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Az el múlt évek ben a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat szá mos ered ményt ért
el. Tag sá ga nõtt, ren dez vé nyei sza po rod tak, és a Szá za dok kal együtt mû köd ve
több önálló ki ad ványt je len te tett meg. Ezek az ered mé nyek so kak mun ká ját di -
csé rik. Nem két sé ges azon ban, hogy e si ke rek ben — köz vet ve vagy köz vet le nül
— orosz lán ré sze volt a szer ve zet tu do má nyos tit ká rá nak: Rozs nyói Ág nes nek.

Rozs nyói Ág nes 1923-ban szü le tett Bu da pes ten. A II. vi lág há bo rú meg -
pró bál ta tá sa it tra gi kus és ugyan ak kor ka lan dos kö rül mé nyek kö zött vé szel te
át. Ez éle té nek meg ha tá ro zó él mé nye volt. Sok év vel ké sõbb köny vet, ta nul -
mányt és cik ke ket is írt er rõl.

1945-ben új élet kez dõ dött szám ára. Férj hez ment Rozs nyói Sán dor geo ló -
gus hoz, aki vel an nak ha lá lá ig har mo ni kus és ben sõ sé ges csa ládi éle tet élt. Be -
irat ko zott a bu da pes ti egye tem tör té ne lem-könyv tár sza ká ra, amit 1952-ben fe -
je zett be. Köz ben már dol go zott is. Az 1940-es évek vé gén új já szer ve zett Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia ap pa rá tu sá ban ta lált mun kát. A II. osz tály re fe -
ren se volt. 

Iz gal ma sabb és ér dek lõ dé sé hez kö ze lebb álló el fog lalt ság re mé nyé ben 1960-
 ban meg vált az aka dé mi ai bü rok rá ci á tól. Ránki György tá mo ga tá sá val a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze té be ke rült. Itt az Incze Mik lós
ál tal ve ze tett Könyv tá ri és Do ku men tá ci ós Osz tály nak lett a mun ka tár sa. El sõ sor -
ban bib li og rá fi ák össze ál lí tá sá val fog lal ko zott. Ez hoz ta kö zel Niederhauser Emil -
hez, aki vel — ha csak te het te — egé szen a leg utób bi idõ kig min dig szí ve sen ült le
egy-egy ká vé ra és a vi lág dol ga i nak futó meg vi ta tá sá ra. 

A bib li og rá fu si mun ka mel lett a ku ta tás ba és a tör té net írás ba is be le kós -
tolt. 1962-ben je lent meg köny ve Szálasi Fe renc 1944. ok tó be ri ha ta lom át vé te -
lé rõl. Ké sõbb egy ér de kes ta nul mány ban a fel sza ba dult Bu da pest hét köz nap ja i -
ról is be szá molt. Ami kor fi a tal ku ta tó ként 1977-ben ebbe a tu do má nyos mû -
hely be ke rül tem, Rozs nyói Ág nes an nak már egyik is mert és el is mert hát tér -
em be re volt. Elsõ ta lál ko zásunkkor egy re cen zió el ké szí té sé re kért, amely va la -
me lyik szov jet szak lap ban je lent vagy je lent volna meg. 

Ér dek lõ dé sé nek és tevékenységének har ma dik szín te re a Ma gyar Tör té -
nel mi Tár su lat volt. Ide az 1970-es évek leg vé gén ke rült fél ál lás ba. Fel ada ta a
szer ve zet ad mi niszt ra tív ügye i nek kéz ben tar tá sa, egy faj ta hi va tal ve ze tés volt
– Sza bolcs Ottó fõ tit kár ral és Berend T. Iván el nök kel együtt mû köd ve.

Rozs nyói Ág nes jól érez te ma gát az Úri ut cá ban. Ezért 1989. ja nu ár 1-jei
nyug dí ja zá sa után is ott ma radt. Erre a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat nál ad dig
be töl tött fél ál lá sa nyúj tott le he tõ sé get. A rend szer vál tást kö ve tõ át me ne ti és
gaz da sá gi szem pont ból vál sá gos évek ben pénz ezért egy re ke vés bé járt. Ág nest
mind ez nem igen za var ta. Mun ká ját ugyan olyan oda adás sal és ügy buz ga lom -
mal vé gez te, mint ko ráb ban. Sze re tett be jár ni az In té zet be, ta lál koz ni régi
mun ka tár sa i val és ba rá ta i val, akik fo gyat ko zó szám ban ugyan, de hoz zá ha son -
ló an kö tõd tek a hely hez és an nak szel le mé hez. S köz ben nagy ru tin nal in téz te a 
Tár su lat ügye it: ve zet te a tag nyil ván tar tá so kat, szer vez te a ván dor gyû lé se ket,



küld te a dísz táv ira to kat az el is me rés ben ré sze sült kol lé gák nak, és per sze a
rész vét nyil vá ní tá so kat ha lál ese tek alkalmából. 

Ilyen volt vagy leg alább is ilyen nek lát szott Rozs nyói Ág nes, ami kor 1999
nya rán a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat el nö ké vé Kosáry Do mo kost, al el nök évé
pe dig Gecsényi La jost vá lasz tot ta. Én ugyan ek kor let tem a szer ve zet fõ tit ká ra.
Mun ka kö röm bõl adó dó an az el múlt hét év so rán vi szony lag so kat és kü lön bö zõ
hely ze tek ben ta lál koz tam Ág nes sel. Utaz tunk együtt vi dé ki ván dor gyû lé sek re,
hall gat tunk együtt jó és ke vés bé jó elõ adá so kat, tör tük a fe jün ket ér de kes prog -
ra mo kon, és ír tuk a pá lyá za to kat an nak re mé nyé ben, hogy jö võ re is mû köd ni
tu dunk. Eköz ben em ber ként is meg is mertük és — én leg alább is így érez tem —
meg ked vel tük egy mást. Ág nes ben na gyon sok jó ság la ko zott és na gyon jó —
csen des és sze líd — hu mor ral ál dot ta meg a gond vi se lés. Ta lán ezért is tud ha -
tott maga kö rül sok igaz ba rá tot. De nem csak az em be re ket, a ter mé sze tet is
sze ret te, és a vi lág is ér de kel te. Ré geb ben so kat uta zott, az utób bi évek ben pe -
dig ta vasz tól õszig leg szí ve seb ben bánki nya ra ló já ban töl töt te a hét vé gé ket. Ha
egye dül ma radt, ol va sott vagy ze nét hall ga tott. So kat meg élt, ezért so kat meg -
ér tett. Az emberi gyarlóságok bosszantották, de nem dühítették. Bölcsen és
derûsen mosolyogva vette tudomásul: ilyen a világ, ilyenek vagyunk.

Azt hit tem, ab ban re mény ked tem, hogy egy ide ig még mun ka tár sak ma rad -
ha tunk. Ág nes élet- és mun ka ked ve, va la mint ko rát meg ha zud to ló vi ta li tá sa
2004 õszé ig erre min den ala pot meg adott. A sors azon ban más ként dön tött. Be -
teg sé ge Ág nest sem tes ti leg, sem lel ki leg nem tör te össze. To vább ra is ak tív ma -
radt. Ha ál la po ta en ged te, az Úri ut cá ba is be járt, és a Tár su lat szer dai ren dez vé -
nye in is meg je lent. Az utób bi hó na pok ban saj nos egy re rit káb ban. Utol já ra ja nu -
ár vé gén be szél tünk te le fo non. Ág nes ép pen or vos hoz ké szült, és re mél te, hogy
feb ru ár ban is mét mun ká ba áll hat. Nem sok kal ez után jött a hír: Rozs nyó Ág nes
2006. feb ru ár 18-án, éle té nek 83. évé ben el tá vo zott kö zü lünk.* 
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* A bú csúz ta tó be széd 2006. már ci us 13-án hang zott el, Rozs nyói Ág nes te me té sén.


