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1 Bevezető 
Tanulmányaim során jelentős a könyvtárszakhoz kapcsolódó ismeretanyagok 

megszerzése, a könyvtári feladatok folyamatának megismerése elméletben mind 

gyakorlatban egyaránt. Hajdúszoboszlóiként a könyvtári gyakorlatomat is a Kovács 

Máté Művelődési Központ és Könyvtárban töltöm, így kézenfekvő, hogy 

szakdolgozatomat a könyvtár, majd később a művelődési központ névadójához 

kapcsolódva írjam.  

Szakdolgozatomban Kovács Máté – művelődéspolitikus, pedagógus, a magyar 

könyvtárügy kiemelkedő alakja - hagyományának, hagyatékának őrzésével 

foglalkozom, szülővárosában, Hajdúszoboszlón. Dolgozatomban részletezem az élete 

főbb állomásait, gyermekkorától, egészen élete végéig, mely a városunkon kívül más 

településekhez is kötődik. Elemzem, hogy hogyan segítette Hajdúszoboszló 

művelődésének fejlődését, a város hogyan őrzi Kovács Máté munkásságát, milyen 

módon őrzi az utókor személyéhez kapcsolódó emlékeit. Riport formájában jelenítettem 

meg azt a tevékenységét, melyet elköltözve a szülővárosából, tett Hajdúszoboszlóért. A 

városunkban alapított Kovács Máté díj kitüntetettei közül többekkel beszélgettem, 

megismerve munkásságukat, elhivatottságukat és ezzel színesítettem szakdolgozatomat. 

Külön foglalkoztam a Kovács Mátéról megjelent írásokkal, valamint a személyéhez 

kapcsolódó elismerésekkel, az Ő hagyatékával. Megemlítem a dolgozatomban azt a két 

alapítványt, mely Kovács Máté nevével fémjelzett. 

Dolgozatomat interjúkkal, korabeli és mai fényképekkel, munkásságához kapcsolódó 

iratokkal teszem teljessé.  
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2 Témaválasztás indoklása 
A tanulmányaimhoz szorosan kapcsolódó témát választottam, figyelembe véve, hogy 

hajdúszoboszlói lakos vagyok. Motivációm között Mint a bevezetőben írtam, Kovács 

Máté a művelődéspolitikával és a könyvtárüggyel foglalkozott, melyet hivatásának 

tekintett. 

A városban nevelkedtem, Hajdúszoboszlón kezdtem tanulmányaimat. Már gyerekként 

felfedeztem a városban az emléktáblákat, sőt mi több, a Kovács Mátéról elnevezett utcát 

is. Így azt hiszem kézen fekvő választás, hogy szerettem volna többet tudni ezek 

eredetéről, és ily módon betekintést nyerni városom történelmének egy kis, de azt 

hiszem, annál fontosabb darabjába. Nem meglepő tehát, hogy gyakran érdeklődtem 

felőlük szüleimtől, nagyszüleimtől is. Így találkoztam tehát, először Kovács Máté 

nevével is. A témaválasztás a fent említett okok miatt, egyszerűnek és kézenfekvőnek 

mutatkozott, mivel Hajdúszoboszlón nőttem fel, és sok időt töltöttem a Kovács Máté 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár falai közt, amely büszke névadójára. 
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3 Kovács Máté életútja 
Hajdúszoboszlón született 1906. november 11.-én, édesapja idősebb Kovács Máté, 

édesanyja Korpos Lídia, mindketten reformátusok voltak. A család mezőgazdasággal 

kereste kenyerét.  

3.1 Tanulmányai 

1913-ban Kovács Máté 7 évesen kezdi el a hajdúszoboszlói református elemi iskolában 

tanulmányait, mely a Kálvin téren található.1  Ma az iskola a Gönczy Pál kéttannyelvű 

iskolaként működik. A református elemi iskolában a tantárgyai között szerepelt többek 

között a vallás, írás, olvasás, illetve a számtan és a mértan. Épp kijárja az első osztályt, 

mikor édesapja az első világháborúban, hősi halált hal.  

Jó tanuló volt, 1917-1921 nyaráig az állami fiú polgári iskolában tanult, majd 1921 

őszétől Debrecenben folytatta a Fazekas Mihály Főreáliskolában. Itt kezd el érdeklődni 

a magyar irodalom iránt, illetve nyelveket tanulni, pl. a franciát. Érettségi vizsgát jó 

eredménnyel 1925-ben tett az intézményben. Ezután iratkozott be a Tisza István 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-francia szakra, 18 évesen. Már 

az 1926/27-es tanévben ösztöndíjat is kap. Később 1927/28-ban is ösztöndíjat nyert, 

mégpedig a párizsi Sorbonne egyetemre, a Faculté des Lettres hallgatójaként. Itt kell 

megemlítenem pártfogóját, Hankiss Jánost, a Francia Tanszék professzorát, aki 

ösztönzőleg hatott Kovács Mátéra, és úgy jellemezte ajánló levelében, hogy "típusa a 

feltörekvő, őstehetséggel megáldott alföldi embernek. Gyermekkora óta irodalommal 

foglalkozik... A legmelegebben ajánlom s kérem kiküldetését.”  

Érdeklődése a kortárs írók és szépirodalom felé fordul egyre inkább. Emellett 

lélektannal is foglalkozik. Kutatómunkát folytat és látogat neves múzeumokat, 

képtárakat. A színházi élet sem ismeretlen számára, egyszóval a kulturális virágzás ideje 

ez. 

1929-ben adta le francia nyelvű „Les décunvertes psychologiques dans la poésie lyrique 

francaise du XIX. sicéle.” című szakdolgozatát, és „A hajdúszoboszlói nyelvjárás” 

címmel másik szakdolgozatát. Előbbiben a francia lírát vizsgálja, a pszichológiai 

felfedezések szempontjából a 19. században. Utóbbiban már ekkor Hajdúszoboszlóval 
                                                           
1 Vida Lajos: A városépítő Kovács Máté Hajdúszoboszlóért. In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : 
emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] 
Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár, 2007. - p. 148-159. 
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foglalkozik. Gyakornokoskodik a Debreceni Egyetemi Könyvtárban. Később európai 

körutazásra vállalkozik. Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Angliában jár.  

Nyári Egyetemi munkája beteljesedik, a szervező titkára lesz, illetve állandó tagja a 

Csokonai Körnek illetve az Ady Társaságnak. 

A Fazekas Mihály Főreáliskola tanára lesz, évkönyvükben így említik: „Kovács Máté 

egyetemi tb, tanársegéd és a debreceni Nyári Egyetem főtitkára. Cikkei jelentek meg a 

Protestáns Szemlében és a Debreceni Szemlében. Mint szakelőadó a debreceni állami 

Tanárképző Intézet megbízásából az 1935-1936-os tanév I. felében Francia 

stílusgyakorlatok, a II félévben A francia nyelv tanításának középiskolai módszertana 

címen tartott heti két órában előadásokat franciaszakos tanárjelölteknek, a bölcsészeti 

karon. Mint francia lektor a debreceni Tisza István Tudományegyetem bölcsészeti karán 

pedig az 1935-1936. tanévben a XIX. századi Francia regényírók olvasása, Francia 

beszéd és stílusgyakorlatok, és Francia fogalmazási gyakorlatok címmel adott elő heti öt 

órában.” 

Fontos továbbá kiemelni, hogy nem csak az oktatásban volt kiemelkedő szerepe, hanem 

a szervezéshez is értett, ugyanitt ifjúsági egyesületet hozott létre, mint vezető-tanár, 

„Petőfi”’ Önképzőkör név alatt. Ennek tevékenysége: 12 rendes ülés ahol szavalatok, 

önálló irodalmi, zenei és természettudományi tanulmányok, eredeti versek, és 

elbeszélések kerültek műsorra. Tartottak három nyilvános és két szűkebb körű iskolai 

ünnepséget is. 

1938-tól az Egyetem Tanárképző Intézetének Gyakorló Gimnáziumában tanított, 

közben nyelvi lektorként és tanársegédként a Francia Intézetben is munkálkodott. Az 

1930-as évek végére családot alapított. Felesége Török Ilona, gyermekeik Kovács 

Ágnes, Kovács Ilona és Kovács Máté. Fáradhatatlan tanári és tudományos munkája 

meghozta számára az elismerést, 1943-ban a debreceni Tankerületi Főigazgatóságnál 

kapott kinevezést, majd néhány hónap múlva az Országos Köznevelési Tanács 

munkatársa lett, itt már Budapesten. A háború miatt Kisorosziba kényszerült 

családjával.2,3 

  

                                                           
2Bor János: Kulturház Hajduszoboszlón. In: Független Hajdúság, 1937. 36. évf. 15. sz. - p. 1-2. 
3Kovács Máté emlékkönyv / [szerk. Szelle Béla]. - Budapest: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1983. 
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Tanárként is tovább képezte magát, így 1939-ben Fazekas Mihály, rokokó címmel 

jegyezte be doktori értekezését. 1940. március 19-én avatták Kovács Mátét bölcsész 

doktorrá. 

3. 2 Politikai pálya 

Politikai pályára lépésének ideje csak 1944 után következhetett be. Csatlakozik a 

Nemzeti Parasztpárthoz és országgyűlési képviselőjének szerepében látjuk viszont, 

Keresztury Dezső vezetése alatt. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedagógiai, 

elnöki főosztályát vezette és minisztériumi államtitkárként a művelődéspolitika és 

köznevelés megújításán dolgozott. Kovács Mátéhoz a parasztpárt elképzelései, a vallás 

eszméi közel álltak, hiszen származását tekintve paraszti családból származik, míg a 

szülei révén a vallást is gyakorolta. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkáraként sokoldalú tevékenységet 

végezett.4 

Munkája kiterjed: 

 a nyolcosztályos általános iskolai oktatásra, valamint  

 a dolgozók tovább iskolázásának megszervezésére,  

 az iskolán kívüli kulturális tevékenységek, a népművelés intézményrendszerének 

megalapozására, fejlesztésére,  

 a közművelődési könyvtárhálózat kiépítésének megalapozására. 

3.3 Egyetemi munkásságai 

A Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatói állását tölti be, miután politikai karrierje 

hírtelen megszakad. 1949-től 1956 október elsejéig igazgatja a könyvtárat. 

Igazgatósága alatt: 

 1952-től a Debreceni Egyetemi Könyvtár teljes körű köteles példány 

gyűjtőhellyé vált, 

 a könyvtárban dolgozók száma megduplázódott, 

 a könyvállomány háromszorosára nőtt, elérte a milliós nagyságrendet, 

 megsokszorozódott az olvasók száma. 

 

                                                           
4 Bényei Miklós: Kovács Máté, az államtitkár. In: Könyvtári Figyelő, 2006. 2. sz. - p. 277-283. 

 



7 

 

 

Munkatársaik nyilatkozataik alapján nem csak főnöküknek, hanem útmutatójuknak is 

tekintették egyben, ezt Csűry István - egykori tanítványa, később utódja igazgatóként - 

sokszor emlegette, hogy Kovács Mátétól mindig lehetett tanulni és az ő igazgatása alatt 

öröm volt dolgozni. Könyvtárigazgatói évei alatt alkalma volt arra, hogy egykori 

professzorát, mentorát, Hankiss Jánost az Egyetemi Könyvtárban alkalmazza. 

Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatójaként vált a hazai könyvtárügy 

vezéregyéniségévé, ekkor tudott igazán kibontakozni. Többek között tagja volt az 

Országos Könyvtári Tanácsnak, később Ő lesz az Országos Könyvtárügyi és 

Dokumentációs Tanács elnöke. Debreceni igazgatósága alatt évekig tudott belefolyni az 

MTA Könyvtárának munkájába is, mint vezető.  

A hazai könyvtárügy elméleti és szervezési kérdéseivel is foglalkozott, kandidátusi 

értekezését is a magyar kultúra és azon belül a könyvkultúra kérdésköréről írta. 

Megbízást kapott a régóta tervezett Magyar Enciklopédia szerkesztésére is, és mint 

jövőbe néző pedagógus, a magyarországi könyvtáros képzés ügyét is létfontosságúnak 

tekintette, ezért 1956-ban felkérték Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Könyvtártudományi Tanszékének vezetésére, ahol másfél évtizeden át irányította az 

egyetemi szintű könyvtáros képzést és tanította a jövendő könyvtárosok nemzedékét.  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszék professzoraként 

kiemelkedő munkát végzett: 

 újjászervezte, megreformálta a képzés tananyagát, a tantervét és az oktatást,  

 nagyobb hangsúlyt kapott a képzés gyakorlati jellege,  

 a korszerű szakirodalmi tájékoztatás igényeinek megfelelő módszerek 

bevezetését végezte el.  

Tanítványai előtt gyakran hangoztatta a nyelvtanulás fontosságát. A tanszék oktatóit 

ösztönözte és segítette tudományos munkájukban. A hallgatókkal szemben 

„könyörtelen” volt, magas igényei miatt, azonban gondoskodott is arról, hogy az 

ismeretek megszerzéséhez minden segítséget, támogatást megkapjanak.  

Tanszékén otthont teremtett a diákoknak, akik bármilyen problémájukkal segítségét 

kérhették. Végzett hallgatóinak továbbra is figyelemmel kísérte a sorsát, pályájuk 
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alakulását. A Tanszéken végzett könyvtárosok évtizedeken át munkájukkal, példájukkal 

sugározták szét az országban a Kovács Máté által beléjük oltott szakértelmet, 

szellemiséget.5 A Reá emlékezők mindig szeretettel emlékeznek humánus egyéniségére. 

  

Munkásságának elismeréseként több kitüntetést kis kapott, így a Magyar Köztársasági 

Érdemérem és a Munka Érdemrend arany fokozatát. 

3.4 Halála 

1972 augusztusában a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége budapesti 

ülésének idején halt meg, pontosan augusztus 29.-én, munka közben ragadta el a halál.6 

A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol Tolnai Gábor egyetemi tanár, 

akadémikus búcsúztatta. Beszédében az alábbiak szerint jellemezte Kovács Mátét: „Igaz 

nűvelődéspolitikus volt Kovács Máté, aki magáénak vallotta a szocializmus ügyét, a 

magyar kulturális felemelkedésének ügyét. Kiváló képességgel rendelkezett ahhoz, 

hogy a jelen kérdéseit tudósként, a történelmi előzmények függésében fogja fel. Látta a 

fejlődés törvényszerűségeit, mindig kész volt felfigyelni az újra, újrafogalmazni a 

meghaladott tételeket, de a régiben is meg tudta becsülni az értékeket.” 

1981-ben szülővárosában az ő nevét vette fel a városi könyvtár. Halálának tizedik 

évfordulóján tisztelői, tanítványai és a magyar könyvtárügy irányítói tudományos ülést 

tartottak emlékezetére, az ott elhangzott előadásokat "Kovács Máté Emlékkönyv" címen 

1983-ban adta közre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A kiadvány tartalmazza 

Kovács Máté tudományos, szakirodalmi munkásságának bibliográfiáját, több mint 300 

cikkének, tanulmányának címadatait.  

Születésének 90. évfordulóján a KLTE Könyvtár-informatikai Tanszéke és az Egyetemi 

Könyvtár közös rendezésében került sor újabb emlékezésre. A könyvtárszakos hallgatók 

Kovács Máté Köre ez alkalommal avatta tiszteletbeli tagjává Dr. Kovács Ilonát, az 

Országos Széchenyi Könyvtár osztályvezetőjét, aki akkor jelentette be a Kovács Máté 

Alapítvány létrehozását. A konferencia előadásait a Kovács Máté által indított egyetemi 

könyvtári évkönyv a "Könyv és Könyvtár" XVIII. köteteként 1997-ben adta közre az 

Egyetemi Könyvtár. 

                                                           
5 Kovács Máté: A fiatal könyvtárosok helyzete és problémái. In: Könyvtáros, 1958. 7. p. 503-504. 
6 Elhunyt dr. Kovács Máté. In: Hajdú-Bihari Napló, 1972. 29. évf. 211. sz. - p. 1. 
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4 Kovács Máté és Hajdúszoboszló 
Gyermek és ifjú éveit a városban élte Kovács Máté. Ezt követően, mint az életútjában is 

említettem, elkerült a városból, így a kapcsolata az itt élőkkel is lazult.  

1943-ban, még a háború idején Budapestre költözött és az Országos Közoktatási Tanács 

ügyvezetői igazgatja lett, majd 1945 tavaszán a gróf Teleki Géza vezette Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium fogalmazói között dolgozott. Rövid időn belül 

minisztériumi osztálytanácsos és a nevelési ügyosztály vezetője lesz. Pár hónapon belül 

a miniszterelnök miniszteri tanácsossá nevezi ki. 

1945 után, új erőre kapott Kovács Máté és a város kapcsolata, előbb, mint a Nemzeti 

Parasztpárt politikusa, országgyűlési képviselője, a fővárosból nyújtott segítséget a 

településnek. Hajdúszoboszlón ekkor a Nemzeti Parasztpártnak erős és stabil szervezete 

volt és ezzel együtt a településen törekvő a tenni akarást tükröző önkormányzat 

működött. Találkozott Kovács Máté szellemisége a városvezetők elképzelésével az 

oktatás és a kultúra területén. 

A Független Hajdúság már az 1930-as években megfogalmazta, hogy „Ma már 

mindenki érzi ebben a városban, hogy Hajdúszoboszlónak nagy szüksége lenne egy 

kultúrházra”. Miután Kovács Máté 1947 áprilisától politikai államtitkár lett a 

kultuszminisztériumban a város vezetőivel összefogva valósultak meg a településen a 

kultúra és az oktatás elképzelései. Még ebben az évben szeptember 1-jén megkezdődik 

a gimnáziumi oktatás Hajdúszoboszlón, majd el kezdik építeni Hajdúszoboszlón a 

kultúrházat, melynek emeletén népfőiskola és a városi múzeum kap helyet. Kovács 

Máté mellett ezek megvalósításában, az akkori kultuszminiszter Ortutay Gyula is 

közreműködött. A város polgárainak kulturális fejlődését az is segíti, hogy Kovács Máté 

fővárosi művészek fellépésével kultúrnapokat szervez Hajdúszoboszlón. 

A gimnázium működtetése mellett felmerült a kollégium létesítésének gondolata város 

vezetőiben, melyben ugyancsak támogatta az elképzelést Kovács Máté. A politikai 

helyzet hátráltatta a kivitelezést, így csak 1953 szeptembertől indult el a bentlakásos, 

Hajdúszoboszlói Állami Középiskolai Diákotthon. Az előbb említett három intézmény a 

gimnázium, a művelődési ház és a kollégium létrehozásában Kovács Máté 

közreműködött, mellyel jelentősen hozzájárul a város fejlődéséhez. 
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A város helyi pártszervezetének titkára Erdei Gyula több alkalommal találkozott, illetve 

levelezett Kovács Mátéval. Az egyik levelében Kovács Máté a személyes emlékeit a 

várossal kapcsolatban így fogalmazza meg: 

 jó visszatérni, ahonnan elindultam; 

 itt növekedtem, itt jártam iskolába, templomba; 

 itt élnek rokonaim, iskolatársaim, ismerőseim; 

 itt vár a kis földem, ide köt a szívem, az anyám, a nagyszüleim sírja. 

A későbbiek során sem szűnt meg a kapcsolata Kovács Máténak Hajdúszoboszlóval. 

Ezt bizonyítja, hogy a város kulturális életéről folyamatosan levelezett Cs. Nagy 

Zoltánnal. Szakmai segítséget nyújtott a városban ekkor már évtizedek óta sikeresen 

működő fürdő igazgatójának. Erdei Gyulával is rendszeres kapcsolatot tartott, illetve 

azokkal a városban, akik a könyvtár szakon tanultak. Így került kapcsolatba dr. Makrai 

Imréné Kiss Edittel, aki később a városi könyvtár vezetőjeként kezdeményezte, hogy 

Kovács Máté nevét vegye fel a könyvtár.  

Vida Lajos, aki ma is Hajdúszoboszlón él, írta Kovács Mátéról: „Jelentősége a magyar 

oktatásban és könyvtártudományban legalább akkora jelentőségű volt, mint Hőgyes 

Endréé és Kenézy Gyuláé a magyar egészségügyben”.7 

Kutatásom során, abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy személyesen készíthettem 

interjút a feljebb már említett. Cs. Nagy Zoltánnal, aki kapcsolatban állt Kovács 

Mátéval. Mély tisztelettel és megbecsüléssel beszélt Kovács Mátéról és egy olyan 

személy képét festette le, amely teljes mértékben egybevág a szakirodalmak által leírt 

történelmi alakkal.  

                                                           
7 Vida Lajos: A városépítő Kovács Máté Hajdúszoboszlóért. In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : 
emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] 
Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár, 2007. - p. 148-159. 
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5 Kovács Máté és a mai kulturális élet Hajdúszoboszlón 
Kovács Máté szellemisége most is megtalálható Hajdúszoboszlón. Úgy érzem, a 

szakdolgozatom akkor hiteles, ha olyan személyekkel is sikerül találkoznom, akik vagy 

vele is találkoztak, vagy olyat alkottak városunkban, amiért a Kovács Máté nevével 

fémjelzett kitüntetés birtokosai lehetnek. 

Sikerült megtalálnom a városban Cs. Nagy Zoltánt, aki nyugdíjazása előtt a mai 

Polgármesteri Hivatalnak megfelelő Városi Tanács művelődési osztályán dolgozott. 

5.1 Riport Kovács Máté egykori munkatársával 

A kulturális életben ma is aktívan tevékenykedő Cs. Nagy Zoltán 1946-ban találkozott 

először Kovács Mátéval, aki akkor a Nemzeti Parasztpárt gyűlésén tartott előadást (a 

mai Bocskai Múzeum területén) politikusként és a népi írók oszlopos tagjaként. Már 

ekkor megragadta riportalanyomat az egyedi előadásmódja, innovatív nézetei és a hit, 

mellyel felszólalt a tanyasi iskolák könyvekkel való ellátásának fontossága mellett. A 

kezdeti szimpátia az évek múlásával csak tovább fokozódott, amikor tanítóképzős 

hallgatóként bizalommal fordulhatott az akkor már jelentős hírnévvel és eredményekkel 

rendelkező Kovács Mátéhoz. Ahogyan ő fogalmazott; „mesterének” ismeretterjesztő és 

roppant bizalomgerjesztő előadásmódja tetszett neki leginkább.  

- Hajdúszoboszlón a kultúrház kialakításáról milyen ismeretei vannak? – teszem 

fel az első kérdést. 

- Amikor Kovács Mátéban felmerült a gondolat, hogy szükség lehet egy ilyen 

létesítményre, még nem volt egyértelmű, hogy hol valósuljon meg pontosan. A 

hajdúság mellett felmerült valamilyen Békés környéki helyszín is. A döntő érv 

végül az lett, hogy Hajdúszoboszlón ekkor már működött egy nyári színház, 

viszont a város lakosságának és a környéken élőknek igényük volt az egész éves 

kulturális lehetőségekre. Így tehát a választás városunkra esett. Érdekes, hogy a 

kultúrház megnyitásakor még Petőfi Sándor nevét viselte, és bár Kovács Máté 

megjelent a megnyitón, beszédet nem mondott. Elhivatottságáról és magasztos 

jellemvonásáról tett tanúbizonyságot azzal, hogy mindezek ellenére felajánlotta, 

hogy könyveket fog küldeni az akkor még jelentős hiányban szenvedő 

könyvtárnak – válaszolta riportalanyom. 
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- Hogyan alakult a további kapcsolatuk? 

- Az előbb említettek nagy hatás tettek rám, Kovács Máté munkássága, 

szellemisége, tenni akarása a városunkért és a kultúráért. Hajdúszoboszló 

kulturális életében tevékenykedtem, igyekeztem minél többet tenni a városért. 

Amikor népművelési felügyelőnek kineveztek fontosnak tartottam, hogy a 

városom kultúrája fejlődjön. Ennek kapcsán kezdtem levelezésbe Kovács 

Mátéval – mondta Cs. Nagy Zoltán. 

- Milyen kérdésekben folytattak eszmecserét az Ön által „mesternek” nevezett 

Kovács Mátéval? – kérdezem beszélgető partnerem. 

- Az Ő figyelme számtalan dologra kiterjedt – mondta. Folyamatosan lelkesített, 

elismerte a városért végzett kulturális munkámat. Ösztönzött és javaslatokkal is 

ellátott, amikor a mozgó könyvtárakat és előadásokat szerveztem a tanyasi 

iskolákba. Számára mindig fontos volt, hogy a kultúra eljusson a társadalom 

minden rétegéhez, vigyük el az embereknek a szót és a könyvet egyaránt. A 

tanyasi környezetben élők számára nagy előre lépés volt a mozgó könyvtár, 

hiszen a betű megtanulása mellett, lehetőségük volt olvasni is. Ennek 

népszerűsítését előadások keretében oldottuk meg. 

- Olvastam, hogy Kovács Máté rokonai városunkban éltek. Családlátogatás 

kapcsán sikerült személyesen is találkozniuk? 

- Igen, Hajdúszoboszlón és Kabán éltek rokonai. Többször is látogatta őket egy 

évben, igazából ahányszor, csak tehette. Volt egy időszak az életében, amikor a 

mai Bánomkert területén szeretett volna egy üdülőt, melyet meg is kapott, de 

nem költözött városunkba, mert betegsége meggátolta ebben. A levelezés 

viszont megmaradt, hiszen én, kérésének megfelelve, folyamatosan küldtem neki 

a Szoboszlói Nyár városi programfüzetet, mely a kulturális élet valamennyi 

fontos momentumát tartalmazta. Szülővárosa kulturális életének nyomon 

követése élete végéig megmaradt – mondta Cs. Nagy Zoltán. 

- Köszönöm a beszélgetést és egyben gratulálok, hogy tavaly, a Hajdú-Bihar 

Megyei Közgyűlés novemberi ünnepi ülésén a hajdúk letelepítőjéről elnevezett, 

Bocskai-díj elismerésben részesült, a fejedelem életét kutató munkásságáért– 

fejeztem be a riportot. 
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5.2 Riportok Kovács Máté díjazottakkal 

Hajdúszoboszlón a város Önkormányzata 1996. évtől ítéli oda a Kovács Máté díjat, akik 

a helyi közszolgálatáért kiemelkedő érdemeket érnek el. A díjat első évben Tasi 

Miklósné kapta meg, aki akkor a Kovács Máté városi könyvtár helyettes vezetőjeként 

dolgozott. Egészségi állapotára hivatkozva, sajnos nem vállalt riportot, csak annyit 

mondott el telefonon, hogy meglepődött, de természetesen hatalmas megtiszteltetés volt 

számára, elsőként megkapni az elismerést úgy, hogy közben a könyvtár aktív dolgozója 

volt. 

 

Később, a díj 10. évfordulóján a Hajdúszoboszló Város televíziója kapta meg az 

elismerést, melynek akkori vezetőjével, Buzási Lászlóval beszélgettem. 

- Egy elismerés talán még nagyobb értékű, ha évfordulóhoz kötötten kapja meg az 

elismert. A díj átadásakor az indoklásban mit emeltek ki? – teszem fel az első 

kérdésem. 

- Először is, díjat nem én, hanem a városi televízió kapta meg, aminek akkor a 

vezetője voltam. Az indoklásban hangsúlyosan emelték ki, hogy a független, és 

objektív tájékoztatásért kapjuk meg a Kovács Máté díjat. Egyébként én is 

fontosnak tartom, hogy egy városi televízió teljes mértékben elhatárolódjon a 

pártoktól. Tehát független módon tájékoztassa a nézőket, a lakosságot.  

- Milyen létszámmal dolgozott a televízió abban az időben? – kérdezem 

beszélgetőpartneremet. 

- Megalapítástól számított, pontosan 15 évig működött a televízió az irányításom 

alatt, addig végig 2 fő dolgozott főállásban. A főálláson kívül megbízással 

foglalkoztattuk a többi riportert, bemondót és kameramant is. Ezek a 

megbízások rövidebb-hosszabb ideig szóltak, összesen 8-10 fő, akiket így 

alkalmaztunk. Ahogy teltek az évek, kialakult a csapatból a „keménymag”, akik 

folyamatosan ténykedtek a városi televízióban, a számuk körülbelül 5-6 főre 

tehető – válaszolta Buzási László, majd folytatta. Nekem is tanulnom kellett a 

szakmát, hiszen a felvételeket meg kellett vágni, narrátor szöveget alámondani. 

A kezdeti időben még a mikrofonkezelést is együtt tanultuk a kollegákkal úgy, 

hogy közben a kamerafelvétel is megfelelő, összhangban legyen. Az tény, hogy 
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a küzdelem elérte célját és rövid időn belül a város lakossága már várta a pénteki 

napot, hogy miről számol be a tévé. 

- A Kovács Máté díjat a televízió fennállásának hányadik évében vette át, mint 

főszerkesztő? – érdeklődöm tovább. 

- A Tv 2006-ban kapta a díjat, akkor már 12 éve álltunk a lakosság szolgálatában 

és vállaltuk a tájékoztatás ezen, formáját. Az elismerést abban az évben 

vehettem át, amikor a városunk fennállásának 400. évfordulóját ünnepeltük, 

szóval ünnepélyes keretek között folyt le. Érdekes erről ennyi év távlatában 

beszélni, de az biztos, nagyon büszke volt a stáb és jómagam is, hogy ilyen 

alkalommal kaptuk meg a Kovács Máté díjat – válaszolta. 

- Beszéljünk kicsit a kezdetekről. Ma, a város központjában, minden igényt 

kielégítő stúdió működik, a város finanszírozásában. Hogyan kezdődött a HVTV 

élete?  

- Hajdúszoboszló város képviselőtestülete fogalmazta meg, hogy a megyében, 

több városban már van helyi televízióadás, így zárkózzunk fel. Kérték, 

dolgozzam ki, mennyi időbe és költségbe telne létrehozni a városi televíziót. 

Ezzel indult a városi tv, melynek vezetésére, ezután felkérést kaptam. A városi 

művelődési ház és könyvtár, mely a Kovács Máté nevét viselte már akkor is, 

adott először helyet a stúdiónak, pontosabban inkább az annak kinevezett 

helyiségnek. Az épület alagsorában kezdtük el a munkát, ahol a fény és levegő 

viszonyok nem a legjobbak voltak, de mi örültünk, hogy alkothatunk, tehetünk 

valamit és legfőképp, újat tudunk nyújtani a város lakosságának. 1994-2000-ig a 

városi televízió a Városgazdálkodási vállalat egy önálló üzletágaként működött. 

A körülmények és szűkös gazdálkodási lehetőségek sem vette a kedvét a kis, 

összetartó csapatnak, hogy minden pénteken információkkal, képi felvételekkel 

szórakoztassa a nézőket. Jogszabályváltozás vetett ennek az állapotnak véget, 

amikor azt szabályozták, hogy önkormányzat vagy olyan cég nem működtethet 

televízió, amelynek képviselő a tagja. Ekkor leváltunk, egy önálló költségvetési 

intézménnyé. Ezzel az is együtt járt, megjelentek a bevételt biztosító hirdetések, 

szerveztük a műsort, készültek a felvételek, riportok, beszámolók és 

gazdálkodtunk is. Ez már a fentebb említett arra az időre tehető, amikor már 

kialakult az a gárda, akire számítani lehetett, így egyszerűbben tudtam szervezni 
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a munkát, megfelelő humán erőforrás állt rendelkezésemre. Az is tény, hogy 

nem volt nehéz dolgunk, hiszen minden városi eseményről kaptunk értesítést, 

tudósítottunk a képviselőtestületi ülésekről éppúgy, mint egy sporteseményről. 

- Hozott-e bármilyen változást az Ön munkájában, illetve az ott dolgozók életében 

az elismerés? – teszem fel a következő kérdésemet. 

- Eredményezett változás, mégpedig építő jelleggel. Amikor átvettem a 

kitüntetést, végig hallgatva a méltatását munkánknak, éreztem, jó hatással lesz a 

televíziós munkánkra. Sokkal jobban figyeltünk és személyesen én is, hogy a 

következő adásoknál még nagyobb hangsúlyt kapjon a minőség, még jobb 

anyagokat adjuk le a nézőknek. Például, ha egy olyan ügyről volt szó, ami 

kényesebb témát érintett, mindkét fél megszólaltatásra került, hogy a néző 

korrekt, mindkét fél véleményét tartalmazó tudósítást lásson és halljon. 

- A televízió adásaiban, ebben az időszakban esett-e szó Kovács Mátéról? 

- Rendszeresen foglalkoztunk a város kulturális életével, jó kapcsolatot ápoltunk 

mindig a városi művelődési házzal. Ebből adódóan volt olyan adásanyagunk, 

mely Kovács Mátéról szól, legfőképp a születése 100. évfordulójára rendezett 

ünnepi előadássorozatról adtunk le több beszámolót is. Az egyébként jellemző 

volt, hogy a születésének évfordulóin foglalkoztunk az Ő tevékenységével, 

munkásságával. Példának okáért, a művelődési ház falán elhelyezett Kovács 

Máté emléktábla avatása és koszorúzása kapcsán is készületek riportok, 

tudósítások. Mindannyiunk számára felemelő volt, amikor Kovács Máté lánya és 

fia is vállalkozott egy stúdióbeszélgetésre, hiszen a nézőknek vágatlanul tudtuk 

leadni a város egyik szülöttjéről azokat az információkat, melyet a gyerekei 

tapasztaltak, ahogyan Ők látták az ismert és alkotó embert – mondta 

visszaemlékezve a múltra. 

- Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép sikereket és eredményeket 

kívánok – fejeztem be a beszélgetést. 
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2012. évben a Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde vezetőjét ismerték el Kovács Máté 

díjjal. Bagi Lajosnéval beszélgettem a munkájáról, és az elismerésről. 

- Gratulálok a kitüntetéshez, de mielőtt arról beszélgetnénk, szeretném megtudni, 

hogyan került a városi bölcsödébe dolgozni? – teszem fel első kérdésem. 

- Egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem és minden vágyam az volt, 

hogy ezen a területen dolgozzak, annyira vonzott a pálya, hogy csak az 

egészségügyben szerettem volna elhelyezkedni. Nem sikerült állást találnom, de 

a Városi Bölcsődét akkor bővítették, és mivel akkoriban az érettségivel együtt 

járt a kisgyermek gondozói képesítést, így kaptam lehetőséget. Ez 1974 

augusztusában történt. Gyorsan felfigyeltek rám, hiszen fiatalon, lelkesen 

kezdtem el dolgozni és mindenféle plusz feladatokkal láttak el. Ez éveken 

keresztül működött és én lelkesen végeztem a feladatokat – válaszolta.  

- Hogyan vált a Városi Bölcsőde vezetőjévé? 

- Amikor az akkori vezető-helyettes és az élelmezésvezető nyugdíjba vonult, 

1991-ben, engem bíztak meg az élelmezésvezetői feladatokkal, illetve kapcsolt 

munkakörben megkaptam a vezető helyettesi feladatokat is. Ez már az-az 

időszak volt, amikor nem gondoltam az egészségügyi pályára, nagyon jól 

éreztem magam a bölcsődében. Közben megszereztem a felsőfokú szakirányú 

képesítést és miután a Bölcsőde akkori vezetője nyugdíjba vonult, pályáztam a 

helyére. Így lettem 7 év után, 1998-ban kinevezett intézményvezető – mondja, 

visszaemlékezve. 

- A Kovács Máté díj átadásakor, munkájának méltatásaként kiemelték, hogy 

jelentős fejlesztések történtek az intézményben. Milyen fejlesztéseket sikerült 

megvalósítani, min intézményvezető? – érdeklődöm. 

- 1998 után, 3 projektet is sikerült megvalósítanom. Az első, a régi konyhának az 

átalakítása, felújítása volt. Akkor a megújult konyha annyira modernnek 

számított, hogy példaértékűként emlegették az egész megyében és még a mai 

napig is megállja a helyét. A következő 2002-re tehető, a bölcsőde bővítése volt, 

mely épp egybe esett a bölcsőde fennállásának 50. évfordulójával. Ekkor 60 

férőhelyesről 80 férőhelyesre bővítettük az intézményt, egy körépületet kaptunk, 

egy komplex gondozási egységet. Újszerű volt az épület alakja, mely szakított a 
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szögletes hagyománnyal. Az épület alagsorába, a régi épületből a mosókonyha 

került áthelyezésre, mely ugyancsak megújult a kor elvárásainak megfelelően. 

Majd 2011 decemberére valósult meg a harmadik fejlesztés, mely ugyancsak új 

épület bevonását jelentette. Ez nagy vágyam volt, hiszen az épület emeletén 2 

csoportos gondozási egység jött létre, míg az alsó szinten, végre a dolgozók is 

kaptak szociális helyiségeket – meséli Bagi Lajosné. 

- Mekkora lett ezzel az utolsó bővítéssel a befogadó képessége a bölcsődének? – 

kérdezem. 

- Az akkori jogszabályi előírásokat figyelembe véve, 2011-ben 90 férőhelyes lett. 

A jogszabályokról annyit, hogy folyamatosan változtatták, hol engedékenyebbek 

voltak a feltételek, amiket szabtak, hol szigorúbban vették azt. 

- Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani más bölcsődékkel a pályafutása alatt? 

- A folyamatos fejlesztések miatt, szívesen mutatta meg a megye Hajdúszoboszló 

bölcsődéjét. Számtalan szakmai konferencia volt, nem csak városi szinten, 

hanem házon belül is, de regionális, megyei konferenciák sora is. 2002-ben a 

bölcsőde fennállásának 50. évfordulója, amikor országosan a bölcsőde 

„születésnek” a 150. évfordulója volt országos konferencián emelték ki a 

városunk intézményét. A három évenkénti bölcsődei dolgozók konferenciáját 

Balatonfüreden tartottuk, ahol munkám elismeréseként, melyet én a kollektíva 

munkájaként értékeltem, elismerő oklevelet kaptam. Végig jó kapcsolatot 

tartottam a Megyei Módszertani Bölcsődével és a Bölcsődék Országos 

Módszertani intézetével. A hajdúszoboszlói bölcsőde nem volt módszertani, de 

szinte úgy kezeltek minket. Ezt a fejlesztéseknek és jó kapcsolatoknak tudom be 

– mondja mosolyogva. 

-  2012-ben kapta meg a Kovács Máté díjat. Milyen érzés töltötte el, amikor 

átvette az elismerést? – teszem fel következő kérdésemet. 

- Nagyon-nagyon meglepett és egyben örömmel töltött el, mikor tudomásomra 

hozták, hogy meghívnak a Város Napján tartott díjátadásra. Igazából ekkor 

jöttem rá, hogy a közösségért, a gyerekekért tenni óriási dolog, és egyben nagy 

felelősség is. Ki kell emelnem, újfent, hogy az elismerést bár én kaptam, de 

nagyon jó kollektívával dolgoztam, segítettük egymást. 
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- Mikor jött el nyugdíjba? 

- 2013. december elsején jöttem el nyugdíjba, de a kapcsolatom a bölcsődével 

nem szakadt meg azóta sem, sokszor még ma is benézek, és a jelenlegi vezetővel 

is rendszeresen tartom a kapcsolatot. Sokak örömére megalapítottam a nyugdíjas 

klubbot, ahol havonta egyszer beszélgetést rendezek – válaszolta, tele 

energiával. 

- Köszönöm szépen a beszélgetést – fejeztem be az interjút. 

A gyógypedagógia lelkes elkötelezettje már ifjú kora óta László Jánosné, aki nyugdíjba 

vonulása alkalmából, 2013. szeptember 2.-án vehette át a Kovács Máté díjat, ünnepi 

keretek között. László Jánosné 1975-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolán szerzett oklevelet, oligofrén pedagógiai és logopédiai szakon. A 

városunkban 1985-ben alakult meg a Nevelési Tanácsadó, ahol negyven évig dolgozott. 

Munkássága túlmutatott az intézmény keretein, hiszen 1990-ben megszervezte az 

Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége, városi 

szervezetét. A mintegy 200 tagú közösségbe a városban élő értelmi, valamint 

halmozottan sérültek, a családtagjaik és támogatóik tartoztak. Célul tűzte ki, hogy 

életüket szebbé teszi és képviseli érdekeiket, melyet tíz évig, töretlenül végzett. 

Kezdeményezte és aktívan szervezte, hogy a Liget óvodában sérült gyermekek fejlesztő 

csoportja működjön. Számtalan tanfolyamot, előadást szervezett, klubot vezetett az 

értelmi sérült fiatal felnőtteknek és a szülőknek. Tevékenységével jelentősen 

hozzájárult, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása 

megtörténjen, életminőségük javuljon. Ezt a példamutató tevékenységet, szakmai 

tehetséget és önzetlenséget ismerték el a Kovács Máté díjjal. 
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6 Kovács Mátéról írták 
Kovács Mátéra, munkásságára emlékezve több értekezés, cikk jelent meg az elmúlt 

időszakban. Jelentős kiadvány a születésének 100. évfordulójára megjelent emlékkötet. 

Megemlékeztek Kovács Mátéról a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 37. 

vándorgyűlésén is 2006-ban, Kecskeméten. Ugyancsak megemlékeztek tudományos 

emlékülés keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Kovács Máté születésének 

100. évfordulóján. Ezen a tudományos ülésen nevezték el az ELTE Bölcsésztudományi 

Kar egyik legfrekventáltabb és legreprezentatívabb előadótermét. Ezzel érzékeltették, 

hogy milyen jelentős volt Kovács Máté szerepe a Könyvtártudományi Tanszék 

fejlődésében, hiszen elismert és népszerű oktatási központtá vált. 

 

Az emlékkötetben a munkásságát számtalan oldalról megközelítve elemzik, melyek 

megismerését követően az alábbiakban foglalom össze. 

Dr. Bényei Miklós - egyetemi docens, az MTA doktora, címzetes tanár a könyvtár-

informatikai tanszék – írja Kovács Mátéról, hogy a magyar könyvtár kultúra négy 

területén is kiemelkedő tevékenységet végzett. Jelentős volt könyvtárpolitikusnak, 

könyvtárigazgatónak, könyvtártudósnak és jegyzett könyvtárpedagógus volt, aki több 

nemzedék könyvtárossá válását segítette. Kovács Máté nemcsak irányította, hanem 

kezdeményezte is, hogy a könyvtárak létre jöjjenek, azok szolgálják az emberek 

művelődését, tájékozottságát.8,9 

 

Prof. dr. Sebestyén György - ELTE Bölcsésztudományi Kar professzora, méltón 

vállalja, hogy könyvtáros – Kovács Máté oktatás- és tudományszervező munkásságát 

fogalmazza meg a következők szerint. Nagy szerepe volt Kovács Máténak abban, hogy 

1956-ban megjelent a magyar könyvtárügyet szabályozó törvény, hiszen nemcsak a 

könyvtár igazgatását végzete, hanem a teljes magyar könyvtárügyet, annak 

szabályozását, törvénybe iktatását szívügyének tekintette.10 Már három évvel korábban 

publikációja jelent meg a magyar könyvtárügy általános helyzetéről és fejlesztési 

                                                           
8 Bényei Miklós: Ki volt Kovács Máté? In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz 
esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] Debreceni Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007. - p. 59-62. 
9 Bényei Miklós: Kovács Máté, az államtitkár. In: Könyvtári Figyelő, 2006. 2. sz. - p. 277-283 
10

 Sebestyén György: Kovács Máté, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzora, 
1956-1972. In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz esztendeje született Kovács 
Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - 
Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007. - p. 63-92 
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koncepciókról. A törvény megjelenését követő évben az Országos Könyvtárügyi és 

Dokumentációs Tanács Debrecenben megrendezett ülésén, mint elnök volt jelen és 

behatóan foglalkozott a könyvtáros képzés és továbbképzés helyzetével. 

Tóth Gyula könyvtáros, népművelő, Kovács Máté történeti és elméleti munkásságához 

kapcsolódva az emlékkötetben említést tesz a nagy előd hagyatékáról is. Az Országos 

Széchényi Könyvtárban elhelyezett hagyaték, bár hiányos, így is számtalan könyv és 

könyvtár keletkezésével kapcsolatos, a mai kor számára is fontos iratokat tartalmaz. 

Strukturálisan építi fel egyik tanulmányában, hogy az egyes korszakok hogyan követik 

egymást. Ezen történeti tanulmányból pár példát írok le: 

 

 az írás-, könyv- és könyvtár kultúra társadalmi alapjai (pl. iskolázottság, 

művelődési intézmények), 

 az olvasási kultúra (pl. olvasók száma, kölcsönzés), 

 könyv előállítás, könyvkötőipar, könyvkiadás, könyvterjesztés, 

 könyvtárak, könyvkultúra fejlődése (pl. könyvtárügy, könyvtárkultúra 

társadalomformáló hatásai).11 

 

 

Csáky Sörös Piroska könyvtáros, Vajdasági író, egyetemi tanár, mint határon túli ír 

Kovács Mátéról, a tanárról, akivel találkozott, mint gyakorló könyvtáros. A Délvidéken 

nyújtott segítséget, hogy egyetemi szinten valósuljon meg a könyvtárosok képzése, 

hogy a könyvtárügy a határon túl is kiemelt feladat legyen. Csáky S. Piroska a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének ünnepi ülésén vázolta, hogy Kovács Mátéval milyen 

hasonló cselekedeti voltak, mintegy negyven év eltéréssel. Első helyen említette, hogy 

Kovács Máté népnyelvi anyagot gyűjtött Hajdúszoboszló nyelvjárásáról, míg Ő négy 

évtizeddel később ugyancsak a szülővárosának nyelvének vizsgálatával foglalkozott.12 

 

                                                           
11

 Adalékok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében című kötetek keletkezéséhez, Kovács 
Máté történeti és elméleti munkásságához. In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz 
esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] Debreceni Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007. - p. 160-
183. 
12

 Csáky Sörös Piroska: Kovács Máté, a tanár : egy határon túli tanítvány emléktöredékei - 34 év 
távlatából, avagy két nemzedék véletlen (?) találkozása. In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : 
emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [ szerk. Hangodi Ágnes] ; [kiad. a] 
Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár, 2007. - p.  184-189. 



21 

 

Kovács Máté családjának körében 1996-ban, kilencvenedik születésnapja emlékére 

fogalmazódott meg a Debrecenben rendezett konferencián, hogy alapítványt hoznak 

létre. A Kovács Máté Alapítvány céljaként a könyvtár szakos egyetemi hallgatók és 

fiatal könyvtáros szakemberek tanulmányinak, valamint a tudományos könyvtárosi 

pálya támogatását tűzték ki. Része a célkitűzéseknek Kovács Máté munkásságának és 

emlékének ápolása is.13 

 

Az alapító okirat ezt az alábbiak szerint tartalmazza: 

„A magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének 

támogatása oly módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú könyvtárképző 

intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányihoz anyagi és erkölcsi 

támogatásként ösztöndíjat biztosítson; 

Kovács Máté szellemi hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok továbbképzésének 

támogatása (doktori program, részvétel tudományos konferencián, publikációk 

megjelentetése stb.).” 

 

A Kovács Máté Alapítvány a létrehozása óta működik. 2013 év decemberében Patkósné 

Hanesz Andrea doktori védése kiemelkedő eredmény ért el. A dolgozat elkészítését az 

Alapítvány ösztöndíjjal támogatta. A dolgozat témája: Kovács Máté művelődés- és 

könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos 

Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tükrében. 

Patkósné Hanesz Andrea a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa korábban is 

megjelentetett értekezéseket Kovács Mátéról. Az egyikben azt részletezi, hogy a 

kulturális élet és a művelődéspolitika összefüggésének mi a három területe: 

 Alkotás szintjén: a kultúra továbbfejlesztése – irodalom, művészetek, 

tudományok alkotó művelése; 

 Oktatás szintjén: a kulturális életre való felkészítés, oktatás óvodától az 

egyetemig; 

 Közművelődés szintjén: a kultúra eredményeinek társadalmi felhasználása a 

közösség és az egyén életében.14 

                                                           
13 Kovács Máté Alapítvány, alapító okirat. In: http://kovacsmatealapitvany.hu/alapito_okirat ,  
2015.április 17. 
14

 Patkósné Hanesz Andrea: Kovács Máté művelődés – és könyvtárpolitikai 
tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács tükrében. Phd disszertáció. Bp. ELTE BTK, 2013. 
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2014. évben az év fiatal könyvtárosa különdíjat a soproni vándorgyűlésen adták át, 

melyet Bedekovits Tamás, a bajai Eötvös József Főiskola Könyvtárának könyvtárosa 

kapta meg, az Angol, könyvtáros szakmai-idegennyelvi kompetenciák fejlesztése a web 

2.0 segítségével, című pályázati dolgozatáért. 

Ugyancsak a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Sopronban tartott vándorgyűlésén 

tartott könyvbemutatót a Kovács Máté Alapítvány. Itt Maróti Andor: A nélkülözhetetlen 

kultúra című kötetét mutatták be, ahol a szerzővel készült interjú Kovács Máté 

kultúrafelfogása köré épült.15 

Az országos Kovács Máté alapítványon kívül, 1995-ben jegyezték be a Kovács Máté 

Városi Könyvtárért Alapítványt.16 Az alapító okiratban az alapítvány elsődleges 

céljának a Hajdúszoboszlón és környékén élők kulturális lehetőségének bővítése lett 

meghatározva, a könyvtár alapfeladatán túl. Hangsúlyozza az alapító okirat, hogy a 

hátrányos helyzetű emberek kulturális esélyegyenlőségében is szerepet kell vállalnia az 

alapítványnak. Ennek szellemében konkrét feladatokat is meghatároz, melyek 

példaszerű felsorolásban az alábbiak: 

 kerüljenek megszervezésre író-olvasó találkozók; 

 legyenek műsoros esték; 

 szerveződjenek vetélkedők; 

 teremtődjön meg a feltétele a számítógépes rendszerrel támogatott könyvtári 

munkának, az olvasóközösség naprakész kiszolgálása érdekében.17 

 

Hajdúszoboszlón él és dolgozik Papp András, akivel 2008 februárban volt író-olvasó 

találkozó annak kapcsán, hogy a Térey Jánossal közösen írt drámájukat, a Kazamatákat 

a Katona József színház bemutatta, sőt huszonötször teltházzal adták elő. 

2014 októberében a „lazább” műfajt megjelenítő Grecsó Krisztián író mesét a 

közönségének a Pletykaanyu és a Tánciskola sikerregényeiről. 

                                                           
15

 Kovács Máté Alapítvány, alapító okirat. In: http://kovacsmatealapitvany.hu/alapito_okirat ,  
2015.április 17. 
16 A Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvány nyilvántartásba vételéről. Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
60 852/1995/4. 
17 A Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvány, Alapító okirat, 60852/1995. 1. p. 
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A város és város környéki lakosságnak az elmúlt időszakban a gyerekeknek szóló Alma 

együttes, a fiataloknak rock zenekarok, az idősebbeknek népzenei előadások kerültek 

megszervezésre. 

Sikerrel szervezi meg az alapítvány a Pávai Vajna Ferenc életéről, Hajdúszoboszlón 

végzett munkásságáról szóló vetélkedőt az általános iskolásoknak. 

A gyakorlati időm során is megállapítottam, hogy a számítógépes nyilvántartás, 

feldolgozás és annak folyamatos fejlesztése biztosítja az olvasóközösség naprakész, 

gyors kiszolgálását, tájékoztatását, valamint a pontos, megfelelő információk 

biztosítását. 

7 Kovács Máté kitüntetései, emléke 
Kovács Máté eredményes és mások által is elismert munkásságot tudhatott magáénak. 

A művelődés és a közélet több területén ismerték el érdemeit. Megkapta a Békéért, a 

Magyar Köztársasági Érdemérem, valamint a Munka Érdemrend arany fokozatát. 

Kitüntették a Magyar Népköztársaság Érdemrendjével, a Szocialista Munkáért 

Érdeméremmel, valamint a Felszabadulási Éremmel.  

Életes során széleskörű közéleti szerepet vállalt, 1957-től több társaság tagja, elnöke 

volt. Többek között részt vett a Magyar UNESCO Bizottság munkájában, elnöke volt az 

Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanácsnak, a Magyar Bibliofil Társaságnak, 

Ténykedett a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártörténeti és Bibliográfiai 

Bizottságban. 

Születésének 75. évfordulóján a városi könyvtár felvette nevét. Az a Kiss Edit (Dr. 

Makrai Imréné) kezdeményezte, mint akkori könyvtárvezető, akit korábban 

könyvtárszakon, a Debrecen egyetemen tanított Kovács Máté.18,19  

Kovács Máté személyének emléket állít a város azzal, hogy elnevezett róla egy utcát, 

valamint létrehozta a Kovács Máté-díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért 

elismerést, melyet a város napján, szeptember 2.-án adnak át, ünnepélyes keretek 

között. 

Kovács Máté születésének 100. évfordulója tiszteletére országos konferencia került 

megszervezésre városunk a művelődési központjában. Számtalan szakmai programon 

vehettek részt az érdeklődők. A régi kollegák, tanítványok körében került felavatásra a 

                                                           
18 Határozat a Kovács Máté városi könyvtár, Hajdúszoboszló névhasználatról. Hajdúszoboszló város 
Tanács VB. 23-8/1981. Hajdúszoboszló, 1981. 
19 A könyvtárak ügyét szolgálta. In: Hajdú-Bihari Napló, 1981. 38. évf. 133. sz. - p. 1. 
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művelődési központ falára elhelyezett emléktábla, ezzel is tisztelegve Kovács Máté 

nagysága előtt. Az avatáson, személyével kapcsolatban többek között az alábbi hangzott 

el: 

„Kovács Máté személyiségére jellemző volt a komoly hivatástudat, a hihetetlen 

munkabírás, a ritka felelősségérzet a magyar művelődés korszerűsítéséért. Olyan ember 

volt, akinek a pedagógus munka összefonódott a tudományos tevékenységgel és az 

ismeretterjesztéssel, aki tudott haladni a korral, képes volt az értelmes 

kompromisszumokra, akinek egész életében egymástól elválaszthatatlan volt a család, a 

munka és az alkotás.” 

A városi könyvtár névadásának évében, 1981-ben a hajdúszoboszlói Bocskai István 

Múzeum állandó, Kovács Máté emlékkiállítása is megnyílik. Egy évvel később, Kovács 

Máté halálának 10. évfordulója alkalmából emlékülést tartottak a Debreceni Akadémiai 

Bizottság székházában. 1983-ban megjelenik a Kovács Máté emlékkönyv a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete gondozásában. Emlékülést tartottak a debreceni Tanítóképző 

Intézetben és az Egyetemi Könyvtárban, 1989-ben. Öt évvel később megalakul a 

Kovács Máté kör, az informatikus könyvtáros hallgatók és oktatóik részvételével, akik 

Kovács Máté szellemi örökségének ápolását tűzik ki célul. 1996-ben a Debreceni 

székhelyű Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Kovács Máté köre rendezett országos 

emlékülést. A sorba kívánkozik az 1996-ban létrehozott Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata által adományozott Kovács Máté díj, melyről részletesen írok a 

dolgozatomban, az előzőekben. 

 

Legfontosabb munkái közül négyet emelek ki, melyek meghatározók voltak a 

munkássága során: 

 A Magyar Enciklopédia előkészítése (Magyar Könyvszemle – 1955) 

 A magyar könyvtári törvény alapelvei, célkitűzései és művelődéspolitikai 

jelentősége (Magyar Könyvszemle – 1956) 

 A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1963-1970) 

 Az egyetemi könyvtárképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései (1970) 
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8 Kovács Máté hagyatéka 
Kovács Máté szellemisége és az utókornak hátrahagyott tettei és gondolatai között a 

magyar köznevelés a tehetséggondozás kiemelkedő szerepet kapott. A szellemiség 

mellett a város a múzeumában is őrzi Hajdúszoboszló szülöttének emlékét. A fejezeten 

belül ezeket részletezem. 

8.1 Köznevelés
20

 

Kovács Máté „A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” tanulmányában, mint a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára fogalmazta meg, hogy a magyar 

oktatás- és nevelésügy demokratikus átszervezése milyen lépésekből áll. Ez a fontos 

történeti dokumentum 1945-ben készült, mely közel 30 év múlva is a mai kor 

közoktatással és köznevelésével foglalkozóknak ad iránymutatást. Ezt a tanulmányt az 

Országos Köznevelési Tanács számára készítette Kovács Máté és a nyilvánosság előtt 

nem vált ismertté. Ennek egyes pontjait az alábbiakban részletezem. 

A magyar köznevelés fejlesztésének legfontosabb követelményei: 

 A demokrácia alapelvei a köznevelés minden területén érvényesüljön, így az 

iskolapolitikában, a tervben, a módszerek és eszközök megválasztásában, a 

tehetség érvényesülésében, vagy az iskolaszervezet felépítésében. Az oktatásból 

nem lehet kihagyni a felnőtteket sem, hogy lehetőség legyen a tudást 

megszerezni mindenkinek. Kinek mire van a tehetsége, annak a megfelelő 

életpályát kell biztosítani. 

 Az életre való nevelés követelményben megfogalmazta, hogy az oktatás ne 

szakadjon el a gyakorlattól és minden oktatási modul az életszemléletből 

induljon ki, az elmélet megismerése után az életre mutasson, és legfőképp, 

hasson arra vissza. Az életre nevelés célját az alábbiakban határozta meg: „az 

élet bonyolult, színes világának közvetlen szemléletében és önálló 

értelmezésében való jártasság” megvalósítása. Fontosnak tartotta, hogy a 

tanulók számára álljanak rendelkezésre tangazdaságok, tanműhelyek és gyakorló 

iskolák. 

 A szabadság és változatosság elve a közművelődésben tézisében említi a tanterv 

összeállításában, módszerek kiválasztásában és az iskolaszervezet építésében 

                                                           
20 Kovács Máté: A magyar köznevelés korszerű újjászervezésének fő kérdései. In: Köznevelés, 1945. 1-2. 
sz. 6–7. p. 
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kell érvényesülni ezen kettősségnek. Ennek érvényesülni kell a 

pályaválasztásban, a tehetség szabad kibontakoztatásában is, de tulajdonképpen 

az előző két pontban már benne vannak ezek a fontos kérdések is. 

 A magyarság és általános emberség köznevelésünkben címszó alatt Kovács 

Máté azt írja, hogy a törvényesség megtartása mellett a nevelendő magyarok 

lelkével foglalkozni kell, melyben a fontos szerepet kap a tehetség kiválasztás és 

a pályaválasztási tanácsadók. Ehhez a nevelésben részt vevők magyarság tudata 

és embersége elengedhetetlen. Biztos anyanyelvi oktatás szükséges, de az idegen 

kultúra megismerése is kapjon helyet, akár azok nyelvtudása is. Kiemeli a latin 

és a görög kultúra és nyelv ismeretét és fontosságát. 

 Az egység és szakszerűség a köznevelésünkben azt tartalmazza, hogy egységes 

iskolafajtát, vagy szakosodott oktatást kell-e biztosítani. Ennek elméletét a 

korcsoportok is meghatározzák. Inkább a szakképzés fontossága jelenik meg 

ebben az elképzelésében, melyhez a képzőintézeteket kell hozzáformálni. 

Tizennégy éves koring az egységes oktatás, míg azt követően a választási 

lehetőség legyen biztosított a szakosodás keretén belül. Ilyen lehet a gimnázium, 

a zenei oktatás, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, vagy az egyes iparágakhoz 

kapcsolódó képzés. Ezekben a képző intézetekben viszont fontos, hogy 

egyensúly és összhang legyen a képzési terv összeállításában, így az intézmény 

igazgatásában az igazgató mellett helyettest kell kinevezni, aki a szakmai irány 

szakoktatóiról gondoskodik. 

 A nőnevelésünk korszerű kérdései címszó alatt Kovács Máté felveti, hogy 

korábbi fiúiskolák mintájára alakultak ki a leányiskolák, melyek nem veszik 

figyelembe a lányok testi-lelki adottságait. A két nem együttnevelésének 

kérdésit irányelvek szerint kell szabályozni, melynek két fontos eleme van. 

Egyik, hogy a nemi sajátosságokat ismerve alakuljon ki a nevelési módszer, 

másrészt az életpálya meghatározásnál a férfias pályákra nők is kerülhetnek. 

 A nevelés költségei tárgykörben a követelmények között szerepelteti, mint 

fejlesztési elképzelés, hogy az oktatás-nevelés minden szinten ingyenes legyen. 

Ezt a gondolatot a szegényebb társadalmi réteg segítése motiválja. A nevelés 

költsége kétirányú, hiszen a képzés mellett az otthon felmerül kiadás is jelentős, 

mint pl. a tanszerrel való ellátás, a ruházat költségei. Ezek birtokában határozta 

meg, hogy a 6-14 éves korosztály képzése ingyenes, a tankötelezettségen túli 

képzés ingyenessége a tanulmányi eredmények függvényében kerüljön 
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meghatározásra, ezek a középiskola, népiskola és főiskola tanulmányira 

vonatkozzon.  

 Az utolsó követelményben azt vázolta, mi legyen megtartandó a meglévő, 

bizonyos területeken bevált köznevelési módszerekből. Ezek közül kiemelte a 

bevált tanterv és óraterv összeállításában alkalmazottakat, a szükséges taneszköz 

használatot. Ami jó és bevált, meg kell tartani, gondolkodni és gondoskodni a 

továbbfejlesztéséről, ami nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, új 

módszerekre kell cserélni. 

A közneveléshez kapcsolódó korszerű fejlesztések témakörben Kovács Máté jelentős 

hangsúlyt fektetett az oktatásra. Az életkori sajátosságokat elemezte egészen 24 éves 

korig, és az egyes életszakaszok fontosságát, illetve, hogy a köznevelésben milyen 

kérdésekre kell kitérni. A mindenkori szellemi nevelésben látta a művelt nemzedék 

jelenlétét és nem titkolta, hogy a könyvtárpolitikai elképzeléseihez is erre a szellemileg 

fejlődő és fejlett nemzedékre van szüksége az országnak. 

8. 2 Tehetséggondozás 

Kovács Máté életpályája, sokoldalú szakmai tevékenysége során különös hangsúlyt 

kapott a tehetséggondozás. Előbb diákként, majd szakemberként közvetlenül is 

megtapasztalta a tehetség és tehetséggondozás előnyeit pl. a Collegium Hungaricum 

Szövetség ösztöndíjasaként. Ugyancsak ide tartozik, amikor a debreceni Nyári Egyetem 

szervezése kapcsán tapasztalta meg a tehetséggondozás jelentőségét.  

Kezdetben középiskolai tanárként vezetett önképzőköröket. A Nyíregyházi Államilag 

Segélyezett Ágostai Hitvallású Evangélikus Kossuth Lajos Reálgimnázium helyettes 

tanáraként kultúrtáborozást szervezett, az ifjúsági könyvtárat felügyelte. Ebben az 

időszakban, 1933/34. tanévben a nyíregyházi Rotary Club titkára, a debreceni Nyári 

Egyetem tanfolyam titkára, a Szabolcsi Szemle, szerkesztő bizottságának tagja volt. 

Ténykedett a Bessenyei Önképzőkör társelnökeként. Ezekben a közösségi feladatokban 

folyamatosan szem előtt tartotta, hogy a diákok minél szélesebb körben szerezzenek 

tudást, próbálják ki magukat több területen.21 A debreceni Petőfi Önképzőkör 

vezetésével a tehetséges tanulók érvényesülésnek támogatása volt a célja. Irodalmi 

estek, szavalókörök szervezése, zenei és természettudományi előadások szervezése 

                                                           
21 A Nyíregyházi Államilag Segélyezett Ág. Hitv. Ev. Kossuth Lajos Reálgimnázium 71. évi értesítője az 
1931-32. évről: Debreceni Tankerület : 1931/32. tanév. Szerk.: Zwick Vilmos. Nyíregyháza : Burger Béla 
Könyvnyomda, 1932. 26., 29., 31. p. 
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rendszeressé váltak. A Tavasz című ifjúsági folyóirat igaz csak hat számot élt meg, de 

minden számban voltak elbeszélések, versek, beszámolók és sport rovat is. Pályázni 

lehetett irodalmi, képzőművészeti és történelmi témákban, mely ugyancsak a tehetségek 

felkutatásához vezetett. 

Kovács Máté 1946-ban az önképzőkörök szerepét a tehetséggondozással 

összefüggésben a köznevelési reform kapcsán az alábbiak szerint értékelte. 

 „Az önképzőkör is azért alakult, mert az iskolában csak a régi irodalmat tanították, a 

tanulók viszont a korszerű új magyar irodalom iránt is érdeklődtek, s ezért csináltak 

önképzőkört, ahol olvashattak, ahol megismerkedhettek a modern írókkal is. Magát az 

iskolát kell olyanná alakítani, hogy a nevelés egész feladatát vállalhassa. Olyan iskolát 

kell alkotnunk, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók kiválasztása elsősorban a tehetség 

szerint menjen végbe. A tanuló hajlama, képessége szerint lehetővé váljon az átmenet 

az iskolatípusok között. A tanulóknak biztosítsa az iskola mindazt, amit a társadalom és 

a tanuló elvár, és ami iránt a tanuló érdeklődést mutat.” 

Kovács Máté a tehetséggondozással nem csak a pedagógusi pályája alatt foglalkozott, 

hanem további munkája során is központi kérdésként kezelte. 

A hazai tehetségvédelem első jelentős alakja Nagy László gyermekpszichológus volt, 

akinek eszméit követte Kovács Máté. 1934-ben már foglalkoztatta az a kérdés, hogy a 

szegény sorsú gyerekek számára milyen lehetőség van gimnáziumba jutásra. Pár évvel 

később a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium iskolapolitikájának szerves részét 

képezte a tehetségvédelem, a tehetséggondozás. Eredményeként a falusi szegény 

gyerekek intézményi keretek között kerülhettek a gimnáziumba, gondoskodtak az 

internátusbeli elhelyezésükről. 

A háború után a hazai demokratikus művelődéspolitika és köznevelés kialakításában 

jelentős feladatok vállalt Kovács Máté. Elkészítette a magyar köznevelés korszerű 

fejlesztésének tervét, a művelődéspolitika koncepcióját. Felismerte, hogy a munkásság 

és parasztság intézményes nevelésének fontosságát, a munka minőségének és 

mennyiségének emelése érdekében. 1945 novemberében a tehetséggondozással 

kapcsolatos munkát így összegezte:  

 „A tehetséges tanulók országos versenyvizsgáját az idei tanév elején is megtartottuk és 

a tehetségesnek mutatkozókat igyekeztünk úgy gondozásba venni, hogy tanulmányaikat 

eredményesen folytathassák. A kiválasztás és gondozás nagyarányú kifejlesztését 

neveléspolitikánk egyik alaptételévé kellene tennünk.” 
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A szemléletének lényege, hogy minden tanuló olyan képzést kapjon, ami lehetővé teszi, 

hogy az adottságai, képességei alapján az éltben megtalálja helyét és a megfelelő 

munkahelyét. 

8. 3 Városi múzeumban őrzött emlékek 

Hajdúszoboszló város őrzi Kovács Máté emlékét a városban található múzeumban is.  

A múzeum Bocskai István (1557-1606) erdélyi fejedelem, a Hajdúkerület 

létrehozójának nevét viseli. Bocskai István a szolgálatába szegődött hajdúkat saját 

birtokain telepítette le, földet és kollektív nemességet adományozott nekik, ezért háború 

idején katonáskodással tartoztak.  

A Bocskairól elnevezett utcán, a róla elnevezett múzeum központi épületében látható a 

Hajdúszoboszló története állandó kiállítás, a kezdetektől napjainkig címmel, mely 1995-

ben került újrarendezésre. Itt kapott helyet a Bocskai számos emlékén kívül több, a 

városban született nevezetes ember tárgyi emléke, többek között Kovács Máté is. 

8. 4 Centenáriumi ünnepség
22

 

Kovács Máté születésének 100. évfordulója tiszteletére 2006. évben országosan több 

megemlékezésre is sor került. A rendezvények központi helyszíne Hajdúszoboszló volt, 

ahol a róla elnevezett városi művelődési ház és könyvtár adott helyett a konferenciának.  

A rendezvény szünetében interjút adott a városi tv munkatársának Dr. Kovács Ilona, 

Kovács Máté lánya. A beszélgetés rövid tartalma: 

- Az édesapja milyen mértékben adta át Önnek azt, amiben felnőtt? 

- Nagyon ragaszkodott Hajdúszoboszlóhoz, ahhoz a paraszti világhoz ahonnan 

indult. Ezt az érzést éppúgy átadta a gyermekeinek, mint a könyv szeretetét, a 

könyvtár fontosságát, a művelődéspolitikai létjogosultságát – válaszolta Dr. 

Kovács Ilona, majd folyatatta. Fontos volt nálunk a család és a város szeretete. 

Kiemelten kezeltük, nagyobb bizalommal fogadtuk mindig azokat, akik 

Hajdúszoboszlóról származnak. Ezért is fontos, hogy a település ad helyt ennek 

a konferenciának. 

- Ön követte a pályán. Ez hogyan történt - kérdezte a riporter. 

- 1956-ban érettségiztem és a szüleim rám bízták, milyen irányban folytatom az 

életem, mit szeretnék tanulni. Amikor döntöttem, hogy az egyetemen a 

könyvtárszakot választom, akkor nevezték ki édesapámat, szóval rögtön tanárom 

                                                           
22Buzási László: Kovács Máté születésének 100. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés és 
konferencia. Hajdúszoboszló. TV. HVTV, 2006. 
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lett. Ez kötelezett engem, hogy precízen, szorgalmasan tanuljak, de ezt nem 

bántam meg, hogy így alakult. 

- Milyen tulajdonságait emelné ki az édesapjának, mely példaértékű volt az Ön 

számára? 

- Tömören azt mondhatom, hogy nagy teherbírás, mély érdeklődés, 

elkötelezettség a magyar kultúra iránt, nyitottság a világra – mondta Kovács 

Máté lánya. 

- Tudom, hogy jelentős szerepet vállal az édesapja hagyatékának gondozásában. 

Ez miben nyilvánul meg? – hangzik el a kérdés. 

- Mindegy ki honnan jön, legyen lehetősége a kultúrához. Ez alaptétel. Ebből 

indult, hogy alapítványt hoztunk létre, mely a fiatal tehetségeket ösztöndíjjal 

támogatja, a kulturális pályamunkákat elismeri. Ez akarat volt édesapámnak, 

hogy ne kallódjanak el azok a fiatalok, akik kevésbé tehetőségek és tenni 

akarnak – válaszolta. 

- Rövidesen előadást fog tartani az ünnepi rendezvényen. Mire tér ki az 

előadásában? 

- Beszélek arról, hogy milyen felemelő érzés, hogy az édesapám születésének 100. 

évfordulója alkalmából több rendezvényt is tart ez az ország, melyeken részt 

vevő voltam. Szólok az édesapám korai érdeklődéséről, a Hajdúszoboszlóhoz 

való kötődéséről, illetve arról, hogy gyermek, majd felnőttként én hogyan éltem 

meg ezeket – mondta Dr. Kovács Ilona. 

 

A rendezvényen kiállítás mutatta be Kovács Máté életét, mely hiteles képet tárt a nézők 

elé, köztük olyan anyagokat is, melyek eddig a kutatók figyelmét is elkerülték, pl. egy 

polgári iskolai dokumentum. 

A kiállítás a város és a könyvtár rendelkezésére álló anyagok mellett a társszervezetek 

által biztosított dokumentumokat is tartalmazta. Segítséget adott Hajdúszoboszló városi 

könyvtárának a helyi Bocskai múzeum, a Debrecen Egyetem könyvtára, a Református 

kollégium nagykönyvtára, a debreceni levéltár. A kiállítás előtérbe helyezte Kovács 

Máté életének bemutatásán keresztül a Hajdúszoboszlói vonatkozású anyagokat, az 

életút indulásának helyszínét. Természetesen bemutatta, hogy országosan milyen 

eredményeket ért el, államtitkárként milyen intézkedésekkel segítette a szülővárosát. A 

kiállítás anyaga tartalmazta a Nemzeti Parasztpárti levelezéseit éppúgy, mint a 

magánleveleit. Megnézhették az érdeklődők a beszédei vázlatait. Hangsúlyosan emelték 
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ki a város könyvtár új épületének 1970-ben történő átadásának fotóit, Kovács Máté 

akkor mondott beszédének szövegét. Ugyancsak több fotó örökített meg azt az 

eseményt, amikor a könyvtár után a város művelődési háza felvette Kovács Máté nevét. 

A konferencián több előadás is elhangzott Kovács Máté életével, munkásságával 

kapcsolatban. Megfogalmazódott az előadások kapcsán, hogy Kovács Máté életmű 

öröksége két részre vontható, a szakmai és az emberi vonás. 

Szakmai 

 jeles művelődéspolitikai személy volt, mely tevékenységét országos szinten 

fejtette ki; 

 nevéhez fűződik a korszerű könyvtárügy létrejötte Magyarországon; 

 az 1940-es évek második felében az országos művelődésügy átalakítása; 

 könyvtárak folyamatos fejlődése, fejlesztése; 

 minden ember kultúrához való joga, ennek feltételei biztosítása. 

Emberi 

 példamutatás a munkatársaknak, a tanítványoknak; 

 rokonszenves egyéniség volt; 

 ösztönözte a fiatalokat tanulásra, példamutatásra; 

 professzorként irányt mutatott a tanítványainak, rávilágított az akarat 

fontosságára; 

 családszerető ember volt. 

 

A centenáriumi ünnepségen elhangzott előadásokból kiderült, hogy sokat tettek az 

elmúlt időszakban országosan és kiemelten Hajdúszoboszlón is, hogy megismerjék 

Kovács Máté életművét a könyvtár területén dolgozókon kívül, a művelődéssel 

foglalkozók is.  

Ettől függetlenül vannak olyan területek Kovács Máté munkásságában, melyekre a 

kutatóknak jobban oda kell figyelni, ilyen például az Ő irodalomtörténeti kutatásai. 

Ezzel még „adósok” vagyunk – fogalmazta az egyik előadó. Az emlékülésen egy 

szegedi fiatal hölgy, aki doktori dolgozatából idézett, mélyreható értekezést tartott 

Kovács Mátéról. Ez azt is példázza, hogy a fiatalok példaképnek tartják a munkásságát, 

az elért eredményeit. 

A Debrecen Egyetem akkori könyvtár vezetője úgy nyilatkozott, hogy Kovács Máté 

Hajdúszoboszlón kívül, Debrecenhez is kötődött, hiszen az egyetem volt oktató, majd 

könyvtáros, később a könyvtár igazgatója. Ma is több munkatársuk foglalkozik Kovács 
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Máté életművével, életpályájával. Fontos, hogy a centenáriumi ünnepi ülés 

megszervezésében jelentős támogatást nyújtott a Nemzeti Kulturális Alap, melyhez 

szükség volt a egyetem és a hajdúszoboszlói városi művelődési ház munkatársainak 

munkájára is.  

Az előadások méltatták Kovács Máté munkásságát, a könyvtárost, a 

művelődéspolitikust és a politikust is. Ezen túl, megfogalmazódott, hogy milyen 

tulajdonságokkal rendelkezett ahhoz, hogy helytálló legyen a méltatás. Ezek az 

alábbiak: 

 tanulni vágyó emberi elme; 

 könyvtárszervezéshez új elképzelések kivitelezése; 

 emberi politizálás; 

 újszerűségek, mint a debreceni nyári egyetem megszervezése; 

 külföldi kapcsolatok fontossága. 

 

Sok fiatal szívesen foglalkozik Kovács Máté életművével, a személyéhez kapcsolódó 

eredményekkel. Bizonyára ez is hozzájárul, hogy én is szakdolgozatom témájának 

választottam. 

 

A konferencia keretében, a Kovács Máté Városi Művelődési ház és könyvtár falán, a 

névadó születésének 100. évfordulója tiszteletére emléktábla került felavatásra. A 

Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott beszédet 

az avatáson, ahol méltatta a névadó munkásságát. Idézte, Hankiss János professzor, aki 

így nyilatkozott Kovács Mátéról: „Típusa az őstehetséggel megáldott alföldi 

embernek”. Az ünnepi beszéd végig vezette Kovács Máté életútját, a legfontosabb 

állomásokat, szólt azokról a célokról, melyek a munkásságát végig kísérték, mint 

például a gyerekek rendszeres tanítása, a velük való foglalkozás pedagógiai és 

népművelési szempontból, a korszerű vidéki könyvtárak kialakítása. Kovács Máté 

hivatása a pedagógia és oktatás ügyének folyamatos szolgálata volt. 

Az emléktáblát megkoszorúzta a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának elnöke és 

titkára, a Hajdúszoboszló város önkormányzat és a Kovács Máté Művelődési Ház és 

Könyvtár nevében az utóbbi intézmény igazgatója és helyettese, valamint a Kovács 

Máté Városi Könyvtár Alapítvány kuratóriumának elnöke és a könyvtár vezetője. 
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9 Összefoglalás 
Kovács Máté olyan korszakban élt és alkotott 1906 és 1972 között, amikor a válságok 

meghatározták az értelmiségi réteg létét és cselekvéseit, ahogy Ő mondta: „Tudtuk, mit 

kellett volna tenni, de tettük, amit lehetett”. 

Kovács Máté életútja sikeres és eredményes volt. A szakmai munkája során olyan 

kezdeményezései voltak és elképzeléseinek megvalósításai történtek, melyek a halála 

után több évtizeddel is a hazai könyvtárak területén fellelhető. Kovács Máté azok közzé 

tartozik, akinek munkáját élete során is elismerték és a ma még élő egykori diákjai a 

csodálat szavaival emlékeznek rá.  

A magyar könyvtárosok megemlékeznek Kovács Mátéról, az MKE egykori alelnökéről, 

akit varázslatos egyéniségnek tartanak, számtalan könyvtáros mestere és példaképe, a 

magyar művelődés- és könyvtárpolitika maradandót alkotó személyisége. 

Számtalan ma élő, a művelődés területén ténykedő tudós, kutató elemzi Kovács Máté 

életének és munkásságának egy-egy szakaszát. Kivívta, hogy a kultúra, a 

könyvtárszervezés területén a legnagyobbak között emlegessék. 

A gyermekei által létrehozott országos alapítvány ma is támogatja azokat a diákokat, 

Kovács Máté munkásságát kutató fiatalokat, akik maradandót alkotnak és a 

kultúrpolitikus hagyatékát színesítik.  

Hajdúszoboszló város sem felejtkezik el a szülöttjéről. Városomban, a Kovács Máté 

Városi Könyvtárért Alapítvány a mai napig működik, melynek elsődleges célja, hogy a 

lakosság számára a könyvtári alaptevékenységen túl, változatos kulturális programok és 

műsorok kerüljenek megszervezésre. Ezen túl, mint azt a közölt interjúkkal próbáltam 

bemutatni, azok a személyek, akik tesznek a városért, időt állót, kézzel foghatót, Kovács 

Máté díjban részesülhetnek. 

 A Kovács Máté Kulturális Központ az előző évben felújításra, korszerűsítésre került, 

melynek ünnepélyes átadására 2015. február 20.-án került sor. Az ünnepségre a 

kulturális központ vezetése meghívta Kovács Máté gyermekeit, akik levélben 

üdvözölték azt a megújult létesítményt, melynek „alapjait” az édesapjuk rakott le. 
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megnyitójára. 



 

5. számú melléklet: 

 

       DRHE-…………………………….. 

 

Nyilatkozat 

 

a szakdolgozat eredetiségéről 

 

 

Alulírott _________________________(név)_______________________(Neptun-kód) 

büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, 

hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb 

információs forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a szakdolgozat-

készítésre vonatkozó szabályokat betartottam.  

Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt a 

dolgozatban minden esetben, beazonosítható módon feltüntettem, a dolgozatban 

található fotók és ábrák közlésével pedig mások szerzői jogait nem sértem. 

Kijelentem, hogy dolgozatom CD/DVD adathordozón található elektronikus 

változata teljes egészében megegyezik a nyomtatott formával.  

Hozzájárulok, hogy a későbbiekben az érvényben lévő jogszabályok és a DRHE 

belső szabályzatai alapján más személy is hozzáférhessen a dolgozatomhoz. 

 

Debrecen, __________________ év _______________ hó_______nap 

            

       

Aláírás:__________________________ 

 

 


