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“2016. január 7-én, életének 84. évében elhunyt Hazai György turkológus, 

orientalista, nyugdíjas egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes 
tagja. A magyar keletkutatásnak és az egész magyar tudományosságnak 
óriási nemzetközi megbecsültséget szerző régi, nagy orientalista generáció 

egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Halálával óriási veszteség érte a 
magyar és az egyetemes turkológiát.”  
(Fodor Pál turkológus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója) 

Édesapánk, Hazai György egy rendkívül értékes, egyedülálló orientalisztikai 
könyvgyűjteményt hagyott hátra, melynek a szakma részéről való hozzáférést, úgy 
érezzük, kötelességünk biztosítani. Olyan könyvek is találhatók itt meg, amelyek sem az 
MTA, sem az ELTE Török tanszék, de még sok esetben egész Európában nem lelhetők fel. 
Ennek a gyűjteménynek a katalogizálása azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a világ 
különböző pontjairól érkező tudósok, kutatók hatékonyan tudják látogatni. Számos 
külföldi intézmény, egyetem már jelezte érdeklődését, hogy diákokat tanulmányutakra 
küldene a Hazai Könyvtárba, amint kinyitja kapuit. A Török Nagykövetséggel is szorosan 
együttműködünk, ők is nagyon támogatják a projektet, amelyre egy alapítványt is 
létrehoztunk, ahol a kuratórium elnöke Fodor Pál, a BTK Történelemtudományi 
intézetének igazgatója, alelnöke pedig Hóvári János, Magyarország volt ankarai 
nagykövete. 
  
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete hallgatóinak, valamint a 
Török Tanszék diákjainak rendkívüli tanulási, tapasztalatszerzési lehetőség 

nyílik azáltal, hogy ezen páratlan gyűjtemény feltárásában részt vehetnek, amely 
közreműködést nyilván megfelelően honorálnánk. 

 
2017 áprilisában lesz Hazai György 85 éves. Erre az alkalomra emlékkonferenciát 
szervez az MTA és az Andrássy Egyetem, melynek alapító rektora volt Hazai György. 
 

 
 

Hazai György az Andrássy Egyetem Alapitó Rektora – Az alapítási ünnepségen Mádl 

Ferenc Köztársasági elnökkel és Carsten Rau Németország Bundespraesident-je 

társaságában (2002 novembere) 



Az ünnepség kiemelt eseménye a Budapest IX. kerület Polgármestere, Bácskai Péter által 
avatásra kerülő emléktábla a Közraktár utca 12/a alatti épület homlokzatán, ahol Hazai 
György lakott és alkotott és ahol a könyvtár is megújult állapotában várja majd az 
olvasókat. Az esemény 2017 májusának 3. hetében lesz. 
 
Az emléktábla érdekes és véletlenszerű hagyományt követ, hiszen két nagy magyar 
orientalista, Vámbéry Armin és Ligeti Lajos emléktáblája is a Duna ezen partján van 
néhány száz méterre egymástól.   
 
 

 
 

Budapest, V. Belgrád rakpart 24. 

 

 

 
 

Budapest, V. Belgrád rakpart 26. 

 
 

Szeretettel várunk minden lelkes hallgatót, aki ebben a teljes mértékben magán 
kezdeményezésen alapuló, nemes projektben részt szeretne venni és nevét a nagy 
orientalista életművének megörökítéséhez hozzá szeretné fűzni. 

 
 
Budapest, 2016. november 23. 
 
 

Hazai Cecília & Hazai Kinga 


