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Mindenkiről, aki ma szorgalmas könyvtárlátogatónak, levéltári kuta-
tónak számít, bizonyosra vehetjük, hogy ismerte D. Szemző Piroskát. 
Alacsony, hajlott alakja minduntalan feltűnt a tudományos nagykönyv-
tárakban vagy az Országos Levéltár iratcsomói közt, még hetvenen túl is 
bejárta Szlovákia hazai szempontból fontos archívumait, Bécs híres 
gyűjteményeiben már egyetemi esztendei során is könnyedén tájékozó-
dott. Rekonstruálni akarta a magyar sajtótörténet s könyvkiadás 
néhány jelentős állomását II. József kora óta? Munkássága gazdag cím-
jegyzékét böngészve nem látszik alaptalannak az efféle föltételezés, 
mégis tévedne, aki ilyen végső képletre próbálná egyszerűsíteni törek-
véseit. 

Kevésbé érdekelték őt müvek, folyamatok, intézmények, tekintete 
elsősorban életutakat, egyéniségeket fürkészett a múltban. Az utóbbi 
másfél-két évtizedben három pólus vonzotta mágnesként, ösztönözte 
pihenést nem ismerő búvárkodásra: Vajda János, Heckenast Gusztáv, 
Jókai Mór. Hármuk közül a mozgékony, roppant intelligens szellemi 
menedzserhez fűzték a legrégebbi szálak (nagyrészt róla szólt doktori 
értekezése), vallásos áhítattal azonban csupán Vajdára tekintett. Cik-
keiben nyomon követte sajtóvállalkozásait (Nővilág, Magyar Sajtó), 
napfényre hozta elfeledett röpiratát (Az ifjú Magyarország), nagyszámú 
levelét. Legjobban mégis az a feladat izgatta, miként lehet legendák, 
Vajda János-i önstilizálás nélkül, szigorú tárgyilagossággal, szívós tény-
feltárással megfesteni a költő két nagy szerelmének, Ginának meg Bartos 
Rózának arcképét, összefoglaló munkáját. Bartos Róza emlékiratának 
nagy odaadással készített sajtó alá rendezését még sikerült befejeznie, 
azt jövőre már olvashatjuk. 

Mennyire vigasztalhat e kötet megjelenése, ha szerzőjét tervekkel, 
kezdeményezésekkel telten veszítettük el? Keserű tudnunk, mekkora 
matériát gyűjtött össze Heckenast Gusztávról, Jókai meg A. Stifter, 
Hebbel, illetve Vajda János támogatójáról, kiadójáról, miként készült 
Jókai s Rudolf trónörökös kapcsolatának, közös irodalmi vállalkozásá-
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nak feldolgozására. S bizonyára lett volna még mondanivalója Arany 
Jánosról, akinek emlékezetét úgy szolgálta, hogy levelei nyomán össze-
állította képzelt naplóját (Arany János napjai. 1957.). 

Tíz éve hunyt el a félje, inspirálója, kritikusa: Dezsényi Béla. 
Szemző Piroska élete mély gyász lett azóta, ám ebbó'l keveset vehetett 
észre a külső szemlélő. Nemcsak a munkakedve tűnt föl változatlannak, 
töretlen maradt segítőkészsége mindazok iránt, akik tájékoztatást, 
tanácsot kértek tőle szakmai kérdésekben. Nem tarthatjuk véletlennek, 
hogy két évtizedet tanszéki kutatóként töltött a 19. századi magyar 
irodalom tanszékén. Talán családi örökségként eredendő pedagógusi 
hajlam élt lelkében, noha nem tanított: vágyott ismereteinek tovább-
adására, tudósjelöltek első lépteinek egyengetésére. Mennyi időt for-
dított akár külföldi hallgatókkal való megbeszélésekre is, ha azok hozzá 
közelálló témát választottak! 

Emlékét hálásan őrizzük mindnyájan, akik tudjuk, hogy az iroda-
lomtörténetírás nem virágozhat filológiai részetmunka, kiadás- és sajtó-
történeti feltárások nélkül, s mindehhez nélkülözhetetlen az, amit déd-
apáink így hívtak: „Andacht zum Kleinen." 
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