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Laudáció 

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló) számára 

a Kovács Máté Emlékének Ápolásáért  emlékplakett átadása alkalmából 

 

Mint hallottuk a bejelentést, a Kovács Máté Emlékének Ápolásáért  Emlékplakett idei 

kitüntetettje a Kovács Máté Városi  Művelődési Központ és Könyvtár, s amely mint a neve is 

mutatja  két fontos kultúrális intézmény együttese.  

Az intézmény  szakmai tevékenységének méltatását követően, én  most szeretnék köszönetet 

mondani mindazért, amit  az elmúlt évtizedekben Kovács Máté, munkásságának ismertetéséért 

és emlékének fenntartásáért tett a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár. A 

könyvtár és a művelődési központ közel négy évtizede tesz tanuságot Kovács Máténak, a város 

hűséges szülöttének megbecsüléséről. Az emlékplakettel kitüntetettek sorában szokatlan, hogy 

egy intézmény kapja az emlékplakettet, de egy ilyen intézmény soha sem személytelen. 

Mögötte embei képességek mozgató ereje mindennek a forrása: alkotó erő, bátorság, kitartás, 

fáradhatatlanság, hűség és szeretet. Ez  motiválta itt Hajdúszoboszlón is az emlékezés 

programját és hozta meg az eredményeket: az intézmény értéket felismerő és 

hagyományteremtő munkáját, Kovács Máté emlékének tiszteletét. 

Ennek a munkának ez ünnepi alkalomból néhány rendkívül fontos eseményét szeretném 

kiemelni. Mindenekelőtt azt a tényt, hogy Hajduszoboszló Városi Könyvtára  az egész hazai 

szakmában elsőként vállalkozott Kovács Máté emlékének ápolására. 1981-ben Kovács Máté 

születésének 75. évfordulója évében, 1981. Június 4-én ünnepélyes keretek között  felvette a 

Kovács Máté nevet, amit a későbbiekben az egész intézmény magáénak vallott.  

Ebből az alkalomból indult útjára Kovács Máté tevékenységének elemző értékelése, amit azután 

az évek folyamán az értékelő és emlékező konferenciák, előadások és publikációk sora követett 

országszerte.  

Itt Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár folyamatos 

tevékenységének részévé vált az emlékezés fenntartása, nemcsak Kovács Máté nevének napi 

használatával és a köztudatban ismertté tételével, hanem a media sokféle eszközével: tv és 

rádio útján, fotó és sajtóközleményekkel, kiállításokkal, ünnepségekkel, munkásságának 

dokumentációjával, rendszeres megemlékezésekkel. 
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Ezeknek a sorából országosan is kiemelkedő volt a szoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár újabb jelentős rendezvénye 2006-ban.  Kovács Máté születésének 100. 

évfordulója alkalmából 2006-november 10-11-én az intézmény a Kovács Máté Alapítvánnyal és 

a Debreceni Egyetemi Könyvtárral közösen kétnapos országos konferenciát rendezett. Ezzel a 

Művelődési Központ és Könyvtár ismét lehetőséget teremtett arra, hogy a szakma új kutatási 

eredmények bemutatásával járuljon hozzá Kovács Máté szakmai koncepciójának megértéséhez 

és a magyar könyvtárügy e korszakának feltárásához, a szakmai múlt örökségének 

dokumentálásához. A konferenciát a könyvtár munkatársai által összeállított kiállítás kísérte, 

amelynek digitális megörökítése Kovács Máté munkássága áttekintő dokumentációjához 

jelentős forrássá vált.  

Kiemelkedő jelentőségű esemény volt, a város támogatásával ebből az alkalomból, az intézmény 

falán elhelyezett, és ekkor felavatott Kovács Máté emléktábla. Ez az emléktábla nemcsak az 

ünnepi pillanat méltó megemlékezését jelentette, hanem a mindenévi koszorúzási ünnepségek 

folyamatosan felhívják Kovács Máté munkásságára és az intézmény tevékenységére a szakma és 

a nagyközönség figyelmét. 

Ma 2016 november 11-én Kovács Máté születése 110. évfordulójára emlékezünk és ismét 

Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, immár megújult 

korszerű épületében gyűlhettünk össze az ünnepi konferenciára. Kiváló kiállítás és filmbemutató 

kísérte a tartalmas előadói programot. Örömünkre az épitkezés lezárultával az intézmény falára 

ismét visszakerült emléktábla koszorúzására is sor kerülhet. Gazdag program, örömteli és 

ünnepi alkalom ez. 

A Kovács Máté Alapítvány, a könyvtári és művelődési szakma, mindenekelőtt Kovács Máté 

családja nevében szeretnék köszönetet mondani Hajdúszoboszló Önkormányzatának, a Kovács 

Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak ezért a megtisztelő lehetőségért, az intézmény 

kitartó és önzetlen áldozatvállalásáért, Kovács Máté munkásságának megbecsüléséért. Ő maga 

nagy felelősséggel, elkötelezetten és őszinte szeretettel ragaszkodott a szülővároshoz, s ahol 

tehette gondját viselte és igyekezett fejlődéséhez hozzájárulni. 

2006-ban, a 100-éves évfodruló alkalmával a Szókimondó riportja azt a kérdést tette fel nekem, 

hogy mit jelent a mi számunkra ennek a programnak az elindulása, Kovács Máté nevének 

felvétele az intézmény nevébe. Akkor azt válaszoltam: “ Őszinte örömmel fogadtuk ezt a 

megtisztelő döntést … úgy érezzük méltó válasz ez a szülőföld iránt tapasztalt szeretetére, építő 

szándékára és jobbító törekvéseire.” 

Ma sem mondhatok mást. Mindnyájunk nevében köszönjük. 

Hajdúszoboszló, 2016. November 11.                                                           

         Kovács Ilona 


