvtár reméli, hogy példáját más 
gyűjtemények is követni fogják. A kiemelkedő tel
jesítményt felmutató régi kollégákat az elismerés 
remélhetőleg továbbra is erős szálakkal fogja az 
intézményhez kapcsolni. Tapasztalataik, gyűjte
ményismeretük átadásával és személyes példamu
tatásukkal növelhetik utódaik tudását, erősíthetik 
a fiatalabb generációk szakmai-hivatásbeli elköte
lezettségét.

B e r l á s z  J e n ő t , akit legtöbben A z O rszágos 
Széchényi Könyvtár története 1802-1867  című köny
ve miatt ismernek, 2000-ben tüntették ki a Bibliothe
carius Emeritus címmel. A kiváló könyvtáros kuta
tó változatos pályát futott be. A Nemzeti Könyvtár 
mellett dolgozott a Magyar Országos Levéltárban, 
a Műegyetem Közgazdasági Karán és a Teleki Pál 
Tudományos Intézetben is. A Kézirattár vezetője
ként az Akadémiai Könyvtár rendezésében szer
zett elévülhetetlen érdemeket. Az 1956-os Forra
dalmi Bizottságban betöltött szerepe miatt 
állásvesztésre ítélték. Ekkor került vissza az Orszá
gos Széchényi Könyvtárba (korábban már dolgo

zott itt egy rövid ideig), és 1976-os nyugdíjaztatásá
ig folyamatosan a Nemzeti Könyvtár munkatársa 
maradt. A Kézirattárban a latin nyelvű kéziratok 
rekatalogizálása során végzett jelentős munkát, 
1969-től pedig mint történész-tájékoztató az olva
sószolgálatot erősítette.

F a z a k a s  J ó z s e f  szintén 2000-ben kapta meg a 
megtisztelő címet. Tanulmányait Debrecenben vé
gezte magyar-francia szakon, tudását a Sorbonne 
ösztöndíjasaként mélyítette el. A Széchényi Könyv
tár Régi Nyomtatványok Tárában 1944 novembe
rétől dolgozott. 1971-es nyugdíjba vonulása után is 
még tíz évig aktív dolgozója volt könyvtárunknak. 
A Magyar Könyvszemle számai és az Országos Szé
chényi Könyvtár évkönyvei rendszeresen közölték 
szakszerű RMK-leírásait. Elévülhetetlen érdemei van
nak az anonym és pseudoanonym művek megha
tározásában. A nyomdászazonosítás, valamint a 
csonka és töredékes művek meghatározása terén 
is jelentős eredményeket ért el. A magyarországi 
vízjegyekkel foglalkozó szakirodalom bibliográfiá
jának összeállítása is az ő nevéhez fűződik.

B e r c z e l i  K á r o l y n é t  2001-ben tüntette ki Bib- 
liothecaria Emerita címmel az Országos Széchényi 
Könyvtár. A félszáv éves Színháztörténeti Tár mun
katársa az alapításától kezdve dolgozott a gyűjte
ményben. 1980-ban ment nyugdíjba, de kollégáit 
még ezután is sok-sok évig segítette szakértelmé
vel. Hatalmas mennyiségű feldolgozó munkát vég
zett, több évtizedes tevékenysége eredményeként 
alakult ki a mai, korszerű Színháztörténeti Tár. Ki
alakította a színházi szövegkönyvek leírási mód
szerét, később ezeket a színházi fotókra, díszlet- és 
jelmeztervekre is alkalmazta. A munkája során lét
rejött adattárak és bibliográfiák (pl. A N épszín ház  
m űsora, A M agyarországon  m egjelen t sz ín h ázi 
zsebkön y v ek b ib liog ráfiá ja . XVIII-XIX. század ) 
példamutatóak és úttörő jelentőségűek.

V e k e r d i  J ó z s e f  2001-ben kapta ezt a kitünteté
sét. Az Eötvös Collegium tagját az intézmény ko
rábbi igazgatója, Keresztury Dezső, az Országos 
Széchényi Könyvtár főosztályvezetője ajánlotta fel
vételre a Nemzeti Könyvtárba. Vekerdi József előbb 
a Régi Nyomtatványok Tárában, majd a Gyarapítási 
Osztályon dolgozott. A tudós könyvtárosra isme
rői, barátai elsősorban a Nemzetközi Csereszolgá
lat Osztály élén a kisebbségben élő magyarság ér-
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Emlékezés a kedvesre. Tung Csie-jüan (működött 1190 körül): A NYUGATI SZOBA. SZÍNJÁTÉK. 
Táblanyomtatású könyv (két dúccal, fekete és vörös színnel). H. n., 1644 előtt. 26 ,0 x 17,5 cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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dekében tett intézkedései miatt emlékeznek. Az 
osztály vezetését 1973 óta látta el. Legfőbb célja a 
szomszédos országokban élő magyarság könyvek
kel való ellátása volt. Fontosnak tartotta a korábban 
elérhetetlennek tűnő felvidéki, erdélyi stb. hun- 
garicumok beszerzését is. Szakmai teljesítményei 
mellett tudományos kutatásai is jelentősek. Szám
talan klasszikus és modern nyelv kiváló ismerője, 
zseniális műfordító. 2000-ben Bombayben ünnepé

lyes keretek között magas szintű elismerést vett át: 
a legrangosabb külföldi műfordítónak járó indiai 
kitüntetést a szanszkrit irodalmi művek magyar nyel
vű tolmácsolásáért kapta. Máig aktívan dolgozik, 
most jelenik meg gondozásában Apponyi Sándor 
Hungarika bibliográfiájának új, és egy újabb kötet
tel bővített kiadása.

E k l e r  P é t e r  ( e k l e r @ o s z k .h u )
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Matthiolus, Petrus Andreas: Herbarz ginak Bylinar... Prazskem (1562), Girzij Melantrych.
Az ismert olasz orvos cseh nyelven kiadott, gyógynövényekről szóló műve

Missale Romanum H. n. (1508), Boillon. A latin nyelvű misekönyv jobb oldalán a húsvéti mise szövege,
bal oldalt a mise állandó részei láthatók négysoros gregorián kottával

[ 42 ]


