
Könyvtáros sorsok —  könyvtáros pályák

A könyvtárosság egy kicsit összeesküvés is
Beszélgetés Szőllősy Kálmánnal

Az elmúlt évben nyugdíjba ment a könyvtári közélet 
ismert alakja, a vidéki közművelődési könyvtárhálózat 
építésének egyik úttörője, Szőllősy Kálmán. Az Orszá
gos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács üléseinek, 
a különféle könyvtáros tanácskozásoknak megbecsült 
és gyakran látott szereplője volt, akinek mindig érdek
lődéssel vártuk gondolatgazdag, színes felszólalásait, 
derűsen hallgattuk a szünetekben mesélt élményeit, 
számon tartottuk a Könyvtáros hasábjain — különösen 
régebben — a humoros-szatirikus könyvtári görbe tü
kör rovatban megjelent jóízű írásait. Ezután keveseb
bet fogunk vele találkozni. Beszélgetésünk során ezért 
elevenítjük fel tapasztalatait, élményeit.

Szőllősy Kálmán pécsi otthona olyan, mint egy nép
rajzi-művészeti gyűjtemény. A  pécsi rádió nemrég kö
zölt interjújában a riporter így nevezte: „cserépház”. 
Szebbnél szebb kerámiák sorakoznak a polcokon, tá
nyérok a falon, vázák Gorka Gézától, falitálak Gorka 

Líviától. Az íróasztalon Kovács Margit remeke, majd egy öreg somogyi pásztor csont
faragásai, s mammutfenyő kéreg Csurgóról. És rengeteg szőttes, párnák, faliképek, 
mellettük festmények és sok zöld virág. A  virágok mögött a nagy könyvállvány temér
dek könyvvel, egy sor tele dedikált első kiadásokkal.. .  Mindez megállapodottságot, 
érett nyugalmat, fejlett ítéletet és ízlést sugároz.

— Honnan indultál el, s milyen mun
kálkodás közben sikerült kettőtöknek, fe
leségednek és neked ezt a szép, rendezett 
otthont kiépíteni? — kérdezem a beszél
getés bevezetéseként.

— Kaposvári vagyok. Kaposvár gyerek
koromban még néha Péccsel is rivalizált, 
olyan erős volt a századfordulói fejlődé
sének lendülete. "De eszmélkedő korom
ban már erős Pécs utáni vágyakozásom 
is mutatta, hogy a Déldunántúl igazi kul
turális központja Pécs. Középiskolába 
Kaposváron jártam, ott tanáraimmal és 
diáktársaimmal falukutatót játszottunk, 
vagy csináltunk halálos komolyan. Fia
talságunk nagy felfedezése volt Németh 
Lászlónak és társainak berobbanása az 
irodalomba.

Leveszi a polcról Sinka István Vád cí
mű verseskötetét. . .

— Ez egyik legrégibb könyvem. Az ő 
verseiből kisüt az az egészen mély népi 
élmény és hang, amely reánk is átragadt. 
Átéreztük a falu nyomorúságát, szomo
rúságát, és diákos lelkesedéssel változtat
ni akartunk mindezen. Hogy később 
könyvtáros lettem, ennek az indíttatás
nak köszönhetem. Osztálytársam volt Sí
pos Gyula és Teknős Péter. Osztálytár
sam volt Nyiry Tamás teológiai tanár is, 
akinek nevével a Vigília szerzői között 
gyakran lehet találkozni. Annak idején

jól szabott kesztyűiért irigyeltem, mert 
nekem rendes nadrágom is alig volt.

— Hogyan kerültél Pécsre?
— Ügy, hogy a sorozási beadvány 

minden rovatába Pécset írtam be. Vala
melyik jószívű írnok aztán azt mondhat
ta: na, ha ez a bolond mindenáron Pécs
re akar jönni, hát jöjjön. Vágyakozásom
nak nyilván Pécs akkor bontakozó iro
dalmi élete volt a fő oka. Divatos nálunk 
a vidéki városokat nagy nemzetközi köz
pontokhoz hasonlítani. Pécset a magyar 
Athénnek emlegették annak idején. Mi 
így is éreztük — talán mert nagyon fia
talok voltunk, talán mert valóban az volí. 
Üldögéltem én, a csóró katona, zsibvásá
ron vett „extra” ruhámban az asztal vé
gén a Janus Pannonius Társaságban, az 
asztalfőn pedig Fischer Béla bácsi, a tár
saság elnöke felállott, bemutatkozott s 
azt mondotta: isten hozott kedves öcsém, 
érezd jól magad közöttünk. Csodálatos 
volt ez a társaság. Ott ült az asztalnál a 
világot járt zongoraművész, ott ült Mar- 
tyn Ferenc, akiről akkor már tudtuk, 
hogy nagy festő, a bohém Weöres Sándor, 
aki azóta nagy rangra jutott, a ma Svájc
ban élő muzeológus, továbbá a tyúkszem
vágó, akiből később jó költő lett — szó
val művészek, ígéretek és kóklerok egy
aránt. Belekerültem ebbe az irodalmi 
vérkeringésbe, amit a társaság teremtett,
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s ez segített abban, hogy a városban ra
gadtam. Rengeteg embert ismertem meg. 
Olyan irodalmi légkört, mint akkor volt, 
később csak egyszer éltem meg Pécsett: 
a felszabadulás után Szántó Tibor szer
kesztői korszakában. Ügy szeretni és 
szervezni az irodalmat, mint ő, azt hi
szem, nagyon kevesen tudták.

— így szerettem meg Pécset. Mikor le
szereltem a katonaságtól, már azelőtti 
otthonomat találtam idegennek. Időköz
ben nyolcszor volt lehetőségem, hogy in
nen elkerüljek, ebből öt alkalommal 
Pestre, aztán Szegedre, Keszthelyre, ta
lán jobb körülmények közé. Mégsem 
mentem. Megszerettem ezt a várost. So
kat szidom, de ide tartozom.

— Mikor kerültél a könyvtárosi pályá
ra?

— A  felszabadulás után olyan kor
szakban éltünk, amilyent a mai fiatal 
könyvtárosok nem tudnak elképzelni. 
Ahogy visszaemlékszem tanulmányaimra 
is, az egész újabb magyar történelemben 
két lehetőség volt ilyen: 1848-ban és 
1945-ben. Az ember akkor tulajdonkép
pen az lehetett, ami akart, és azt csinál
hatta, amiben hitt. Nekem eredetileg na
gyon fura szakmám volt, postatiszt vol
tam. A  felszabadulás után pártmegbiza- 
tásként a rendőrségre kerültem, a rend- 
őrtanosztályra oktatónak. Magyart, tör
ténelmet, később büntetőjogot tanítottam, 
de miután végleg meggyőződtem róla, 
hogy ez nem nekem való pálya, 1949 ele
jén barátaim révén könyvtárosnak jelent
keztem. Diákkorom emlékei mindig a fa
luhoz vonzottak vissza, hogy változtas
sunk a falu elmaradottságán. Elég nehe
zen sikerült leszerelnem. Akkor a minisz
tériumban Telegdi Zsigmond egyetemi 
tanár fogadott, s megbíztak a még nem 
létező pécsi körzeti könyvtár megszerve
zésével. Ez lett az országban a második 
körzeti könyvtár. Csodálatosan indult.

— Egy hatalmas teremben volt egy 
nagy rakás könyv. Lejött Budapestről 
Sebestyén Géza, és megmutatta ezt a 
könyvanyagot, amelynél jobban összevá
logatott könyvtárral még nem találkoz
tam. Sebestyén Géza kezembe nyomott 
egy tízezer forintos csekk-könyvet és azt 
mondta, hogy az elkészítendő bútorokra, 
berendezésre kérjek árajánlatot a kis
iparosoktól. Háromtól kérjek ajánlatot, 
mondotta, de ne a legolcsóbbat fogadjam 
el, mert amögött netán gazemberség van, 
a legdrágábbat sem, mert a drága asz
talos a könyvtáron akar meggazdagodni, 
válasszam a középsőt, valószínűleg az a 
legbecsületesebb iparosé. És vegyek fel 
valakit szervező könyvtárosnak, meg gép
írónőnek is.

— Bejött hozzánk egy egyetemista, 
könyvet akart vinni, de persze akkor 
még nem volt rá lehetőség. Azt mondta:

Milyen csodálatos világ ez, de jó lehet a 
könyvek között dolgozni. — Annyira sze
retne? — Annyira! — Akkor maradjon 
itt. Ottmaradt. Székely neve volt: Illyés 
Mózesnek hívták, később körzeti könyv
tárvezető lett, ma tanár, talán Szolnokon.

— Ez az idő volt a könyvtárhálózatok 
megteremtésének hőskora.

— Igen, így indultunk akkor. Majd
nem lehetetlen visszaidézni az akkori 
időket. Talán érzékeltethetnék belőle va
lamit. Ha vidékre mentünk, ültünk ke
rékpáron, traktoron, vontatón, ráadásul 
rengeteget gyalogoltunk is. Valami olyan 
képtelen becsületesség volt bennünk, 
hogy ezt ma elhinni is alig lehet. A  na
pidíj azóta sem igen változott, akkor te
hát viszonylag tekintélyes összeg volt. 
Ha kint-tartózkodásunk nem érte el a 
nyolc órát, ha öt perc hiányzott belőle, 
nem vártuk meg a következő vonatot, 
hanem hazautaztunk, és nem vettünk fel 
egy fillér napidíjat sem.

— Ma sok mindent másképpen csinál
nánk és sok mindent rosszul csinálnánk. 
Egy mai, szakképzett könyvtáros elké
pedne azon, hogy mit műveltünk akkor. 
Voltunk vigécek, rábeszélők, próféták, 
•tarhálók... szóval annyi mindent bele
adtunk ebbe a dologba, hogy ha szakkép
zettek lettünk volna, nem hiszem, hogy 
mindezt meg mertük és tudtuk volna 
csinálni. Emlékszem egy könyvtárosra, 
aki valamelyik körzeti könyvtár vezető
je volt, és nem kapott téli tüzelőt. Ker
tészeket fogadott fel, szakszerűen meg
metszette a város fáit, és így szerzett tűz- 
revalót. Minden előfordulhatott, olyasmi 
is, ami ma képtelenség. Az egyik gépál
lomáson például eltüzelték a teljes 
könyvanyagunkat. Ugyanazon a gépállo
máson két traktor is hiányzott a leltáro
záskor. (Szerencsére a traktorok előke
rültek, mert a parasztok letakarták őket 
kinn a földeken.) De a könyveket eléget
ték. Bazsov meséit azért, mert a mi né
pünknek nem való a mese, Jókai: Egy az 
isten c. regényét, mert klerikális, Stein- 
beck: Érik a gyümölcsét, mert narod- 
nyik stb. így, ami a világirodalomból ott 
volt, elpusztult. Sokszor ilyen szellemet 
képviselő, értetlen emberekkel kellett 
győzködnünk — és győznünk kellett. Ün
nepi élmény volt, mikor megnyitottunk 
egy-egy új könyvtárat. Az elsőt 1949. 
május 8-án, Nagy harsányban.

— De a mozgalmas munka közben idő
vel elsajátítottátok a szakma fogásait is.

— Igen, fokozatosan. 1951-ben levelező 
úton megkezdtük könyvtáros főiskolai ta
nulmányainkat. 1952-ben megjelent a 
minisztertanácsi határozat, amely a kör
zeti és a városi könyvtár összeolvasztá
sával létrehozta a megyei könyvtárt. Ké
sőbb kiderült, ami az elején is nyilván
való volt, hogy a nagyobb városokban ez
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a szervezeti forma túl szűk. Pécs megyei 
jogú város volt, a két egyenjogú fél, a 
város és a megye között mindig akadt 
valamilyen súrlódási felület. Ennek kárát 
a könyvtárügy látta. A  város a megyei 
könyvtár helyi tevékenységének támoga
tására kezdetben mintegy hatvanezer fo
rintot adott évente. 1960-ban önállóvá 
vált a városi könyvtári hálózat, s Pécs, 
akkor már mint könyvtárfenntartó, más
fél milliót juttatott könyvtárának.

— Meg kellett szervezni a városi 
könyvtárhálózat fiókjait.

— 1960-ban kerültem a városi könyv
tár élére, s nyugdíjba menetelemig ott is 
maradtam. Mi azt szerettük volna, hogy 
minden kilométeres körzetben legyen egy 
fiókkönyvtár. A  város peremvidékének 
lakói vagy a szociális otthon elhagyott 
idős asszonyai bizony azt kívánták, hogy 
helyükbe vigyük a könyvet. Majdnem 
ugyanazon eszközökkel alakítottuk ki a 
városi könyvtár fiókjait, mint annak ide
jén a falusi könyvtárakat. Egyik fiók 
zöldségesbódéban nyílt meg, a másikban 
öt elemit végzett asszony kölcsönzött. 
Nála tehetségesebb — és összeférhetet- 
lenebb — emberrel alig találkoztam. T i
zenkétezer könyv volt a háta mögött, de 
mindegyikről, még a szakkönyvekről is 
tudta, hogy micsoda. Mindent tudott. Ha 
ez az asszony jó korban születik és tanul
hat, könyvtáros zseni lehetett volna be
lőle.

— Tíz év alatt elértük, hogy Pécs vá
ros lakosságának tíz százaléka, mintegy 
15 ezer ember a városi könyvtárhálózat 
olvasója lett. És, amire különösen büsz
kék vagyunk: mi csináltuk meg az első 
vidéki bibliobuszt.

— Valóban, a bibliobusz megindítása 
annak idején nagy elismerést aratott. A  
Könyvtáros 1974 júniusi számában be
számoltunk felavatásáról, mégsem ártana, 
ha most is elmondanád, minek köszön
hette megszületését

— A munkásság, a Volán Vállalat dol
gozói csinálták. Ettől a vállalattól társa
dalmi segítés címén rengeteg dolgot kér
tek. Olyanokat például, hogy tisztább le
gyen az udvar, meg hasonlókat. Mi mást, 
egészen szakmájukba vágó dolgot kér
tünk: egy bibliobuszt. És a Volán elvál
lalta. Talán azért, mert én minden héten 
írván egy „böllenkedő” cikket a Dunán
túli Naplóba, sokszor szóbahoztam a vál
lalat ügyeit. Azt mondta az igazgató: 
eleget bántottál minket, ezért bosszúból 
megcsináljuk a mozgókönyvtárt. Azt hit
te, 50—60 ezer forint elég lesz rá. Végül 
kisült, hogy félmilliónál is többe került. 
Mindenki segített, a munkások is mérhe
tetlenül büszkék voltak rá. Nekünk is 
honorálnunk kellett fáradozásukat, ezért 
jó vendégművészek felléptével színvona

las ünnepséget szerveztünk, a segítők és 
gyerekeik pedig a könyvtár fiókjaiban 
örökös olvasójegyet kaptak. És a városi 
könyvtár mozgókönyvtára működött, 
mindenütt láthatták a pécsi utcákon, raj
ta volt a Volán emblémája is.

— Visszanézve milyennek látod a 
könyvtárosi pályát?

— Az a könyvtár, amelyet én vezet
tem, nem egyedüli volt a városban. Pécs 
nagy város, tele van könyvtárakkal: me
gyei könyvtár, egyetemi könyvtár, orvos- 
egyetemi könyvtár, főiskolai könyvtár, 
szakszervezeti könyvtárak, műszaki 
könyvtárak, iskolai könyvtárak tarka 
csokra található Baranya megye székhe
lyén. Hogy milyen volt a kapcsolatunk? 
Azt hiszem, jó. A  könyvtárosság egy ki
csit összeesküvés is. Néha haragudtunk 
egymásra, de a viszonyunk végeredmény
ben korrekt és tisztességes volt. Termé
szetesen az olvasókkal is, akikkel talál
koztunk, mert minden szakma mélyén 
valahol ott kell lennie az emberségnek. 
Azt hiszem, ez a mérték.

— Talán néhány szót az egyik hob
bimról. Tíz év óta minden héten közlök 
egy humoros írást a pécsi-baranyai napi
lapban. Néha a Könyvtárosba is írtam 
ilyeneket. A  könyvtári életnek is megvan 
a humora. Tudom, hogy fura, amit mon
dok, de ha elmeorvos vagy pszichológus 
volnék, az embernek a könyvhöz való 
viszonyából ki tudnám következtetni az 
elmeállapotát. Még gorombábban: a 
könyv nemcsak az egészségeseket vonzza, 
hanem a bolondokat is, mint a hús a le
gyet. Aki a könyvtárban élt és eltöltött 
ott majd harminc évet, nyugodtan állít
hatja, hogy az átlagosnál jóval több 
őrülttel találkozott. A  bogaras olvasó tud 
valami olyasmit — például Hemingway 
összes hőseinek vezeték- és keresztne
vét —, aminek csak az az értelme, hogy 
rajta kívül senki más nem tudja...

— Emlékszem, minden júliusban 3— 
400 kislány jelentkezett nálunk azzal, 
hogy az apja már gyerekkorában az asz
tal körül kergette, ha nem akart könyv
táros lenni. Mindenkit megkérdeztem* 
hová nem vették fel. Kiderült, hogy ide- 
oda pályáztak, csak éppen a könyvtár 
szakra nem. A  néhányat, akit a könyv
tár szakra nem vették fel, mi alkalmaz
tuk, s közülük sokan végül is jó könyv
tárossá váltak.

— Az emberek nem akarják gyerme
küket pénztárosnak adni, ha úgy érzik,- 
hogy nincs érzékük az elszámolásokhoz. 
Nem akarják patikusnak sem adni, ha 
félnek, hogy megmérgezne valakit. De 
könyvtárosnak igen, mert az emberi lélek 
esetleges megmérgezéséről nem kell e l
számolni. Szóval adva van a könyvtáros 
élet két oldalának humora. A  könyvtár
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különösen megteremti annak lehetőségét, 
hogy az ember sok színes emberrel ta
lálkozzék össze.

— Hadd meséljem el egy „korrupciós’* 
esetemet. Délelőttönként nem volt köl
csönzés. Egy ember beállít és azt mond
ja: Ne haragudjék, de én csak ilyenkor 
tudok jönni. — Különben nagyon rokon
szenves és értelmes ember volt, kapott 
hát könyvet. Egyszer aztán, karácsony 
előtt beállított a gépkocsivezetője egy 
négykilós harcsával. Ez volt az egyetlen 
korrupciós esetem. De a harcsa nagyon 
ízlett...

— Mondj valamit családodról.
— Feleségemről nem tudok mást mon

dani, mint hogy a legremekebb ember, 
akivel találkoztam, ö  teremtette meg s 
ő tartja fenn körülöttem a család világát, 
ö  az, aki megóvott attól, hogy elkallód
jam. Két fiam van, az egyik Szekszárdon 
a bíróságon dolgozik, a másik a megyei 
tanácson.

— A  mai fiataloknak mindent maguk
nak kell megteremteniük. Mi még job
ban kötődtünk apáink világához. Ma a 
legtöbb, amit adhatunk gyerekeinknek: 
a példa a családban. Nagyon tehetséges 
és rendes emberek birkóznak sokszor na
gyon szerencsétlen gyerekeikkel, s nem 
veszik észre, hogy ők rontották el őket. 
Mit nem lehet a mai fiataloknak? Nem 
lehet hazudni nekik! Szeretni kell őket, 
és nem szabad sokat beszélni. Ennek 
semmi értelme. Ha neki akar menni a 
falnak, meg kell mondani, hogy az ke
mény. Ha mégis nekimegy, be fogja lát
ni, hogy valóban kemény. A  legjobb fo
gódzkodójuk a szülői otthon lehet. Az a 
szerepe, hogy tartást adjon nekik.

— Az elmúlt év mindenképpen nehéz 
volt számomra. Az egyik fiamat doktor
rá avatták, s két eljegyzés, két esküvő, 
egy haláleset, meg mégegy esküvő volt 
a családban. Mi ketten a feleségemmel 
pedig nyugdíjba mentünk.

— Hogyan érzed magad nyugdíjban?
— Hatvankét éves ieszek (egy évet rá

szolgáltam), és nem érzem magam öreg
nek. Ez szubjektív dolog. De szerintem

az ember akkor öreg, ha nem tud újítani. 
Két kórházi „nyaralás” után elmentem 
nyugdíjba. Először az utcán csuklottam 
össze szív- és vérkeringési zavarokkal. 
Másik alkalommal lakásomról vitt el a 
mentő. Jött az orvos, megvizsgált: nincs 
semmi bajod, mondotta, maradj nyugod
tan, majd odaszólt a feleségemnek: tele
fonáljanak a mentőkért. Ez tulajdonkép
pen csöngetés. Azt jelenti, hogy most 
már csinálj mást.

— Én nem tudom megérteni, illetve 
csak megmagyarázni, hogy egy nyugdíjas 
belehal abba, hogy kivették a környezet
ből, amelyben ő fontosnak tartotta ma
gát, vagy valóban fontos is volt. Meg
újultam, és tele vagyok tervvel. Orfűi 
kertemben kertészkedem, a tóban horgá
szom, hetenként egy humoros cikket írok. 
Aki próbált hetenként humoros cikket 
írni, amely elég nehéz műfaj, tudja, hogy 
ez elég komoly elfoglaltság. Könyveim 
vannak, könyvtárba is járok, új életet 
kezdtem. A  nyugdíj nem jelenti a befelő
fordulást. Azt jelenti, hogy egy csomó 
stressztől megszabadul az ember, mert 
50—60 emberrel való vesződés, általában 
az emberekkel való foglalkozás mindig 
stresszel jár. Az természetes, hogy ha az 
ember a nyugdíjas kort eléri, érzéke
nyebb lesz. Én nem panaszkodom, hogy 
engem nem becsültek meg. A  megyei ta
nácson búcsúztattak, s átadták a Munka 
Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést. 
Bár nincs az a mennyiség, amit az em
ber dicséretből el nem tudna viselni, 
bennem nincs semmi keserű szájíz.

— Ügy hatvan év táján minden em
berben felmerül a gondolat, hogy mi 
minden lehetett volna. Lehettem volna 
erdész, kertész, egyik szakma sem idegen 
tőlem. Lehettem volna halbiológus, ta
lán újságíró, talán író is. De az a szer
zetesi türelem, amely az íráshoz kell: 
benn ülni egy cellában és végeérhetetle- 
nül róni a sorokat — bennem nem volt 
meg. Két hangya cipel egy bogarat: ez 
mindig jobban érdekelt. A  sűrű, meleg 
élet többet jelentett számomra a papír
nál, s nem bántam meg semmit.

Szőllősy Kálmán mondanivalójával foglalkozva az embernek önkéntelenül is 
jóízű történetek jutnak az eszébe. Például az, hogy a vargyasi székely, dicsekedni 
akarván szomszéd falusi komájának, büszkén mutatott a hírneves Orbán Balázsra, 
aki éppen megrakott trágyás szekerén tartott a földekre.

— Látod, a mi falunknak bárója is van!
— Nem hihetem, hogy ez az öreg báró volna — mondja a koma.
— Pedig igazi báró az, csak most nem folytassa — érvelt a vargyasi.

Nos, Szőllősy Kálmánnak az ő „báróságát”, amit azzal szerzett, hogy sajátos alak
ja volt a könyvtáros társadalomnak is, Pécs közéletének is — nem kell felfüggesztenie.

Folytassa egészséggel!
P á l d y  R ó b e r t
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