Közhírré tétetik
Rózsa György emléktáblájának felavatása
✒ Lencsés Ákos

tek a tudománymetriai kutatások és a
könyvtár nemzetközi kapcsolatai. 1969
és 1975 között a genfi ENSZ Könyvtár
vezetõjeként megszakította tevékenységét az MTA Könyvtárában, hogy 1975
után nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve irányíthassa az akadémiai intézményt.
2012. október 12-én 15 órakor, születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából utolsó lakhelyén, a Csanády utca
4/b szám alatt avatták fel emléktábláját,
amelyet a család, a XIII. Kerületi Önkormányzat és az MTA Könyvtára állított.
Az avatási ünnepség moderátoraként Rózsa György fia, Rózsa Mihály vezette be
a felszólalásokat. Az alkotó életmû és a
Rózsa György (1922–2005) neve jól ismert a magyar könyvtárosszakmában. Az
MTA Könyvtára egykori igazgatójaként,
székházának megteremtõjeként, a genfi
ENSZ Könyvtár vezetõjeként vagy az
ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék (a mai Informatikai és
Könyvtártudományi Intézet) oktatójaként
egyaránt sokat tett a hazai és a nemzetközi könyvtárügyért, könyvtárosképzésért.
Visszaemlékezéseibõl a Könyvtári Levelezõ/lap is közölt két hosszabb részletet.1
Rózsa György 1960 és 1996 között
vezette az Akadémia könyvtárát. Tevékenysége nyomán nemcsak a könyvtár új
épülete született meg, hanem felélénkül1

Rózsa Dávid: Rózsa György visszaemlékezéseibõl I–II. Könyvtári Levelezõ/lap, 2010. 12. sz.
4–12. o., 2011. 1. sz. 8–12. o.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október

Rózsa Mihály. Fotó: Rózsa Eszter

személyes nagyság elõtt tisztelgõ emléktáblánál felszólalt a szakma képviseletében Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója. Felidézte Rózsa
György gondolatait, és megemlítette, milyen ritka a könyvtárosszakmában az em31
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szükséges volt a személyes kapcsolat
Rózsa Györggyel, aki nemcsak nagyapa,
hanem szakmai példakép is. A felszólalások végén a tábla ünnepélyes felavatása
két unoka, Rózsa Eszter és Rózsa Dávid
közremûködésével történt. Az emlékezés
és tisztelet elsõ koszorúit a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete részérõl
Biczák Péter elnökségi tag, a Pest Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója,
a XIII. Kerületi Önkormányzat részérõl
Radó Gábor, a család részérõl pedig Rózsa György idõsebbik fia, Rózsa Gábor
helyezte el. Rózsa Mihály az ünnepség

léktáblák avatása – ez kiemeli Rózsa
György teljesítményét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az emléktábla nem az
elhunytnak, hanem a jelenlevõknek és
az utódoknak szól. Ezért is fontos, hogy
a tábla a fiataloknak is jelentést hordozzon. A családból Rózsa György unokája,
Rózsa Dávid tartott rövid megemlékezõ
beszédet, aki a KSH Könyvtár munkatársaként maga is nagyapja hivatását mûveli. Személyes hangvételû visszaemlékezésében szólt az összefonódó és egymásra ható sorsokról. A közös nyaralástól a
szakmai életutat befolyásoló döntésekig
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zárszavaként felelevenítette, hogy édesapja büszke lehetett barátaira, és a megjelentek nagy számát tekintve, nem alaptalanul.
A magyar könyvtárosszakma az évforduló alkalmából együtt emlékezhet
nagy alakjára – és együtt tanulhatunk életébõl és mûveibõl. ■
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