
Megrendüléssel és mély fájdalommal fogad-
tuk az értesítést, hogy életének 87. évében,
2010. április 22-én váratlanul elhunyt
Walleshausen Gyula nyugalmazott könyvtá-
ri fõigazgató, történész, címzetes egyetemi
tanár, könyvtárunk, levéltárunk, egyete-
münk, s egyben az egész magyar könyvtár-
ügy kiemelkedõ egyénisége. 

Walleshausen Gyula 1946-ban kezdte
meg tanulmányait a Magyar királyi József
nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. Az
egyetem könyvtárában, még hallgatóként is-
merte és szerette meg a könyvtárosi munkát.
Kitüntetéses könyvtárosi diplomáját 1963-
ban szerezte meg az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karán. 1966-ban avatták doktorrá,
1997-ben pedig kandidátusi fokozatot szer-
zett.

Gödöllõn, az Agrártudományi Egyetem
Központi Könyvtárában 1953 novemberétõl
dolgozott, kezdetben önálló könyvtáros-
ként, majd mint osztályvezetõ és egyben
igazgatóhelyettes. 1957 õszéig Kosáry Do-
mokos közvetlen munkatársa, vezetõtársa
volt. Általános igazgatóhelyettesi teendõi
mellett feladatai közé tartozott az állo-
mánygyarapító és állományapasztó, vala-
mint az egyetemtörténeti különgyûjteményt
kezelõ csoport munkájának irányítása. Az
egyetemi könyvtár egyéb szakmai tevé-
kenységeiben is jelentõs szerepet vállalt.
Részt vett a könyvtári kiadványok szerkesz-
tésében, a rekatalogizálási munka megszer-
vezésében, módszertani anyagok kidolgo-
zásában, valamint a könyvtárosképzésben
és a könyvtárhasználati oktatásban is. 1971-
tõl Budapesten folytatta pályafutását. 1971
és 1978 között a KSH Könyvtárának igaz-
gatóhelyettese, majd 1978 és 1985 között a
Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egye-
tem) Könyvtárának igazgatója, késõbb fõ-
igazgatója volt. 1985-ben nyugdíjba ment.
1986-tól ismét a gödöllõi egyetemen vég-
zett széles körû kutatói, oktatói munkát.
Halála napjáig a SZIE Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltárban dolgozott, folya-
matosan véleményezte, segítette a könyv-
tári és levéltári szakmai tevékenységet. 
Tudományos és oktatói pályafutásának
eredményeit a Szent István Egyetem 2009-
ben címzetes egyetemi tanári cím adomá-
nyozásával ismerte el.

Elsõ könyvtári témájú tanulmánya 1949-
ben jelent meg a Gazdaság címû folyóirat-
ban (1165–1169. p.). Azt követõen számos
könyvtári, levéltári kiadvány, dokumentum
szerkesztésében vett részt. Publikációinak
száma meghaladja a száznyolcvanat. Közü-
lük ma már történeti értékû és kiemelendõ
az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás)
magyar viszonyokra alkalmazott kiadásában
és a könyvtári címleírási szabvány összeállí-
tásában való közremûködése. Könyvtárosi
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segédkönyvek, jegyzetek, évkönyvek, tanul-
mányok, tudományos és ismeretterjesztõ
cikkek, lektorálások kötõdnek nevéhez. Írá-
sait nemcsak magas szakmai színvonal, 
hanem rendkívül élvezetes, olvasmányos
stílus jellemzi. Fõbb mûvei: A mezõgazda-
sági tudományos kutatás és tájékoztatás se-
gédkönyvei (1957), A mezõgazdasági tájé-
koztatás segédkönyvei (1968), Az Agrártu-
dományi Egyetem emlékkönyve (1970), 
A könyvtárvezetés fõbb elméleti kérdései
(1970), A magyaróvári agrárfelsõoktatás
175 éve (1818–1933) (1993), Hej! Élet, élet,
gazdászélet (szerk., 1993), A Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetem jubileumi emlék-
könyve (fõszerk., 1995), Erzsébet királyné
és falkavadászatai (1998), A rohonci gazda-
képzõ intézet (2005), Denis professzor és ta-
nítványa, Festetics György (2008), Kosáry
Domokos, a tudományszervezõ könyvtár-
igazgató (2009).

Számos kiállítás megszervezésében mû-
ködött közre, így az Agrártudományi Egye-
tem 25 éve címû jubileumi kiállítás összeál-
lításában és az évfordulóhoz kapcsolódó 
évkönyv megjelentetésében is. Tagja, veze-
tõségi tagja volt a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének, illetve szekcióinak, több bi-
zottságnak, társaságnak, szerkesztõségnek.
Részt vett országos dokumentumok kidol-
gozásában, rendezvények szervezésében,
elõkészítésében.

Könyvtárosi munkája részeként, illetve
mellett az agrár felsõoktatás történetének
kutatásába is bekapcsolódott. A mosonma-
gyaróvári és a gödöllõi intézmények múlt-
jának bemutatását szolgáló kiadványok
szerzõjeként, szerkesztõjeként ezen a tudo-
mányterületen is maradandót alkotott. Már a
gödöllõi könyvtár különgyûjteményi cso-
portjának vezetõjeként felismerte az egye-
tem történetére vonatkozó források megõr-
zésének fontosságát. Az 1990-es évek elején
támogatta az egyetemi szaklevéltár létreho-
zásának tervét, a 2000-ben megjelent levél-
tári repertórium bevezetõ tanulmányának
megírására is örömmel vállalkozott. Az
MTA Történettudományi Bizottság Egye-
temtörténeti Albizottsága rendes tagjaként
számos felsõoktatás-történeti eseményen
vett részt.

Oktatói, elõadói munkája az 1950/51-es
tanévig nyúlik vissza, ekkor tartotta elsõ
elõadását. Egyik legelkötelezettebb képvise-
lõje volt a hallgatók számára jól hasznosít-
ható könyvtárosi ismeretek egyetemi oktatá-
sának. Õ kezdeményezte a bibliográfiai 
oktatás bevezetését az agrár felsõoktatás-
ban. Ezen a téren a legkiválóbb oktatók kö-
zé tartozott, óráin nagy gondot fordított 
a szakma történeti gyökereinek megismerte-
tésére is. Hosszabb ideig a Szent István
Egyetem (SZIE) GTK Budapesti Képzési
Helyén (VATI) tartott elõadásokat, s folya-
matosan segítette a könyvtárunkban fo-
lyó könyvtárhasználói képzést, az egyetemi
jegyzet egyes fejezeteinek megírását.

Munkáját 1955 óta számos magas kitün-
tetéssel ismerték el. Felkészültsége, az évek
során szerzett szakmai tapasztalatai alapján
feladatát mindig magas színvonalon – a
könyvtárba látogatók és az olvasók megelé-
gedésére – látta el. Minden munkahelyén
példakép volt a környezetében dolgozók,
könyvtárosok számára. Nehéz sorsa ellenére
igazi emberi és szakmai értékek alapján élt.
Több nyelven beszélõ, nagy mûveltségû,
mindig szolgálatkész, kifogyhatatlannak tû-
nõ energiával munkálkodó, megbízható
szakembert ismertünk meg benne. 

Emberi tartása, szerénysége, derûje, böl-
csessége, figyelme a könyvtári feladatokra
példaértékû a fiatalabb könyvtáros nemze-
dékek számára.

Gyula bácsi munkatársainak hívott, te-
kintett bennünket, de mi mind a tanítványai
vagyunk. 

Mindig büszkék leszünk arra, hogy tõle
tanulhattunk, s abban a könyvtárban dol-
gozhatunk, amelynek kialakításában olyan
fontos szerepet játszott. Gazdag munkássá-
ga elõtt fejet hajtunk, emlékét, szellemi és
erkölcsi hagyatékát kegyelettel, tisztelettel
õrizzük, ápoljuk. Igaz, most úgy érezzük,
magunkra hagyott bennünket, de szívünk-
ben a gyász szomorúsága majd lassan erõvé
válik, hogy igazolni tudjuk könyvtárunkról
mondott elismerõ szavait, s hogy megvaló-
sítsuk azokat a terveit, amelyekre neki már
nem adatott elegendõ idõ. ■
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