
2011-ben ünnepeltük a századik születés-
napját Sallai Istvánnak, aki a magyar könyv-
tárügy kiemelkedõ alakja volt. Az Eötvös Jó-
zsef Fõiskola Könyvtára a jeles évforduló
kapcsán emlékülést szervezett szülõvárosá-
ban, Baján, 2011. november 24-én. 

A rendezvénynek nem véletlenül adott
helyet az intézmény, hiszen Sallai István is a
jogelõd tanítóképzõben végzett 1931-ben.
Három gyermeke közül kettõ mûvészi pályát
választott, egy pedig könyvtárosként dolgo-
zik Olaszországban. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével két lánya, Sallai Virág és
Sallai Ida Mária is. A hallgatóság soraiban
könyvtárosok, hallgatók, érdeklõdõk foglal-
tak helyet.

Az emlékülés nyitányaként Sallai Ida Má-
ria Bach-mûvet játszott csellón, mivel õ volt
édesapja kedvenc zeneszerzõje, majd a fõis-
kola képviseletében Sári Mihály rektorhe-
lyettes mondott köszöntõt, aki beszédét így
kezdte:

„Ünnepet ülünk, és egy ünnepnek sokféle
funkciója van. Nem is gondolunk arra, hogy
talán amikor Sallai István emlékülésre gyûl-
tünk össze, mi magunk is valamilyen fogó-
dzót keresünk az életünkben. A világot idõ-
ben kétféleképpen élhetjük meg, az egyik,
hogy szakralitásában (szentségében), mint
ahogy most. Ahogy most együtt vagyunk, ez
egy olyan idõ, amely megállt, és a nagy idõ-
rendszerben különleges funkcióval bír. Ez a
megtorpanás egyúttal lehetõvé teszi, hogy
visszafelé tekintsünk az életünkbe, mások
életébe, keressük a viszonyítási pontokat,
hogy kik vagyunk mi, akár könyvtárosok is. 

A mindennapi életben lótunk-futunk, de az
ünnep, az valami más. Ilyen alkalomra gyûl-
tünk össze. Sallai István ad nekünk okot,
hogy magunkra és egyúttal õrá is gondol-
junk. Õ egyfajta mintát, valamiféle viszo-
nyulási alapot, fogódzót ad, hogyan is érde-
mes élni, szakmát építeni. Annak ellenére,
hogy soha nem találkoztunk, örülök, hogy
most itt lehetek. Gratulálok a szervezõknek
ehhez a szép kezdeményezéshez, amely eb-
ben az intézményben elsõként jelenik meg
olyan módon, hogy egy helyiséget egy sze-
mélyrõl nevezünk el. Õ Sallai István, aki eb-
ben a városban született, itt volt gyermek, if-
jú, itt tanult, ebben az iskolában, késõbb a
környéken dolgozott tanítóként, tehát teljes
mértékben ehhez a tájhoz tartozott. Úgy lett
naggyá, hogy felismerték a tehetségét, a
munkabírását, a nagy tudását, kiemelték és
minisztériumi pozícióba került.

A néptanítónak rangja volt a két háború
közötti idõszakban, a kultúra mérnöke volt a
helyi társadalomban. Ilyen néptanító volt
Sallai István is, és ahogy a könyvtárügyhöz
közeledett, majd rábízták a népkönyvtári há-
lózat kiépítését, azt jelezte, hogy a kultúra
szervezésében is kiváló adottságai voltak. 
A könyvtár és a család jól találtak egymásra,
amikor ezt a kezdeményezést felvállalták, és
Sallai Istvánnak elõször itt a fõiskolán egy
önálló szobát adnak, ahol a munkásságát is
lehet kutatni, egyúttal a felnövekvõ könyv-
táros nemzedék számára egyfajta mintát 
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tudunk kínálni vele. Sallai István érték a fõ-
iskola, Baja városa és a magyar nép számára.
Európai ember volt, és ezzel az európai mû-
veltség számára is egy szikrát adott, hogy
egy nép európai szintûvé tudjon válni.”

Csapó Edit, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszerta-
ni Központ (KMK) oktatási és módszertani
osztályának nyugalmazott osztályvezetõje,
az Eötvös József Fõiskola docense szemé-
lyes élményeit osztotta meg a hallgatóság-
gal, hiszen õ még életében találkozhatott az
emlékülés névadójával:

„Nagyon fontos Sallai Istvánt komolyan
venni, hiszen õ egy haladó, európai hírû és
modern könyvtáros volt, akinek eszméi, el-
gondolásai és tanításai még most is igen ak-
tuálisak, erõteljesen jelen vannak a könyvtá-
ros társadalomban. Akik valamilyen módon
kapcsolatban voltak vele, személyesen is-
merték, esetleg a szakirodalmon keresztül,
vagy csak szakdolgozatot írtak róla, azokra
jelentõs hatással volt a jelleme, a szelleme.
Sokszor felidézzük bölcsességeit, mûveit
még most is, és léteznek azok a legendák,
»sallaiádák«, amiket tanítványai és az õt kö-
zelrõl ismerõk emlegetnek. A könyvtárügy-
höz még mindig nagyon sok köze van.” 

Csapó Edit ezek után Sallai István egyik
tanítványának, Kövendi Dénesnek a róla szó-
ló elõadásából az alábbiakat idézte fel: „Egy
bácskai falunak volt a tanítója, tudott az em-
berek nyelvén beszélni, vitte a mûvelõdési
munkát, nagy volt a tekintélye, õutána ment
az egész falu. De épp ebbõl lett a baj, mivel-

hogy õ aktív parasztpárti volt; egy szép na-
pon ráüzent a járási kommunista párttitkár:
tûnjön el onnan, ha a jövõ héten még ott 
találja, lecsukatja. Felszaladt segítségért
Darvas Józsefhez, aki akkor parasztpárti mi-
niszter volt, és végül is fölfelé bukott, igaz-
gatóhelyettes lett Baja peremén. Révai Jó-
zsef pedig rájött, hogy falusi tanítókkal kell
kiépíteni a népmûvelési hálózatot, összehí-
vatott belõlük pár tucatot nyári továbbképzõ
tanfolyamra. Ott aztán Sallai úgy kitûnt a
talpraesettségével, hogy egybõl kiemelték,
rábízták a Népkönyvtári Központ megszer-
vezését. Mindenféle átszervezések után pe-
dig végül a KMK-ban találta magát mint fõ-
osztályvezetõ, késõbb igazgatóhelyettes.”

Csapó Edit is a KMK-ban találkozott elõ-
ször vele. Sallai István mûveinek bibliográfi-
ájából kiderül, hogy a klasszikus Sallai–
Sebestyén könyv egyes elemei már 1951-ben
megjelentek. Ott már meg akarta tanítani,
hogyan kell könyvtárat mûködtetni, hogyan
lesz egy könyvhalmazból gyûjtemény, mi-
lyen szempontok szerint kell azt összeállíta-
ni. Az emlékülésen jelen lévõ Szente Ferenc
egyik cikkében azt írta: „Sallai volt a közmû-
velõdési könyvtár megalapítója, fontosnak
tartotta, hogy az komoly szerepet töltsön be.
Neve és alkotásai örökre hozzátartoznak a
magyar könyvtárügy történetéhez” – és az
európaiéhoz is, tette hozzá Csapó Edit.
Ugyancsak Szente Ferenc mondta, hogy ha
valaki meg akarja írni az 1945 utáni magyar
és európai könyvtártörténetet, a Sallai–
Sebestyén használata nélkül azt nem tudja. 

Személyiségének hallatlan mozgósító ha-
tása volt, számos konferencián vett részt, sok
könyvtárat látogatott meg, és mindenütt el-
varázsolta az ott levõket. Neki elhitték, hogy
így kell tenni a dolgokat. Az elméleten túl
ugyanis gyakorlati útmutatást is adott. Taní-
tói mivoltát nem tudta megtagadni, iskolát
teremtett munkásságával, ami három nagy
területet érintett. Ez az országos könyvtári
hálózat megszervezése, a fõállású könyvtá-
ros alkalmazása, emellett a szabadpolcos
rendszert támogatta. Egyfajta modellként
szolgált az 1963-ban a közmûvelõdé-
si könyvtárakról megjelent tanulmánya. 
A könyvtáros kézikönyve 2. kiadása 1965-ben
jelent meg, egy nagyon jól rendszerezett,
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alapos mû, melynek bizonyos részei még ma
is használhatók, kézbe veszik jelenlegi hall-
gatók is. 

A könyvtárhoz szükségeltetik szakképzett
könyvtáros is, így 1959-ben elindította az
alapfokú tanfolyamokat, melyeket 1976-ig
lehetett végezni. Az oktatók között nem sze-
repelt, de mindenki örült, ha beült vagy 
benyitott egy órára, vagy összefutott vele a
folyosón és két szót válthatott vele. A nép-
mûvelõ-könyvtáros szakos hallgatók számá-
ra megírta a háromkötetes Könyvtártant. En-
nek könyvtárvezetéssel foglalkozó része a
mai napig érvényes. Hangsúlyt fektetett arra,
hogy egy vezetõnek a gazdasági dolgokkal is
tisztában kell lennie, illetve bizonyos szinten
építési-berendezési ismeretekkel is rendel-
keznie kell, azaz rendszerben kell gondol-
kodnia. Úgy tartotta, hogy egy könyvtáros
legyen mûvelt, naprakész, korszerûen tájé-
kozott, ismerje a szakma csínját-bínját, le-
gyen szervezõ képessége, könyvismerete, és
legyen tisztában a bibliográfiai források-
kal is. 

Szente Ferenc, az OSZK korábbi fõigaz-
gató-helyettese jó barátként idézte vissza
emlékeit a jelenlévõknek:

„Elõször 1955-ben találkoztunk, amikor
is a tanári pályát otthagyva könyvtárosnak
álltam Pécsett. Akkor Sallai egy országos ér-
tekezletet tartott a megyei intézményekbõl
küldött fiatal szervezõjelölteknek. A téma az
volt, hogy el kellene indítani egy József Atti-
láról elnevezett akciót, mellyel a fiatalokat
mozgósítanánk a könyvtárak számára.

Szkeptikus alaptermészetem okán kifejez-
tem kétkedésem ennek sikerében. A szünet-
ben odajött és közölte, hogy ezt megrendel-
ték, és van benne pénz, ezért meg lehetne
úgy is csinálni, hogy a könyvtáraknak legyen
haszna belõle, kicsit rájuk irányítani a figyel-
met. Késõbb Nagykanizsán már ismerõsként
találkoztunk, ahol megkérdezte, hogy nem
lenne-e kedvem Pesten dolgozni, mire
mondtam, hogy nem, mert éppen akkor kap-
tam lakást, és nem illett volna otthagyni Pé-
cset. Attól kezdve minden lehetséges alka-
lommal találkoztunk egy pohár bor mellett,
és beszélgettünk, kajánkodtunk. A buddhista
felfogású ember úgy véli, hogy a jó ember
arról ismerszik meg, hogy még a harmadik
nemzedék is úgy érzi, jobb volt tõle a világ.
Sallaira ez igaz. Személyesen nagyon sokat
köszönhetek neki, mert amikor 1960-ban
mégis munkatársa lettem a KMK-nak, rög-
tön az érdekelte, hogy mit tennék azon a he-
lyen, hogy látom az akkor még kezdetleges
központot. Azt válaszoltam, hogy statisztiká-
val szeretnék foglalkozni, mire felderült az
arca és mondta, hogy milyen igazam van.
Évente leadták ugyanis az intézmények mû-
ködési eredményeiket, az olvasók társadalmi
megoszlását (ami az akkori rendszer szá-
mára fontos volt), illetve az olvasott mûvek
mûfaji adatait is, de hiányoztak az összefüg-
gések. Ezek aztán csak házi használatra ké-
szültek, publikálni nem engedték egészen a
hatvanas évek második feléig, pedig nagyon
sok idõm ráment ezekre az analitikus elem-
zésekre. 

Sok személyes élmény köt össze bennün-
ket, így pl. kedvenc »kajánkodásaink« közé
tartozott, amikor egy minisztériumi fölöttes
nagy fölismerése volt, hogy egy nagy sikerû
elõadás után megjegyezte: Sallaival az a baj,
hogy mindig angol szakirodalmat olvas, és a
Szovjetunióra hivatkozik… Valóban renge-
teg idegen nyelvû szakirodalmat olvasott, és
megpróbálta a szovjetekben megkeresni a
megfeleléseket hozzájuk. Amikor meg a Le-
nin könyvtárból látogattak évente többször
hazánkba, gyakorlatilag a szájukba adta a
szót, és a végén már magukénak tekintették
az általa elmondottakat – így aztán késõbb
már hivatkozni tudott arra, hogy a szovjet
kollégák is így látják…
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Késõbb, a ’70-es években meglepõ enge-
dékenységet tapasztalván, az Országos
Könyvtárügyi Tanács egyik ülésén elõhoza-
kodott a nyitott könyvtár eszméjével, azaz,
hogy a könyvtár demokratikus módon, sza-
bad információk forrásaként mûködhessen.
Azt szerette volna, hogy az irodalomnak egy
sokkal nagyobb területe váljon közvetlenül,
könyvtáros közvetítése nélkül hozzáférhetõ-
vé. Emellett a külföldi könyvek, folyóiratok
nagyobb mértékû beengedése mellett is
szólt. Óriási, helyenként politikai síkú vita
robbant ki, de végül semmiféle következ-
ménnyel nem járt. Ennek volt a folytatása,
hogy elkezdett foglalkozni az alapelvek 
és követelmények anyaggal, ami valójában 
a könyvtárak mûködésének normakötötté 
tételérõl szólt. Megszabta, hogy bizonyos in-
tézménynek mekkora alapterületen kell mû-
ködnie, milyen berendezettséggel, éves gya-
rapodását és gyûjtõkörét is megadta. Ezen
elveket rögtön átvették külföldön is, a len-
gyelek rá hivatkoztak, hogy ez a könyvtárak
magasabb szintû szervezését teszi lehetõvé.
Nagyon elszomorít, amit már Edit is emlí-
tett, hogy a legfontosabb magyar könyvtári
szakirodalmi kézikönyv nem foglalja el azt a
helyet, ami megilletné. Az elsõ olyan alapos
összefoglalás, melynek olyan messzeható
következtetései vannak, hogy ebben a na-
gyon megváltozott információszerzõs világ-
ban is érvényesek. Ezeken az alapokon lehet-
ne a további fejlesztéseket elvégezni! 
A rendszerváltozás évében megalakítottuk a
Sallai István Társaságot, ami aztán tíz év

múlva a szakmán belüli vitákban kiüresedett
és elsorvadt. Arra gondoltam, hogy kihasz-
nálva ezt az emlékülést a kerek jubileum
okán, alakuljon itt, Baján egy Sallai István
Társaság. A dolga az lenne, hogy évente egy-
szer összeülve értékeljük a szakma adott
helyzetét, hogyan létét. Mindehhez pedig
felajánlom a Kölcsey Alapítvány erkölcsi és
anyagi támogatását is” – zárta szavait Szente
Ferenc.

A rendezvény zárásaként még a Sallai 
lányok szerepeltek, majd a résztvevõk az
Eötvös József Fõiskola Könyvtárában meg-
tekintették az emlékszobát. Létrejöttének 
körülményeirõl beszélt a könyvtárigazgató
asszony. Elmondta, hogy egy emlékszobát
általában úgy képzelünk el, hogy akire emlé-
kezünk, annak a személyes tárgyaival, búto-
raival is megismerkedhetünk. Mivel korabeli
eredeti tárgyak nem álltak a rendelkezésük-
re, Sallai István szellemi hagyatékára kon-
centráltak az emlékszoba kialakításakor. Há-
rom kiemelkedõ állomás volt Sallai István
életében: Baja, Kisszállás, Budapest. Elsõ
munkahelye Vaskúton volt, ahol egy évig,
majd 16 évig Kisszálláson, ezután Darvas
József akkori parasztpárti miniszter segítsé-
gével pedig Bajaszentistvánra került igazga-
tóhelyettesnek. 

A kiállított dokumentumok eredeti példá-
nyainak nagy részét Sallai István gyermeke-
itõl kapta a könyvtár, és ezeknek a másolata-
it tekinthették meg a vendégek. A kiállításon
végigkísérhetõ a könyvtártudós életútja, de
elsõsorban a bajai vonatkozású idõszakot
hangsúlyozzák. Méltán lehetünk büszkék
Sallai Istvánra, aki egyedülállóan meghatá-
rozó szerepet töltött be a magyar könyvtár-
ügyben. A könyvtárosok elhatározták, hogy
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emléket állítanak Sallai Istvánnak, fõisko-
lánk volt diákjának. A város ezidáig mél-
tatlanul kezelte a város jeles szülöttét, aki
Baján végezte elemi és polgári iskoláit, vala-
mint a tanítóképzõt, hiszen sem a Szeremlei
utca 43. szám alatti otthonát nem jelzi em-
léktábla, sem utcanév, sem intézmény nem
vette fel a nevét.

Úgy gondoljuk, nem kell bizonygatni
Sallai István kiválóságát, mégis kiemeljük
együttmunkálkodását Sebestyén Gézával, hi-
szen õk ketten írták meg az elsõ európai
szintû magyar könyvtártani monográfiát,
melyet a szakmában mindenki ismer, és évti-
zedekig alapmûként használták. Ezt a mo-
nográfiát a könyvtár megõrizte, és más köny-
vei mellett ezt is kiállították. 

Mindemellett a fõiskolán 1994 óta folyik
könyvtár szakos képzés, és a hallgatók kilenc
szakdolgozatot írtak Sallai Istvánról, ezek itt
megtekinthetõk. Egy teljességet megközelítõ
bibliográfia is készült a hallgatók és a kollé-
gák együttmûködésével.

Ma milyen sokat emlegetjük, hogy a fia-
tal, végzett tanítók, könyvtárosok, általában
a diplomások, nem tudnak elhelyezkedni!
Sallai István sem tudott elhelyezkedni, 1931-
ben állás nélkül maradt. Amíg nem kapott ál-
lást, nyelveket tanult, és ez tette lehetõvé,
hogy a szakma nemzetközi változásait nap-
rakészen követni tudja. (Angolul, németül,
oroszul, szerbül tudott.)

Bízunk benne, hogy még sok ilyen kiváló
ember kap diplomát fõiskolánkon, akik mél-
tó utódai lesznek Sallai Istvánnak. ■
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Sallai István munkássága

1949-ben – Erdei Ferenc közremûködésével – a
Népmûvelési Minisztérium Könyvtári Fõosztá-
lyára került elõadónak. Létrehozta és ettõl az év-
tõl 1952-ig vezette a Népkönyvtári Központot.
1952 és 1959 között az Országos Széchényi
Könyvtár módszertani osztályvezetõjeként,
1959-tõl 1974-ig a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ (KMK) fõosztályvezetõjeként
tevékenykedett. 1974-ben Szabó Ervin-emlék-
éremmel díjazták munkásságát. 

Sebestyén Géza elgondolásai alapján hozta lét-
re a Népkönyvtári Központ a körzeti könyvtára-
kat, amelyek az általuk életre hívott falusi könyv-
táraknak a hálózati ellátási elv szerint módszer-
tani és szolgáltatási segítséget nyújtottak; azokat
könyvekkel, bútorokkal és felszereléssel látták el.
Míg 1949 végén tíz körzeti és négyszázhetvenegy
falusi, 1951-ben harminckét körzeti és több mint
háromezer falusi könyvtár mûködött az ország-
ban. Amikor 1952-ben egybeolvadtak a körzeti és
a városi könyvtárak, és kialakult a járási és me-
gyei könyvtárak rendszere, Sallai Sebestyén Gé-
zával együtt azt az álláspontot képviselte, hogy a
kis könyvtáraknak továbbra sem szabad önellátó-
nak lenniük.

Az 1960-as évektõl – Szabó Ervinre hivatkoz-
va – cikkeiben és elõadásaiban hirdette, hogy a
közmûvelõdési könyvtáraknak nem az összes el-
érhetõ könyv összegyûjtésére és megóvására, ha-
nem a könnyû hozzáférhetõség biztosítására kell
törekedniük. Ebbõl következõen a selejtezés és a
gyarapodás mértékének nagyjából egyenlõnek
kéne lennie. Az Országos Könyvtárügyi és Doku-
mentációs Tanács 1968-as békéscsabai ülésére
készített, nagy visszhangot kapott elõterjesztésé-
ben kifejtette: korszerûtlen a könyvtárügy nép-
könyvtárügyre és tudományos könyvtárügyre va-
ló felosztása; az aprófalvak könyvtári ellátása
válságba jutott, csak a könyvtárosok erõn felüli
munkájának köszönhetõen nem veszítik el felnõtt
olvasóikat; a könyvtárügy nincs megfelelõ he-
lyen a mûvelõdéspolitikában; könyvtárnak csak
az az intézmény nevezhetõ, ahol fõhivatású
könyvtáros mûködik, és amely a nemzeti könyv-
termés javát megkapja – minden más csak köl-
csönzõhely lehet.

Számos tanulmányt szentelt a könyvtárépítés
és -berendezés problémáinak. Monografikus jel-
legû munkái közül kiemelkedik a pályakez-
dõ könyvtárosok számára Gerõ Gyulával írt 
A könyvtári munka albuma és a Sebestyén Gézá-
val közös A könyvtáros kézikönyve, amelybõl
nemzedékek tanultak könyvtárszervezési és 
-kezelési ismereteket.
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