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SZÉCHÉNYI FERENC -EMLÉKNAP –  2015,  2016,  2017

2015. november 25-én reggel 9 órától, könyvtárunk 6. 
emeleti dísztermében került sor a Széchényi Ferenc-em-
léknap díjátadó ünnepségére. Tüske László főigazgató 
úr megnyitó szavai után Mikusi Balázs, a Széchényi 
Ferenc-emlékérem 2014. évi díjazottja tartott előadást. 
Ezt követően Tüske László ünnepélyesen bejelentette, 
hogy ebben az évben a Tudományos Bizottság egyhan-
gú döntése alapján a Széchényi-emlékérmet Hegyközi 
Ilona, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője 
kapta meg. Rácz Ágnes laudációjában a díjazott szak-
értői és könyvtári felügyelői, gyűjteményszervezői, 
szakmai publikációs és szakfordítói tevékenységének 
méltatásán, illetve a korábban már elnyert számos 
díj, elismerés számbavételén túl arra is emlékeztette a 
jelenlévőket, hogy Hegyközi Ilona kivételes szakmai 
képességei mellett mindig szerény, segítőkész, megértő, 
türelmes kolléga és jó vezető.

Hegyközi Ilona köszönő szavai után Tüske László 
közölte a jelenlevőkkel, hogy Käfer István nyugdíjas 
professzor urat, a kiváló irodalomtörténészt és biblio-
gráfust az OSZK örökös tagjává választotta. Az erről 
szóló emléklap átadása után Boka László mondott 
laudációt. A díjazott gazdag munkásságából elsősorban 
az OSZK-val való gyümölcsöző szakmai kapcsolatát 
emelte ki. Az 1960-as években az RMNy első kötetének 
szerkesztőségében ő volt a szlavista. A magyarorszá-
gi szlavisztika számos tudományos, szakbibliográfiai 
műve mellett a „biblikus cseh” szakkifejezés bevezetését 
is neki köszönheti. A PPKE Szlavisztikai Intézetén 
belül iskolateremtő szakmai tevékenységet fejtett ki. 
Magával ragadó órákat tud tartani: magas fokú fel-
készültsége, szakmai alázata, közvetlensége vonzza a 
diákokat.

Käfer István köszönetnyilvánítása után Ackermann 
Ádám KKDSZ-titkár közreműködésével Tüske László 
főigazgató adta át a 2015. évi törzsgárda-jutalmakat. 
10 éves tagsági jutalomban részesült Elter András, He-
gedüs Krisztina, Heltai János, Németh Róbert, Tóth 
Ferenc Imre, Tóvizi Ágnes és Zsupán Edina. 20 éves 
tagsági jutalmat kapott Balogh Ágnes, Fehérné Z. 
Regenhart Krisztina és Méry Tünde. 25 éves tagsági 
jutalmat vehetett át Ballagó Gergely, Csirmazné Rezi 

Éva és Dvornitzky Zoltán. 30 éves tagsági jutalmat 
érdemelt ki Bojtos Tibor, Drevenka András, Fazokas 
Eszter, Juhász András, Miklós Tibor, Patócs József, 
Reisingerné Kutor Beáta és Rózsáné Kelemen Éva. 35 
éves tagsági jutalomban részesült Ürge György, és ket-
ten is kaptak törzsgárda-jutalmat 40 év után: Horváth 
Pál és Kókay Péterné.

2016. november 25-én szintén 9 órától, a díszterem-
ben zajlott le a Széchényi-emléknap díjátadó ünnepsé-
ge. Tüske László köszöntő szavai után a Széchényi-em-
lékérem 2015. évi díjazottja, Hegyközi Ilona tartott 
előadást, melyben Az IFLA trendjelentése című, 2013-
ban keletkezett, azóta számos országban megvitatott 
könyvtáros-szakmai dokumentum tartalmát ismertette 
részletesen. A dokumentum öt fontos trendről szól, 
amelyek újabban átstrukturálják információs környe-
zetünket. Az első trend: az új információs technológiák 
megnövelik, ugyanakkor korlátozzák is az információk-
hoz hozzáférő személyek körét. A második: az online 
oktatás demokratikusabbá teszi és drasztikusan meg-
változtatja a globális tanulás gyakorlatát. A harmadik: 
a magánszféra és a magáncélú adatok védelmének a 
határait az internetkorszak kommunikációjában újra 
meg kell határozni. A negyedik trend: a hálózatba 
kapcsolt társadalmakban új vélemények és csoportok 
vonják magukra a figyelmet. Az ötödik: az új techno-
lógiák átalakítják a globális információs gazdaságot 
(shared economy; pl. a távmunka, távgyógyítás, táv-
gondoskodás lehetőségei).

Az előadás után Tüske László főigazgató úr bejelen-
tette, hogy a Széchényi Ferenc-emlékérmet ebben az esz-
tendőben Vizkeletyné Ecsedy Judit nyomdatörténész, 
bibliográfus, az MTA doktora nyerte el. Az ünnepelt  
tiszteletére Pojjákné Vásárhelyi Judit mondott laudá-
ciót. V. Ecsedy Judit 1971-ben kezdett az OSZK-ban 
dolgozni, először mint külföldi könyvek beszerzője és 
angol referens. Legkimagaslóbb műve kétségtelenül  
A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei (Hungaria 
Typographica), amelynek mára elkészült négy kötete 
a kezdetektől, 1473-tól 1700-ig terjedően rendszerezi  
és ismerteti a magyarországi nyomdák betűkészleteit és 
nyomdai díszeit. Segítségével megállapítható, hogy egy 
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régi nyomtatvány hazai keletkezésű-e vagy sem, illetve 
a töredékesen fennmaradt vagy hely és nyomda nélküli 
kiadványok megjelenési adatainak megállapításához 
is nélkülözhetetlen kézikönyv. Vásárhelyi Judit arra is 
emlékeztette a jelenlevőket, hogy a díjazott nem csu-
pán jó szakember, de kiegyensúlyozott, kedves, derűs 
egyéniségével igazán szeretetreméltó kolléga is.

V. Ecsedy Judit köszönő szavai után Tüske László 
adta át a 2016. évi törzsgárda-jutalmakat Ackermann 
Ádám közreműködésével. 10 éves tagsági jutalmat ka-
pott Andrásiné Boros Tímea, Csentei Réka, Eleödné 
Andrássy Marianna, Gondos Gábor, Haralyi Kriszti-
na, Kalcsó Dezső, Madas Edit, Patonai Anikó Ágnes, 
Schirilla Tamás, Sebestyén Balázs, Sirató Ildikó és Sugai 
Sándorné. 20 év után kapott jutalmat Gerlecz Tibor, 
Jakab Tímea, Patakiné Bagi Éva, Sárköziné Tóth Júlia, 
Szentgyörgyi Ferenc és Szécsényi Anikó. 25 éves tagsági 
jutalomban részesült Elbe István, Kiss Dániel, Sóti 
Mucsi Anna, Szendrei Júlia Zsuzsa, Szijártó Enikő és 
Tokaji Nagy Erzsébet. 30 éves törzsgárda-jutalmat ér-
demelt ki Erdélyi Lujza, Földesi Ferenc, Lukács György 
és Subiczné Huszák Marianna. 35 éves tagsági jutalmat 
ketten kaptak: Erdős Veronika és Gazdag Tiborné, 40 
éves tagsági jutalomban pedig négyen részesültek: Both 
Magdolna, Kiss Gábor, Kovács Katalin és Szilágyiné 
Bánfi Szilvia.

2017. november 24-én délben 12 órakor kezdődött 
a Széchényi Ferenc-emléknap házi ünnepsége a dísz-
teremben. Tüske László főigazgató úr üdvözölte az egy-
begyűlteket és az ünnep díszvendégét, gróf Széchényi 
Kálmánt. Ezt követően röviden tájékoztatta az ünnepség 
résztvevőit az OSZK informatikai és építészeti problé-
máinak megoldásával kapcsolatos újabb fejleményekről. 
Megtudtuk, hogy az OKR-program kiírása megtörtént, 
a program folyamatban van. Az informatikai megúju-
lás szintén folyamatban van, és megkaptuk a pénzt a 
várhatóan Piliscsabán megépülő archivális raktár, az  
F épület közelében megépítendő szolgáltató mélyraktár, 
valamint az F épület belső felújításának megtervezte-
tésére. Ezt követően az OSZK Kórus zongoristái egy 
Széchényi-négykezest adtak elő, majd Széchényi Kálmán 
mondott beszédet. Ebben kiemelten hangoztatta, hogy 
a könyvtár a nemzeti kultúra őrzője, és az ezredforduló 
utáni Magyarország számára jó lenne, ha az Országos 
Széchényi Könyvtár a magyar kulturális élet egyik erős 
központjává válna. Az alapító, Széchényi Ferenc hívő 
keresztény ember volt. Kívánatos volna az is, hogy az 
alapító szándékaival megegyezően a nemzeti könyvtár 

a keresztény kultúra értékeinek őrzőjeként és terjesztő-
jeként működjék napjainkban is. 

Széchényi Kálmán köszöntő szavai után Kassai Ist-
ván zongoraművész adott elő Széchényi-zongoramű-
veket. A Széchényi családban tizenegy zeneszerző volt, 
ebből hatnak maradtak ránk zeneművei. Széchényi 
Felicia, Széchényi Lajos, Andor, Franciska, Ödön és 
Imre műveit hallhattuk. Ezt követően V. Ecsedy Ju-
dit, a Széchényi-emlékérem 2016. évi díjazottja tartott 
előadást a keresdi várkastélyban I. Apafi Mihály feje-
delemsége idején (1683–84-ben) alapított nyomdáról 
és annak termékéről, Bethlen Farkas Historia de rebus 
Transylvanicis című művéről, amelynek kinyomtatása 
a 832. lappal megszakadt. A 18. század végén Gottfried 
Schwarcz nyomtatott hozzá címlapot és előszót. Ma 
a könyv 32 példányáról tudunk. Kézirata elkallódott, 
talán a Rákóczi-családhoz került.

Az előadást követően Tüske László ünnepélyesen be-
jelentette, hogy az idei díjazott Tokaji Nagy Erzsébet, az 
Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó 
Osztály munkatársa. Paulik Péter osztályvezető laudá-
ciójában az ünnepelt szakmai életútjának ismertetésén 
túl – a díjazott egykori tanítványaként is – elmondta, 
hogy a Könyvtári Intézet segédkönyvtáros tanfolya-
main 2008 óta könyvtári tájékoztatást tanító Tokaji 
N. Erzsébetet alapos szakmai felkészültség és empátia 
jellemzi. Az OSZK kórusa Kodály Zoltán János köszön-
tő című kórusművét énekelte a Széchényi-emlékérem 
ez évi díjazottja tiszteletére.

Az ünnepelt köszönetnyilvánítása után Tüske László 
adta át a 2017. évi törzsgárda-jutalmakat Ackermann 
Ádám közreműködésével. 10 éves tagsági jutalmat ve-
hetett át Bánkeszi Lajosné, Csulák Mihályné, Dalloul 
Zaynab, Kekk Adrienn, Kiss János, Kricsfalussy Csaba, 
Mann Jolán, Sudár Annamária, Tímár Csaba, Varga 
Bernadett és Vasbányai Ferenc. 20 éves jutalmat kapott 
Bleicher-Majláth Gyöngyi, Hanák Luca, Kovács-Burda 
Zita, Pászti László, Pinkert Anikó, Szabó Erika Zita 
és Szilas Alex. 25 év után részesült jutalomban Papp 
Judit, Repkényiné Nagy Edit és Szanyi Ilona. 30 éves 
törzsgárda-jutalmat érdemelt ki Rigó Márta és Tóth 
Zsuzsanna. 35 év után kapott tagsági jutalmat Érdi 
Marianne és Szabó József. Végül, de nem utolsósorban 
40 éves tagsági jutalomban részesült Feimer Ágnes, 
Frank Ágnes és Rácz Ágnes.
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