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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
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különbözõ könyvtárakban: legtöbbet a jászberé-
nyi és a hatvani városi könyvtárban, de emléke-
zetesek – hogy csak az ismertebbeket említsem
– László Gyula az OSZK-ban rendezett tárlatá-
nak, ugyanott Diskay Lenke emlékkiállításának
vagy a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár-
ban a Fery Antal ex libriseibõl válogatott tárlat-
nak a  megnyitói is. Több grafikai vonatkozású
könyvtári kiadványhoz írt elõszót, szakmai te-
kintélye is hozzájárult ahhoz, hogy Perei Zoltán

grafikusmûvész hagyatéka – mintegy háromezer
fametszet – a Hatvani Városi Könyvtárba kerül-
jön, ahol egy részük állandó kiállításon tekinthe-
tõ meg. (Vö. Külön gyûjtemények a Hatvani
Városi Mûvelõdési Központban és Könyvtárban.
Hatvan, 2005. 10–11.p.)

Sokat tett édesapja, Supka Géza – a könyvhe-
tek megalapítója – emlékének ápolásáért, mun-
kásságának megismertetéséért. 1995-ben a Vö-
rösmarty Mihály Megyei Könyvtárnak adomá-
nyozta Supka Géza maga nemében páratlan,
mintegy százezer lapot tartalmazó lapkivágat-
gyûjteményét. (Vö. Könyvtári Levelezõ/lap, 1995.
5. sz., 27–28. p., bõvebben: Árgus, 2002. 7. sz.
92–95.p.) Közremûködött a Petõfi Irodalmi
Múzeum könyvhetek történetét bemutató kiállí-

tásainak szervezésében, a legnagyobb anyaggal
azonban a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár által 2003-ban, édesapja születésének száz-
huszadik évfordulójára szervezett és az ünnepi
könyvhéten megnyitott kiállítást támogatta, amely
másutt még nem látható dokumentumok sokasá-
gával mutatta be a régész, mûtörténész, író, szer-
kesztõ, politikus  életútját. (Vö. Könyvtári Leve-

lezõ/lap, 2003. 8. sz. 17–18. p.) Ugyancsak eb-
ben az évben, a könyvhétre jelent meg kezdemé-
nyezésére a Supka Géza két kiadatlan munkáját
tartalmazó kötet. (In memoriam Supka Géza.
Szerk. Kertész Róbert. Szolnok, 2003. Szolnoki
Mûvészeti Egyesület, 79 p.) 2002-ben, a minden
évben megrendezendõ országos könyvnap terve-
zete elfogadásának 75. évfordulóján, Supka Géza-
emlékérmet alapított édesapja „szellemi hagya-
tékának emlékezetére”. Az ezüst és bronz kivi-
telben készült emlékérmeket az arra illetékesek-
nek a Petõfi Irodalmi Múzeumban rendezett
könyheti ünnepségen adta át.

Arató Antal

B. Supka Magdolna Fery Antal ex libris kiállításának
megnyitóján a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban


