
Könyvtáros sorsok —  könyvtáros pályák
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Beszélgetés Szentmihályi Jánossal

Szentmihályi János 1908. július 23-án született Buda
pesten. Nagyapja, apja ügyvéd volt, a családban ter
mészetesnek v>ették, hogy ő is az egyetem jogi karára 
iratkozik be. Valójában nem volt sok kedve hozzá, a 
jogi tárgyak mellett bölcsészeti előadásokat is hallga
tott, és úgy tervezte, hogy a jogi doktorátuson kívül a 
bölcsészettudományit is megszerzi.

Egyetemi évei alatt rendőri és törvényszéki ripor
terként dolgozott a 8 Órai Újságnál, majd nagyapja 
csaknem egy évre Londonba küldte, hogy tökéletesen 
elsajátítsa az angol nyelvet. Hazatérése után az ügy
védjelöltséggel próbálkozott, ezt követően egy bank
nál lett gyakornok. 1935-ben Debrecenbe helyezték 
át, itt mellékesen színházi, zenei és művészeti kriti
kákat írt a Debreceni Független Újságba. Szívesen 
em lékezik debreceni éveire:

— Újságírói munkám — melynek ösz
tönzője, támogatója volt Bajcsy-Zsilinszky 
Endre későbbi fegyver társa, Thury Le
vente főszerkesztő, és a felszabadulás 
után megyei könyvtárvezető-helyettes
ként ismertté vált, mindenki által nagy
ra becsült Béber László szerkesztő — 
sokban kárpótolt a hivatalnoki munka 
mindennapi robotjáért. Édesanyámnak és 
második férjének, az embernek, orvosnak 
egyaránt kiváló dr. Főm et Béla profesz- 
szornak házában éltem, s a zseniális 
Horváth Árpád is, aki akkoriban volt 
színigazgató Debrecenben, megtisztelt 
bizalmas barátságával. Olyan baráti kö
röm alakult ki, amelyre máig szeretettel 
emlékezem — mondotta.

1939-ben elbocsátották állásából, ekkor 
visszatért a fővárosba, és angol nyelvórák 
adásából és fordításokból, cikkek írásából 
élt. Ebben az időben lefordította Thorn- 
ton Wilder regényét, m ely először Sor
som az ég, majd a felszabadulás után több 
kiadásban Mennyei ügyekben . utazom  
címmel jelent meg.

Már ebben az időben közeli kapcsolat
ba került a könyvekkel. A z illegális kom 
munista párttól feladatként kapta, hogy 
dolgozzék a Codex Könyvkiadónál. Ez a 
kiadó sok baloldali könyvet jelentetett 
meg, és az ő közreműködése idején pél
dául kiadta Csehi Gyula Diderot váloga
tását, valamint Aszódi Éva és Binét Á g
nes: Versek könyve című antológiáját. Ez 
utóbbinak az volt a célja, hogy a gyerme
kekkel művészi értékű, progresszív szel
lemű verseket ismertessen és kedveltes-

sen meg. Részt vett a Békepárt m unká
jában, ezért le is tartóztatták.

1943-ban munkaszolgálatra kellett be
vonulnia, de szerencsére humánus gon
dolkodású feljebbvalói voltak, s így sike
rült életben maradnia. 1944 decemberé
ben Debrecenbe került, és ott beosztást 
kapott a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztériumban.

— Változatos pályafutásod volt. Ott, 
Debrecenben kezdtél a könyvtári m un
kával foglalkozni? — folytattam  a kér- 
dezősködést.

— Nem egészen, volt több kitérőm is. 
Debrecenben először pártmegbízásból 
szabadegyetemet szerveztem, ahol Révai 
József, Andics Erzsébet, Rudas László és 
mások adtak elő — 1919 óta Magyaror
szágon először nagy nyilvánosság előtt — 
m arxista filozófiát és történelemszemlé
letet. A minisztériummal együtt költöz
tem Budapestre, s itt az egyetemi ügy
osztályra osztottak be. Innen a Pártköz
pont agitprop. osztályára kerültem, m ajd 
újból vissza a  minisztériumba, ahol a 
külföldi kulturális kapcsolatok osztályán 
voltam először előadó, m ajd Sőtér István, 
akkori osztályvezető helyettese. Miután 
Sőtér István egyetemi tanári megbízást 
kapott, én lettem az utóda.

— M egtudhatnánk valamit itteni m un
kádról?

— Először is azt kell elmondani, hogy 
az akkori ún. X. ügyosztályon nagyon te
hetséges emberek — néhány volt Eötvös 
kollégista — és nagy műveltségű, széles 
látókörű tanárok, jogászok gyűltek ösz- 
sze. Az ott végzett munka valóban kol
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lektív tevékenység volt, amit nagyban 
elősegített Ortutay Gyula akkori minisz
ter és a  két államtitkár, Alexits György 
és Bassola Zoltán értő támogatása. Ennek 
a munkának lényege volt: államig tá 
mogatás ju ttatása szépirodalmi művek 
fordítására és kiadására, továbbá a kü l
földi Collegium Hungaricumok, magyar 
intézetek és tanszékek m unkájának meg
indítása, illetve megszervezése. Amire a 
legbüszkébb vagyok: munkatársaim m al 
képzőművészeti kiállításokat is szervez
tem. Két év a latt több külföldi kiállítást 
m utattunk be, m int amennyit a  Horthy- 
korszak a maga 25 esztendeje alatt. Külö
nösen nagy sikerű volt a  londoni, ame
lyet Garas Klára rendezett.

1949-ben igazságtalan fegyelmi vizsgá
lat indult ellenem, em iatt a minisztéri
umból el kellett mennem, sőt a pártból is 
kizártak, új munkahelyem megválasztását 
azonban rám  bízták. Én az Egyetemi 
Könyvtárba- kértem  beosztásomat, és ott 
Mátrai László igazgató szívesen fogadott. 
Ezt a gesztusát sohasem fogom elfelejte
ni. Első m unkaként az olvasótermi kata
lógus revízióját kaptam, s ezzel kapcso
latban az oda osztott anyag felújítását, 
korszerűsítését kellett elvégeznem. Az 
Egyetemi Könyvtár jó iskola volt szá
momra, nagyon jól éreztem magam, s  itt 
tanultam  meg a  könyvtári m unka úgy
szólván minden ágát. Hallgatóim „egye
temi könyvtári” lokálpatriótának mon
danak, m ert ha könyvtárról beszélek, 
mindig erre az intézményre gondolok.

— Hogyan kerültél a tájékoztató szol
gálatba?

— A könyvtárban m ár korábban rend
szeresítettek egy ún. „referensz-naplót”. 
Ebbe beírták az olvasók érdekesebb kér
déseit a rá juk  adott válasszal együtt. A 
valószínűség ugyanis amellett szólt, hogy 
máskor is fel fognak tenni hasonló kér
déseket, s  ezekben az esetekben a napló 
feleslegessé tette  az újabb keresést. A 
válaszok elkészítésével alkalmanként 
más-más könyvtárost bíztak meg. Nos, én 
arra  gondoltam, hogy az alkalmi megbí
zások rendszere helyett állandó tájékoz
tató szolgálatot kellene kiépíteni. M átrai 
László egyetértett velem, s az új szolgá
lat megszervezésével és vezetésével en
gem bízott meg. Tizenegy évig dolgoztam 
ebben a beosztásban, s úgy érzem, ered
ményes m unkát végeztem. Mint bibliog
ráfus ma is abból élek, amit ott és akkor 
tanultam.

Szerinted m elyek a jó tájékoztatás 
előfeltételei?

—  Elsőnek talán a személyieket emlí
tem. Kitűnő m unkatársakat kaptam  
m indjárt az alakuláskor, olyanokat, m int 
Pálvölgyi Endre és Déri Miklósné. Meg
volt bennük a sokoldalúság, a kellő

nyelvtudás, a különböző forrástípusok és 
segédkönyvek ismerete, ráadásul a gyors 
felfogás és az olvasókkal való foglalko
zás készsége sem hiányzott belőlük.

— Általában kik kértek tájékoztatást?
— Elsősorban az egyetemi hallgatók, 

akik leggyakrabban szemináriumi dolgo
zataik és szakdolgozatuk elkészítéséhez 
kértek segítséget. Mindez, sajnos, azt bi
zonyítja, hogy az egyetemi oktatás nem 
egy szakterületen nem terjed ki a tá jé
kozódás forrásainak megismertetésére és 
a használatukba való bevezetésre. Ezen a 
területen azóta sem tapasztalható nagy 
javulás. De neves tudósok is kértek tő
lünk irodalmat, különösen a tudományok 
határterületeiről, vagy szakmájuktól tá 
vol eső témákról, máskor meg bizonyos 
adatokra voltak kíváncsiak. "Közéjük tar
tozott például Lukács György, Rudas 
László, Vendl Aladár. Olyan eset is elő
fordult, hogy egy kiváló enzimkutató, aki 
azt állította, hogy készülő munkájához 
tudomása szerint minden elképzelhető 
forrást ismer, a biztonság kedvéért meg
kérdezte tőlünk: milyen irodalm at tu
dunk ajánlani neki. összeállítottunk egy 
hatvan-hetven tételes bibliográfiát, s a 
kutató bevallotta, hogy a tőlünk kapott 
irodalom feléről még csak nem is hallott. 
Ennek oka megint csak a bibliográfiai 
források hiányos ismerete volt.

— Hogyan sikerült ilyen eredményeket 
elérni? Ehhez nem elég egy-két jó m un
katárs.

— Rendelkezésünkre á llt az Egyetemi 
Könyvtár kitűnő segédkönyvtára. Kor
szerű gyarapítását még Ferenczi Zoltán 
kezdeményezte, és Prohászka Lajos foly
tatta. Az én időmben Pajkossy György is
m erte fel ennek az állományrésznek a je
lentőségét. A szerzeményi osztály vezető
jeként tudta, hogy a könyvtárnak nincs 
elég pénze, hogy mindazt beszerezze, 
amire az egyetemi oktatás igényeinek 
megfelelően szükség volna. Ezért legalább 
azokat a kézikönyveket, tájékoztató m ű
veket vegyük meg — hangoztatta —, 
amelyek segítségével meg lehet á llapíta
ni, hogy m it kell elolvasniuk a különféle 
témákkal foglalkozó professzoroknak, ku 
tatóknak, hallgatóknak. A segédkönyvtár 
használatát megkönnyítette az általunk 
készített, gyakorlati szempontokat figye
lembe vevő szakkatalógus.

— Ha már a katalógusoknál tartunk , 
tapasztalataim szerint sok segítséget 
nyújtott a marxista katalógus is. Szólj 
erről is pár szót!

— Az ötvenes évek elején a  pártokta
tásnak és a pártonkívüliek ideológiai 
képzésének támogatására külön kataló
gust készítettünk. Belekerült ebbe a 
marxizmus—leninizmus magyarul meg
jelent teljes irodalma; Marx, Engels, Le
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niin, Sztálin műveit analitikusan is fel
dolgoztuk. A könyveken kívül számba 
vettük a m arxista ideológiát hirdető fo
lyóiratokban, napilapokban megjelent 
cikkeket, tanulmányokat és bírálatokat 
is. Ennek a segédeszköznek a  használha
tóságát bizonyítja, hogy 10—12 fővárosi 
és vidéki intézmény rendelt belőle egy- 
egy példányt. A cédulákat stencillel sok
szorosítottuk, és havonta küldtük szét a  
kiegészítést, az újonnan megjelent köny
vek, cikkek regisztrálását. Ezt a m unkát 
1956-ig folytattuk.

1954-ben Bibliográfiák az egyetemi ok
tatás számára címmel sorozatot indítot
tunk. Körkérdéssel fordultunk az egyete
mi professzorokhoz, és kívánságuk sze
rin t állapítottuk meg a füzetek témáit, 
mégpedig az Egyetemi Könyvtár profil
jának megfelelően, elsősorban a  társa
dalomtudományok köréből. Ilyen témák: 
A nemzetiségi iskolapolitika a dualizmus 
korában; Magyarország 20. századi törté
nelmének tanulmányozásához szükséges 
bibliográfiák és segédkönyvek; A nyugat
európai kommunista pártok megalakulá
sa és kezdeti tevékenysége; A regény 
története; A dráma története; Magyar 
néprajztudomány 1945—1955. Kár, hogy 
1962-ben megszűnt a sorozat. Egyébként 
ezek a füzetek vezettek az Útmutató a 
tudományos munka magyar és nem zet
közi irodalmához című közös m unkánk 
kiadásának gondolatához.

— Először, ha jól emlékszem, csak ar
ról volt szó, hogy a Gondolat Kiadó előd
je, a M űvelt Nép megjelenteti az Egye
temi Könyvtár segédkönyvtárának kata
lógusát . . .

— A kiadóban úgy gondolták, hogy ez
zel megfelelő segédkönyvet adnak a köz- 
művelődési könyvtárak tájékoztató rész
legében dolgozók kezébe. Ehhez azonban 
ki kellett egészíteni a jegyzéket számos, 
az Egyetemi Könyvtárban nem található 
m ű címadatával. Mind több szakembert 
kellett bevonni az egyes tudományágak 
tájékoztató könyveinek kiválasztásába. 
Nőtt az anyag, egyedül nem  győztem a  
rendszerezést, a pótlások, kiegészítések 
elvégzését, a felesleges anyag törlését, a 
bibliográfiai leírások pontosságának ellen
őrzését, a hibás címek, adatok kijavítá
sát; ezért kellett téged is bevonni a  mun
kába. Mindenesetre szerénytelenség nél
kül mondhatjuk: ha nem is hibátlan, de 
hézagpótló mű lett útmutatónkból. Sajnos, 
a kiadás óta eltelt másfél évtized alatt 
számos fejezete teljesen elavult, új ki
adás viszont nem készült belőle.

— A z ötvenes évek elején vidéki 
könyvtárakat is „patronáltál

— Hárm at: a tatabányai megyei, a ko
máromi járási és az esztergomi városi 
könyvtárat.

— Az Egyetemi Könyvtárból 1960-ban 
a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központba mentél át. Ott m ilyen meg
bízást kaptál?

— A tudományos és szakkönyvtári osz
tály vezetőjévé neveztek ki. Itteni m un
kámmal kapcsolatban két dolgot szeret
nék megemlíteni. Az egyik az 1961-es gö
döllői országos bibliográfiai konferencia 
megszervezése, tem atikájának megálla
pítása, a szekciók munkatervének kidol
gozása; a másik a dokumentációval, szak
mai tájékoztatással kapcsolatos szervezé
si és tartalm i kérdésekkel való intézmé
nyes foglalkozás. Az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottsággal együtt kilenc 
szakminisztérium vállalatainál, intézmé
nyeinél korszerű elméleti alapozással fel
m értük a  szakemberek tájékoztatási ellá
tottságának mértékét és a tájékoztatás 
iránti igényeiket.'

A KMK-ból Sebestyén Géza és Paj- 
kossy György felkérésére átmentem a 
Széchényi Könyvtárba, ahol a Várba te r
vezett költözéssel kapcsolatban az ottani 
kézikönyvtárak szervezése volt a feladat. 
Ennek megoldására Bélley Pállal és Win- 
disch Évával vállalkoztunk, de sajnos, a 
probléma elvesztette aktualitását az épít
kezés elhúzódása következtében.

— Egyetemi előadásaidat m ikor kezd- 
ted el?

— Először 1953-ban, még m int az Egye
temi Könyvtár munkatársa, megbízott 
előadóként tartottam  előadásokat az ol
vasószolgálatról. Később egy évig helyet
tesítettem  Kőhalmi Bélát, akit legkitű
nőbb m esteremként becsültem, és ma is 
meghatódom, ha tiszta emberségére gon
dolok. Nyugdíjazása után kifejezetten az 
ő kérésére bíztak meg az egyetemi okta
tással. 1974-ig adjunktusként, azóta mint 
docens oktatok. Szakom a tájékoztatás, a 
bibliográfia és a dokumentáció. Igyekez
tem  és igyekszem lépést tartani azzal a  
gyors és nagymérvű fejlődéssel, amely az 
informatika, a tájékoztatásügy területén 
észlelhető. Ezt talán nagyszámú szakmai 
publikációim és egyetemi jegyzeteim is 
igazolják. Oktató m unkám ban sokat segít 
az a tény, hogy a  FID, a Nemzetközi Do
kumentációs Szövetség Oktatási és Kép
zési Bizottságának m agyar tagja lévén, 
alkalmam nyílik külföldi kollégáim okta
tási tapasztalatairól is tudomást szerezni. 
A FID álta l szervezett oktatási szeminá
riumok, munkaértekezletek nagyon hasz
nosak. Igen jól sikerült az általunk 1972- 
ben Veszprémben szervezett nemzetközi 
oktatási szeminárium. Az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság m ellett tanszé
künk is derekasan kivette részét a szer
vező és rendező munkából.

—  Több hallgatód panaszkodott, hogy 
túl szigorú vagy, félnek nálad vizsgáz
ni . . .
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— Ügy érzem, hogy aki az egyetemi 
tanulmányokat választotta, vállalja azt is, 
hogy a tanulásban elér bizonyos színvo
nalat. Ezt megkövetelem a hallgatóimtól. 
Aki könyvtáros vagy tájékoztatási szak
ember akar lenni, legyen járatos a szak
mai tájékozódás forrásaiban, és ismerje 
módszereit, különben m enthetetlenül le 
marad. Ez annál inkább szükséges, m ert 
nagy a  fejlődés. Hogyan fog valaki eliga
zodni az információs visszakereső rend
szerek, a számítógép útján  való tárolás 
kérdéseiben, ha nem sajátította el leg
alább az alapfogalmakat?

— Mi a véleményed a tájékoztatásról, 
az informatikáról? Tudománynak tartod?

— Erről a kérdésről m ár több szerény 
publikációm jelent meg. Magát a  tevé
kenységet és annak produktumait nem 
tekintem tudománynak még akkor sem, 
ha annak tudományos felkészültség az 
előfeltétele. A tájékoztatásnak m int sajá
tos kommunikációs folyamatnak kutatá
sát, mivel az törvényszerűségek megálla
pítására törekszik, a tudomány komplex
alkalmazásának tartom.

— Beszéljünk végül kedvenc témádról, 
a Hungarika bibliográfiáról.

— Igazad van, ez kedvenc témám, szív
ügyem. Megírtam a Hungarika biblio
gráfia néhány kérdése című cikkemet, 
melyben igyekeztem a „hungarika” fogal
m át tisztázni, és kijelölni a hungariku- 
mok bibliográfiai feltárásával kapcsolatos 
teendőket. Amikor a  hungarikagyűjtés és 
bibliográfiai feldolgozás területen m utat
kozó kezdeti elhanyagoltságot a Széché
nyi Könyvtár felszámolni igyekezett, 
1971-ben Sebestyén Géza elfogadtatta te r
vezetemet, és megindította a Magyar Fo
lyóiratok Repertóriuma mellékleteként

megjelenő Hungarica Külföldi Folyóirat
szemlét, melyet azóta is nagy kedvvel és 
ambícióval szerkesztek. Folyamatosan 
tájékoztat a  külföldön, idegen nyelven 
megjelenő m agyar vonatkozású közlemé
nyekről, beleértve a magyar szerzők kül
földön, idegen nyelven megjelenő tanul
mányait és a külföldön megjelent m a
gyar vonatkozású művek ismertetését. 
Ennek egy alapvető hibája volt: nem re 
gisztrálta a külföldön megjelent magyar 
vonatkozású könyveket és a magyar 
szerzők idegen nyelven megjelenő köte
teit. 1977 elejétől azonban ezeket is be
vont uk az ismertetendő művek körébe, 
ezt jelzi a  periodika megváltozott címe 
is: Hungarika, Irodalmi Szemle; ennek 
társszerkesztője Horváthné Szerb Judit. 
1972-ben indult meg a kiadvány társlap
ja, az Orvos Mária által szerkesztett K ül
földi Magyar Nyelvű Folyóiratok Reper
tóriuma, amely 1977 óta — címét megvál
toztatva — ugyancsak regisztrálja a 
könyveket is.

— Még sok mindenről lehetne beszél
ni, megjelent tanulmányaidról, egyetemi 
jegyzeteidről, és az ugyancsak hungarika- 
tárgyú, A  magyar és magyar vonatkozású 
irodalom regisztrálásának m otívumai cí
m ű kandidátusi disszertációdról. Azonban 
már csak egy utolsó kérdést teszek fel: 
Ügy tudom, január 1-től nyugdíjba vo
nulsz — gondolom, ez nem jelenti azt, 
hogy teljesen visszavonulsz a munkától.

— Ez nem rajtam  múlik. Mint megbí
zott előadó — ha csökkentett óraszámmal 
is — szeretném folytatni az oktató m un
kát. A Hungarika szerkesztését pedig, re 
mélem, továbbra is vállalhatom. Mindket
tő szívügyem, és hozzá tartozik jó közér
zetemhez.

V é r t e s y  M i k l ó s

Olvastuk
az Évfordulók című, a Kossuth Kiadónál Gárdos Miklós szerkesztésé

ben 1973 óta megjelenő zsebkönyvsorozat legújabb, 1978-as kötetét. Mint a 
sorozat egésze, ez is elsősorban a munkásmozgalom jeles napjait és jubileumait, 
azonkívül a világtörténet, az irodalom- és művészettörténet legkiemelkedőbb év
fordulóit tartja  számon, illetve lexikális adatokkal, irodalomjegyzékekkel, illuszt
rációkkal és ötletekkel segíti a különféle formában történő megemlékezéseket. 
Az 1978-as zsebkönyv mutatót is tartalmaz, mely a benne és a korábbi kötetek
ben való eligazodást szolgálja. Az Évfordulók szerkesztési szempontja némiképp 
eltér a Könyvtártudományi és Módszertani Központ által szerkesztett éves és 
negyedéves megjelenésű eseménynaptárétól, tehát annak jó kiegészítője. A zseb
könyv előnye, hogy mindig korán, a tárgyévet megelőző év őszén jelenik meg, 
gyorsaságának ára azonban olykor a pontatlanság (a legutóbbiban például Ugo 
Foscolo olasz költő 100 éves megfiatalítása — a helyes születési dátum: 1778. 
febr. 6.; illetve Szőnyi Tibor munkásmozgalmi m ártír születési évének eltévesz- 
tése — a helyes dátum: 1903.); s előfordulnak súlyos hiányok is: Morus Tamás 
születésének 500., Albrecht Dürer 450. és Rousseau 200. halálozási évfordulóját 
meg kellett volna említeni.
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