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Úgy ment el, ahogy élt, bölcsen, harag nélkül
a szívében, beletörõdve a megváltoztathatatlan-
ba. Gazdag örökséget hagyott ránk és szép em-
lékeket. Sokan szerettük és tiszteltük, talán nem
is tudta, mennyien…  Ezt  bizonyította  az a
soha sem látott virágtenger is, amely sírját borí-
totta a temetésén, november 18-án. Sütött a nap.

Életmûve és embersége velünk marad örökké!
Tilcsikné Pásztor Ágnes

Búcsúbeszéd
Rózsa György
ravatalánál

Szomorú kötelesség – ugyan-
akkor mélységes megtisztel-
tetés –, hogy Rózsa Györgyöt
búcsúztathatom itt az Akadé-
miai Könyvtár nevében. Ró-
zsa Györgyöt, aki földi élet-
pályájának szellemi-spirituá-
lis magaslatáról égi magasla-
tokra távozott.

Kedves Gyuri!
Váratlanul mentél el. Annyira hirtelen távoz-

tál, hogy családod, barátaid, tisztelõid és tanít-
ványaid számára mindez a történés azóta is fel-
foghatatlan. Hiszen tele voltál élettel, te magad
voltál az élet. A minap jelentette meg az Argu-
mentum kiadó új könyvedet – Ante-equilibrium

címmel. Visszatérõen és komolyan latolgattad az
elmúlt hónapokban, hogy megírod az MTA
Könyvtára új épületének krónikáját. Még a tra-
gikus szombat elõtti napon is bejöttél a Könyv-
tárba – ahogy nyugdíjba vonulásod óta hetente
többször. 84 évesen is remek nagypapai szere-
pedet volt erõd dúsítani, s hasznosítani magad a
köz érdekében: lankadatlanul fáradoztál az Aka-
démiai Könyvtár alapítványának, a Pro Biblio-

thecának az elnökeként. Oly könnyedén bagatel-
lizálva beszéltél egy jelentéktelen kórházi vizs-
gálatról, aminek aláveted magad, hogy ez el is
altatta aggódásunkat... Ha valaki ellátogat a
könyvtár honlapjára, ott egy nemrégiben készült,
mosolygós fényképedet láthatja: ez a kép szinte
cáfolja a komor kísérõszöveget – éles ellentét-
ben áll a száraz és élettelen gyászjelentéssel.

Egyik legfõbb tulajdonságod épp ez a jelen-
lét, egyéniséged hangsúlyos jelen-léte. Élettel teli,

bámulatosan sokoldalú, színes, megnyerõ egyé-
niség voltál, aki életével és munkásságával pél-
dát adott. Közgazdászként, könyvtárosként nagy
ívû tudományos pályád nemzetközi és hazai
szempontból egyaránt kiemelkedõ. Címzetes
egyetemi tanárként az egyetemi oktatás és élet
keretében mutattál példát tanítványaidnak.

A honlapon látható fénykép egy ünnepségen
készült – pezsgõt tartasz a kezedben: az elmúlt
évtizedekben jó néhány pezsgõzést élhettünk
meg. Soroljunk föl találomra néhány ilyen feliz-
zó pillanatot, meghatározó alkalmat. 1976 jut
nyomban eszembe, a könyvtár 150 éves évfor-
dulójának nemzetközi sikereket hozó program-
sorozata. 1979-ben aztán újra ünnepeltünk: az
Akadémia hathatós támogatásával a könyvtár
adott otthont a citációs index számítógépes szol-
gáltatásának, hazai, sõt: európai meghonosításá-
nak. Ez az informatikai gazdagodás forradalmi-
nak számító eszközöket hozott be a szovjet típu-
sú szakirodalmi ellátási rendszerbe, és elmélyí-
tette az Akadémiai Könyvtár központi szerepét a
tudományos kutatásban.

Ezt követõen pezsgõzésre 1988-ban került sor,
amikor nagy álmodat, talán életmûved koroná-
ját, az Akadémia háttértámogatásával megvaló-
sított új könyvtárépületet avattuk föl. A Pitts-
burghi Egyetem központi épülete egy monumen-
tális felhõkarcoló, a Cathedral of Learning. A
tudás katedrálisa. A mi felépült könyvtárunk
hasonlóképpen a tudás temploma, katedrálisa –
s te ebben a történetben a legnemesebb szerep-
ben, templomépítõként tûnsz fel nekem.

Ünnepeltünk 1992-ben, amikor a könyvtár
elkötelezte magát egy új, addig ismeretlen integ-
rált könyvtári rendszer mellett. Bölcs, jó érzék-
kel, elõrelátással meghozott döntés volt ez is
részedrõl: töretlen fejlõdés után mára az Aleph a
világ egyik élenjáró szoftvere lett.

A jövõ trendjei iránt örökké fogékony termé-
szeted elõnyeit már korábban is élvezhettük.
Évtizedekkel a kor elõtt – jelesül a bornírt hazai
kor elõtt – jártál a könyvtárszervezés területén.
Az elsõ valódi menedzser típusú vezetõként, a
genfi Nemzetek Könyvtárának igazgatói széké-
bõl visszatérve 1977-tõl az MTA Könyvtárát a
legmodernebb nyugati módszerekkel szervezted
át. Folyamatosan álmélkodtunk merészségeden,
a kort megbéklyózó rettentõ ellenszélben.

De még inkább vissza kell mennem az idõ-
ben, hogy egy mára tán homályba veszõ, de az
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érintettek számára annál elevenebben élõ mo-
mentumot villantsak fel portréd emberségben
gazdag vonásaihoz. Vezetésed alatt az Akadé-
miai Könyvtár több évtizeden keresztül, meg-
szakítás nélkül – menedékház volt. Sajátos poli-
tikai azilum, nem túl Hegyeshalmon, hanem itt-
hon, a Roosevelt téri homlokzat mögött, néhány
lépésre a Belügyminisztériumtól. A fennálló rend-
szerrel közösséget nem vállaló munkatársak tu-
catjai dolgoztak a könyvtárban háborítatlan bel-
sõ autonómiában, amelynek egyenes és logikus
kiegészítése volt a tudomány szabadságát magá-
énak valló olvasói törzsközönség is.

Az Akadémiai Könyvtár soknyelvû és inter-
diszciplináris gyûjteményével, intenzív nemzet-
közi cserekapcsolataival betilthatatlan fókusza
volt mindenféle szellemi áramlatnak, megjelení-
tõje a kritikai szellem teljes spektrumának, affé-
le valódi és hiteles népfront, ahol kikovácsolód-
hatott az az integráló szellem, amely a rendszer-
váltás elõtti években felhajtó energiát kölcsön-
zött az átalakulás résztvevõinek.

Épp ez az integráló szellem az, amire ma is
nosztalgiával gondolhatunk vissza. S ez az in-
tegráló szellem pedig pontosan az igazgatóból,
belõled eredt. Integráló, ellentéteket kibékítõ
személyiségedre a mai széthúzós idõkben még
nagyobb szükség lenne, mint valaha…

Távozásod súlyos veszteség. Ám abban re-
ménykedünk, abban hiszünk, hogy: non omnis

moriar, nem halsz meg egészen, hanem az égi
magaslatról visszasugárzod szellemi-spirituális
kincseidet. Nyugodj békében.

Bánhegyi Zsolt

Mészöly Magda
(1934–2005)

Gyászjelentést kaptunk: Mészöly Magda könyv-
táros-tanár 2005. november 28-án meghalt.

Nehéz ma szólni Mészöly Magdáról, a könyv-
táros-tanárról. Gyûszûbe merni a tengert. Tud-
juk, hogy számára a két foglalkozás együttese

hivatás volt.
Mikor a nagyhírû mûegyetemi könyvtárban

vagy az Országos Széchényi Könyvtárban dol-
gozott, amikor a fõvárosi pedagógiai könyvtárat
vezette, amikor iskolai könyvtárosként legutóbb
a Baár Madas Gimnáziumban dolgozott, akkor
éppúgy a kultúra hordozójaként a növekvõ ren-

dezetlenség ellenében a minõséget képviselte,
mint mikor a katedrán nagy tudással, született
pedagógusként a magyar irodalomról beszélt.

2005. december 19-én temettük. A családta-
gok, a rokonok és mi barátok, kollégák, tisztelõk
és tanítványok megrendülten búcsúztunk Tró-
csányiné Mészöly Magdától, az asszonytól, aki
örömben és bánatban gazdag élete során teljesí-
tette hivatását. Megõrizzük emlékét.

Sokan, nagyon sokan énekeltük együtt a szép
zsoltárt: Te benned bíztunk eleitõl fogva... Együtt
mondtuk a Hiszekegy szavait. Együtt imádkoz-
tuk: Legyen meg a Te akaratod...

Három leánya és hat unokája büszke szeretet-
tel gondol rá.

Élt 71 évet.
Károlyi Ágnes

Emlékezés
B. Supka Magdolna
mûvészettörténészre

Az elmúlt év novemberében elhunyt Széchenyi-
díjas mûvészettörténésztõl, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagjától elsõsorban a mûvésztársada-
lom képviselõi búcsúztak, ám sokat köszönhet-
nek neki a könyvtárak is. Szinte  egyetlen hiva-
tásos mûvészettörténész volt, aki már az 1960-
as évektõl felkarolta  a könyv szeretetétõl és
megõrzésétõl elválaszthatatlan ex libris népsze-
rûsítését.

Biztatására a legjobb grafikusmûvészek ké-
szítettek könyvjegyeket, s – mint annyi másnak
– tevékeny kezdeményezõje volt a kisgrafikai
pályázatok, kiállítások szervezésének is. Tõle
olvashatjuk az ex libris – „a könyvek szellemi
védjegyképe” –, a kisgrafika mint grafikai mûfaj
legtalálóbb meghatározását is: „A kicsiny for-
mátum vonzereje a gondos, minuciózus mûvészi
kivitel mellett abban is áll, ami az alkotóit for-
mai-tartalmi tömörítésre, magvas, karakteres
megjelenítésre készteti. A kiemelésnek és az
elhagyásnak, vagyis a mûvészi absztrahálásnak
olyan eszközeihez folyamodik a kisgrafika, ame-
lyek az irodalmi mûfajok közül leginkább a
verssel rokonítják – ritmusa, gondolatfûzése és
képi metaforái révén…” (In: V. Balatoni Kisgra-
fikai Biennálé. Tihany, 1979. 4. p.) Számos ex
libris és egyéb grafikai  kiállítást nyitott meg


