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PERSZONÁLIA

Perszonália 2015

A legötletesebb stand: A 20. Múzeumok Majálisán az 
Országos Széchényi Könyvtár standja – 112 múzeum 
versenyében – a legötletesebb, legkreatívabb múzeumi 
megjelenés különdíjában részesült. A stand design-ját 
Sebestyén Lilla, a Tudományos és Nemzetközi Titkárság 
munkatársa tervezte és készítette el.

Bolyai-plakett: 2015. július 2-án, a „Bolyai-napon” az 
MTA Dísztermében elismerésben részesültek azok a 
fiatal kutatók, akik a leginkább kiemelkedő tudomá-
nyos teljesítményt nyújtották az ösztöndíj idején, a 
legkiválóbb 15 kutató pedig – köztük Mikusi Balázs, 
az OSZK Zeneműtárának vezetője – Bolyai-plakettet 
vehetett át Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől. Három 
mintaelőadás is szerepelt a három nagy tudományte-
rület képviseletében. Az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Kuratóriuma a humán- és társadalomtudo-
mányok képviseletében Mikusi Balázst kérte fel előa-
dásra, aki  „Mit gyűjtött Haydn? Egy zeneszerzői kottatár 
rekonstrukciója” címmel számolt be a Bolyai-ösztöndíj 
támogatásával folytatott hároméves kutatómunkája 
legfontosabb eredményeiről.

Szinnyei József-díj: 2015. augusztus 20-án Szilágyiné 
Bánfi Szilvia, az Országos Széchényi Könyvtár tudo-
mányos kutatója a könyvtári szakterületen hosszabb 
időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 
Szinnyei József-díjban részesült.

Széchényi Ferenc-emlékérem: a kitüntetést 2015. 
november 25-én, a Széchényi-emléknapon vehette át 
Hegyközi Ilona, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
vezetője.

Magyar Örökség Díj: 2015. december 19-én posztumusz 
kitüntetésben részesült a Varga Tamás matematikatanár, 
Vargha Balázs irodalomtörténész és Varga Domokos író 
által képviselt szellemiség. Dr. Vargha Balázs 1977-től 
1984-ig az OSZK munkatársa volt.

Akadémiai doktori cím: 
Sarbak Gábor Declarationes constitutionum. Gyöngyösi 
Gergely és a pálos rend alkotmánya (Editio critica com-
mentariis) című MTA doktori értekezését sikeresen 
megvédte. 

Ungváry Krisztián A Horthy-rendszer mérlege. Diszkri-
mináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarorszá-
gon 1919–1944 című MTA doktori értekezését sikeresen 
megvédte. 

PhD:  
Papp Judit Múlt és jelen. „Pillanatképek” a XX. század-
ból. Escher Károly fotóriporter, fotóművész munkássága, 
az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárában őrzött 
filmnegatív-hagyatékának állományvédelmi felmérése 
című doktori értekezését sikeresen megvédte és a dok-
tori fokozatot megszerezte. A disszertáció a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában készült.

Garadnai Erika A felső-magyarországi hitvita szövegkap-
csolati rendszerének vizsgálata című doktori értekezését 
sikeresen megvédte és a doktori fokozatot megszerezte. 
A disszertáció a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi 
Doktori Iskolájában készült.

Patonai Anikó Ágnes Kísérletek a nemzeti tragédia 
(újra)teremtésére: Jókai Mór történeti tárgyú drámái az 
1850-es években című doktori értekezését sikeresen meg-
védte és a doktori fokozatot megszerezte. A disszertáció 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Irodalomtudományi Doktori Iskolájában készült.

Búcsúzunk…
Vekerdi József nyelvész, indológus, műfordító, kutató, 
a Dayawati Modi Vishwa Sanskriti Samman-díj, az 
OSZK Bibliothecarius Emeritus cím és a Széchenyi-díj 
kitüntetettje, 2015. szeptember 28-án Budapesten el-
hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Berlász Jenő történész, könyvtáros, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora, a Budapesti Corvinus 
Egyetem címzetes egyetemi tanára, könyvtárunk örö-
kös tagja, a Bibliothecarius Emeritus cím tulajdonosa, 
a Magyar Örökség Díj kitüntetettje, a Budapest IX. 
kerület Ferencváros díszpolgára, 2015. december 6-án 
elhunyt.Temetése 2015. december 28-án volt a Farkasréti 
temetőben. Emlékét megőrizzük!

Perszonália 2016

Erdődy-díj: 2016. február 9-én adták át az Irodalom-
tudományi Intézetben a kortárs irodalmi, színházi 
vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréséért 
alapított Erdődy Edit-díjat, amelyet ez évben Visy 
Beatrix, az OSZK Tudományos Titkárság kutatója 
vehetett át Szavakkal körbe című új kötetéért.

Bibliothecaria Emerita: 2016. április 29-én került 
sor a Bibliothecaria Emerita cím ünnepélyes átadá-
sára. A kitüntetést a könyvtár főigazgatója, Tüske 
László adta át az OSZK-ban életpálya jelleggel vég-
zett áldozatos munkájának elismeréseként Ferenczy 
Endréné Wendelin Lídiának, a könyvtár egykori 
munkatársának.

Markusovszky-díj: Dr. Dörnyei Sándor, könyvtárunk 
bibliothecarius emeritusa 2016. május 4-én vette át az 
Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díját A korabeli sajtó 
Semmelweis betegségéről és haláláról című, a lapban az 
elmúlt megjelent tanulmányáért. Egy héttel korábban 
a Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli tagja 
címet tanúsító oklevelet vehetett át az orvostörténelem 
és a gyógyszerészettörténet kutatásához nélkülözhetet-
len bibliográfiák összeállításáért.

Juhari Zsuzsanna-díj: a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat és a Tudományos Újságírók Klubja Juhari 
Zsuzsanna-díj pályázat elismerő oklevelével díjazta a 
2016 áprilisában indított, a Térképtár munkatársai által 
üzemeltetett blogot, a Földabroszt.

Mikusi Balázs az IAML alelnöke: a Zenei Könyvtárak 
Nemzetközi Szövetsége (IAML) a szervezet különböző 
bizottságaiban évek óta végzett aktív és építő munkáját 
méltányolva a tagság szavazata alapján Mikusi Balázst, 
a Zeneműtár vezetőjét a 2016–2019-es időszakra alel-
nökévé választotta.

Szinnyei József-díj: 2016. augusztus 18-án Bánkeszi 
Lajosné, a Könyvtári Intézet címzetes igazgatója szak-
mai munkássága elismeréseként Szinnyei József-díjban 
részesült.

Családbarát Munkahely díj: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Állam-
titkársága 2016. július 19-én emlékplakettet és oklevelet 
adományozott az Országos Széchényi Könyvtárnak, 
amely a költségvetési intézmények kategóriában egyedüli 
könyvtárként nyerte el a díjat, s ezáltal jogosulttá vált a 
„Családbarát Munkahely” cím használatára.

Becsületkereszt kitüntetés: Józsefváros Önkormány-
zata Becsületkereszt kitüntetést adott át az Országos 
Széchényi Könyvtárnak az 1956-os forradalom 60. év-
fordulójának alkalmából.

A magyar nyelv napja díjazottja: 2016. november 13-án 
A magyar nyelv napja ünnepi gáláján a Nyelvi esszék 
pályázat díjazottjaként vett részt könyvtárunk tudomá-
nyos kutatója, Vasné dr. Tóth Kornélia. A díjat a Pesti 
Vigadó dísztermében vehette át.

Széchényi Ferenc-emlékérem: a kitüntetést a 2016. 
évi Széchényi-emléknapon Vizkelety Andrásné Dr. 
Ecsedy Judit nyomdatörténész, bibliográfus vehette át.

PhD:
Zsupán Edina A wolfenbütteli corvinacsoport című  
doktori (PhD) értekezését sikeresen megvédte. A disz-
szertáció az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola  
Ókortudományi Programja keretében született meg.

Búcsúzunk…
P. Hervay Ferenc Levente OCIST történész, könyv-
táros, bibliográfus, tanár, a Fraknói Vilmos-díj és a 
Széchényi-díj kitüntetettje 2016. február 8-án elhunyt. 
Búcsúztatása és temetése 2016. február 12-én volt Zircen. 
Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

Szeibert Józsefné sz. Szikrai Margit okleveles könyve-
lő, az Országos Széchényi Könyvtár egykori munka-
társa 2016. február 10-én, 85 éves korában elhunyt. 
Temetése 2016. március 7-én volt a dunakeszi teme-
tőben. Emlékét megőrizzük!
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Somogyváry Gyula könyvtáros, magyar nyelv és iroda-
lom szakos és hittanár, az Országos Széchényi Könyvtár 
egykori munkatársa 2016. február 28-án elhunyt. Em-
lékét kegyelettel megőrizzük!

Tőkés Lászlóné Párkai Magdolna könyvtáros, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár egykori munkatársa, a kor-
szerű szakkatalógus-reform egyik indítója és gyakorlati 
végrehajtója, több kitüntetés birtokosa 2016. február 
15-én, 85 éves korában elhunyt. Temetése 2016. február 
26-án volt a sződligeti temetőben. Emlékét megőrizzük!

Zimányi Magda, a MEK Egyesület alapítója és veze-
tőségi tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
Részecske- és Magfizikai Intézet nyugdíjas tudományos 
munkatársa, a Számítógép Hálózati Központ egykori 
vezetője 2016. március 26-án 82 éves korában elhunyt. 
Temetése 2016. április 21-én volt Budapesten. Nyugodjék 
békében!

Schwarcz Jenő könyvtáros, egykori munkatársunk 
2016. április 18-án, 71 éves korában elhunyt. Több 
könyvtárban dolgozott és igazgatta a pilisborosjenői 
művelődési házat, mielőtt a nemzeti könyvtár mun-
katársa lett, ahol nyugdíjba vonulása előtt több mint 
tíz évig dolgozott a Fölöspéldányközpontban, majd a 
Könyvfeldolgozó Osztályon. Temetése 2016. május 5-én 
volt a pilisborosjenői temetőben. Emlékét megőrizzük!

Lászik Mária, a Zeneműtár egykori zenei könyvtárosa 
2016. május 4-én, életének 88. évében elhunyt. Tíz évig 
dolgozott könyvtárunkban, ahol a Színháztörténeti Tár 
és Zeneműtárban segítette az olvasókat, kutatókat és 
feldolgozatlan zenei kézirataink gyorskatalógusán dol-
gozott. Az Újpesti Evangélikus Egyházközség presbitere, 
harminc esztendőn át jegyzője volt; több évtizeden át 
énekelt szólamvezetőként a Lutheránia Kórusban. Teme-
tése 2016. június 1-jén volt a Budapest-Újpest Megyeri 
úti temetőben. Emlékét megőrizzük!

Ákom Márta, az OSZK Hírlapfeldolgozó Osztályá-
nak egykori vezetője 2016. október 20-án súlyos beteg-
ség után 75 éves korában elhunyt. Az egyetem elvégzése 
után előbb az MTA Könyvtárában, majd a Fővárosi 
Levéltárban dolgozott. 1976-ban került az OSZK-ba, 
s nyugdíjazásáig itt dolgozott. Fontos szerepet játszott  
a periodikagyűjtemény rekatalogizálásában. Emlékét 
megőrizzük!

Perszonália 2017

Magyar Örökség Díj: a Magyar Örökség és Európa 
Egyesület Magyar Örökség Díjának Bírálóbizottsága 
az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló laborató-
riumának pergamenkódex restauráló eljárását Magyar 
Örökség Díjjal jutalmazta. Az elismerést Beöthyné Ko-
zocsa Ildikó és Érdi Marianne vette át. Elismerés illet 
minden restaurátor kollégát, akik egykor (25–30 éve) 
a Corvina-programban dolgoztak (Beöthyné Kozocsa 
Ildikó, Ádám Ágnes, Ballagó Lászlóné, Czigler Mária †, 
Csillag Ildikó, Farkas Csilla, Kálmánné Horvátth Ág-
nes, Lente Zsuzsanna és Szlabey Györgyi, az Egyetemi 
Könyvtár restaurátora). Az általuk kidolgozott perga-
menöntési technikát használják máig világszerte. Gra-
tulálunk munkatársainknak!

Szép Magyar Könyv 2016 Verseny: a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által meghirdetett 
könyvkiadói megmérettetésen ismeretterjesztő kategó-
riában oklevelet nyert ifj. Bertényi Iván – Boka László: 
Propaganda az I. világháborúban című kiadványunk.  
E kötet ugyanakkor az Antall József Emlékdíjat is el-
nyerte. A grafikai munkát és a tördelést Vincze Judit 
kollégánk végezte. A tudományos művek, szakkönyvek, 
felsőoktatási könyvek kategóriájában oklevelet nyert Ra-
iner M. János, az 1956-os Intézet vezetőjének Az 1956-os 
magyar forradalom című kötete. A díjakat a 88. Ünnepi 
Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok nyitónapján ad-
ták át a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Szinnyei József-díj: 2017. augusztus 19-én Nagy Zoltán, 
az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott mun-
katársa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki 
Könyvtáros Szekciójának elnöke, nemzeti ünnepünk al-
kalmából munkásságért Szinnyei József-díjban részesült.

Széchényi Ferenc-emlékérem: a kitüntetésta 2017. évi 
Széchényi-emléknapon Tokaji Nagy Erzsébet, az Or-
szágos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó 
Osztály munkatársa vehette át.

PhD: 
Hende Fanni a Politikai reprezentáció a magyar ország-
gyűléseken 1687 és 1765 között című doktori értekezését 
sikeresen megvédte és a doktori fokozatot megszerezte. 
A disszertáció a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-
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csészet- és Társadalomtudományi Karának Történelem-
tudományi Doktori Iskolájában készült.

Szebelédi Zsolt Szerémi György Epistolájának nyelvi 
elemzése című doktori értekezését sikeresen megvédte 
és a doktori fokozatot megszerezte. A disszertáció a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi 
Doktori Iskolájában készült.

Konrád Eszter The Representation of the Saints of the 
Mendicant Orders in Late Medieval Hungary című dok-
tori értekezését sikeresen megvédte. A disszertáció a 
Közép-európai Egyetem (CEU) Középkor Tanszékén 
készült.

Búcsúzunk…
Zágonyi Ilona Sarolta, az OSZK egykori munkatársa 
2017. január 30-án, életének 90. évében elhunyt. Teljes 
szolgálati idejét a nemzeti könyvtárban töltötte, dolgo-
zott a Könyvfeldolgozó Osztályon, az Olvasószolgálati és 
Tájékoztató Osztályon is, és nyugdíjazás után is aktívan 
részt vett a Gyarapító és Feldolgozó Főosztály munká-
jában. Temetése 2017. március 6-án volt a Farkasréti 
Temetőben. Emlékét megőrizzük!

Palotás Endréné Pesthy Klára, az OSZK Fölöspél-
dány Központjának egykori munkatársa 2017. febru-
ár 24-én, életének 74. évében elhunyt. Palotás Endréné  
Pesthy Klára összesen 36 éven át dolgozott egyazon 
osztályon mint címleíró könyvtáros a nemzeti könyv-
tár munkatársaként. Emlékét megőrizzük, nyugodjék 
békében!

Somorjainé di Gléria Zsuzsanna, a Könyvfeldolgozó 
Osztály egykori munkatársa 76 éves korában, mél-
tósággal viselt hosszú betegség után elhunyt. 1984 óta 
volt könyvtárunk munkatársa és nyugdíjba vonulása 
után is évekig dolgozott helyettesítőként. Részt vett 
a cédulakatalógusok retrospektív konverziójában, az 
utómunkálatokat végző munkacsoport oszlopos tag-
jaként. 2012-től 2016 novemberéig önkéntesként foly-
tatta munkáját. Búcsúztatása 2017. június 16-án volt a 
Farkasréti Temetőben. Emlékét megőrizzük!

Nyíri Béla operatőr, az OSZK egykori munkatársa 
2017. június 14-én elhunyt. Megalakulásától munkatársa 
volt a Történeti Interjúk Tárának, ahonnan 30 év után 
ment nyugdíjba. Több száz életútinterjú és több tucat ma-
gyar dokumentumfilm operatőre volt, csaknem száz alka-
lommal rögzítette az Országos Széchényi Könyvtár fontos 
pillanatait, jelentős eseményeit. Nyugdíjba vonulása után 
is, az utolsó pillanatig, heti rendszerességgel visszajárt 
segíteni egykori kollégáinak. Temetése 2017. augusztus 
8-án volt az Óbudai Temetőben. Emlékét megőrizzük!

Dr. Tremkó Györgyné Meszleny Mária, egykori kol-
léganőnk 2017. december 2-án, életének 82. évében 
elhunyt. Több mint húsz éven át dolgozott az OSZK-
ban, több területen, különféle vezetői beosztásokban. 
Cikkei jelentek meg szakfolyóiratokban és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületében is tevékenykedett. Nyugdí-
jas éveiben történelmi ihletésű regényt ír és családi em-
lékeit foglalta össze. Gyászmiséje 2017. december 18-án 
volt a farkasréti Mindenszentek Plébániatemplomban. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!


