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„A jövõ a múlt és a jelen
egységére épül”

Emlékkötetet

Kovács Máté tiszteletére

Kovács Máté tanszékvezetõ professzorra szü-
letése századik évfordulójának évében, 2006-
ban három kiemelkedõ rendezvénnyel emlé-
keztek.

Március 22-én emlékünnepséget tartottak az
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék szer-
vezésében Budapesten. Ezen hét elõadó Ko-
vács Máté sokszínû életébõl merítve felidézte
mint államtitkárt; elhelyezte örökségét a háló-
zati közösségi terek korában; megfogalmazta,
mit jelent Kovács Máté a leendõ könyvtáro-
soknak; méltatta könyvtárpolitikai tevékeny-
ségét, amelyet az Országos Könyvtárügyi Ta-
nácsban, valamint az Országos Könyvtárügyi
Dokumentációs Tanácsban fejtett ki; emléke-
zett rá mint frankofon bibliológus professzor-
ra, vagy „egyszerûen csak” Kovács Mátéra, az
emberre; napjainkba helyezte filozófiáját, el-
képzelve, mit tenne ma Kovács Máté.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
XXXVIII. vándorgyûlésén a kecskeméti Katona
József Könyvtárban 2006. július 28-án emlék-
ülést tartottak a centenárium alkalmából. Ez al-
kalommal öt elõadás hangzott el: felidézték
munkásságát az 1956 és 1972 közötti idõszak-
ból az ELTE tanszékvezetõ professzoraként;
kapcsolatát a humán információtudománnyal;
bibliológiájának egy diszciplináját a múltba és a
jelenbe helyezve, szociológiai körképet adva a
Kárpát-medence magyarságának nemzeti és kul-
turális identitásáról.

A 2006-os év harmadik nagy rendezvénye a
róla elnevezett mûvelõdési központ és könyvtár
konferenciája volt Hajdúszoboszlón 2006. no-
vember 10–11-én. Kovács Máté 1945 és 1949
között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
umban szakpolitikusként tevékenykedett, életé-
nek ezeket a történelmi távlatú esztendeit idézte

meg az egyik elõadás. 1949-ben a Debreceni
Egyetemi Könyvtár igazgatója lett, itteni érték-
mentõ tevékenységérõl is szó esett. A hajdúszo-
boszlói születésû Kovács Máté kultuszminiszté-
riumi államtitkárként sem feledkezett meg szü-
lõvárosáról, középiskolai képzéshez, mûvelõdé-
si házhoz, kollégiumhoz juttatta Hajdúszobosz-
lót – errõl is megemlékezett a hálás utókor.
Történeti és elméleti munkásságának kiteljese-
dése volt A könyv és könyvtár a magyar társa-

dalom életében címmel három kötetre tervezett,
de a harmadik kötet nélkül sajnos torzóban
maradt, szerkesztésében összeállt munka. Sze-
repvállalását a határon túli könyvtárosképzésben,
irodalmár pályakezdését éppúgy felidézték a
konferencián, mint szakmai barátságait és embe-
ri alakját. A családja körébõl indult kezdemé-
nyezésre létrejött, hivatalosan 1996-tól mûködõ
alapítvány egyik célja, hogy ápolja Kovács Máté
emlékét és szellemiségét, ennek eredményeirõl
is olvashatunk az emlékkötetben.

A jövő a múlt és a jelen egységére épül
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Kovács Máté szellemi hagyatéka sokáig ad
még feladatot a kutatóknak, hiszen az Országos
Széchényi Könyvtárban õrzött levéltári anyagon
túl nagyon sok helyen rejtõzködhetnek pályájá-
hoz, szakmai munkásságához kötõdõ iratok, le-
velek – mint ahogy az több elõadásból is sejlik.
Az emlékkötet tartalmazza az 1983 és 2007
között megjelent, Kovács Máté életéhez kapcso-
lódó, róla szóló publikációk bibliográfiáját. (A
korábbi idõszak bibliográfiái az elõzõ két em-
lékkötetben jelentek meg.)

Az emlékkötet végén Kovács Máté kéziratos
hagyatékából olvashatunk, ahogy õ fogalmazta,
„egy emberjelölt meglátásaiból”, s egy pici merí-
tést szépirodalmi próbálkozásaiból, novelláiból –
igazolva meglátásait, amikbõl mutassunk egyet
példaként: „Az univerzum legnagyobb, de egyszer-

smind a legfájdalmasabb csodája: a gondolkodás.”

A rá emlékezõ, õt megidézõ elõadásokat ol-
vasva egyre erõsebb a hiányérzet: milyen kár,
hogy nincs már közöttünk, s megfogalmazódik
az ösztönzés arra, hogy pályájával, életével, szel-
lemiségével minden leendõ könyvtáros s a pá-
lyán most dolgozók is megismerkedjenek. Ezt a
célt is szolgálja a tisztelgõ kötet, amely számos
intézmény, köztük a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelent meg Hangodi Ágnesnek, a
Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma titkárának
szerkesztésében.

(FL)

  A jövõ a múlt és a jelen egységére
épül. Emlékkötetet Kovács Máté tiszte-
letére / szerk. Hangodi Ágnes. – Deb-
recen: Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár soksz., 2007.– 274 p.

Mûvelõdéspolitika
és középiskolai könyvtárak
egykor

Szerafinné Szabolcsi Ágnes
doktori értekezése

Mintha mostanában nagyobb figyelem irányulna
a hajdani, a második világháború elõtti középis-
kolai és más tanintézeti könyvtárakra. A téma a
doktoranduszok érdeklõdését is felkeltette. Az
elkészült PhD-értekezések egyikét Szerafinné
Szabolcsi Ágnes nyújtotta be, aki a Nyíregyházi

Fõiskola informatikus könyvtáros szakának ok-
tatója. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán 2005 októberében sikeresen megvé-
dett disszertáció tavaly nyomtatásban is megje-
lent, innentõl fogva bibliográfiailag regisztrál-
ják, a kutatók tudomást szerezhetnek róla.

A kötet címe és alcíme pontosan kifejezi a
tartalmat és a szerzõ elsõdleges szándékát: Kul-

túrpolitika, iskola, könyvtár. A kultúrpolitika ha-

tása Nyíregyháza középfokú iskolai könyvtárai-

ra a két világháború között. Rögtön bocsássuk
elõre: korrekt, gondos munka, számos kérdés-
ben elõmozdítja a tárgyalt idõszak mûvelõdési
jelenségeinek, folyamatainak megértését. Széles
szakirodalmi és forrásbázisra támaszkodik, pél-
dásan kivitelezett hivatkozásainak száma meg-
haladja a háromszázötvenet (alig több mint száz-
nyolcvan szövegoldalon!), a felhasznált iroda-
lom listája százharmincnyolc tételbõl áll. Az
olvasó kedvére lapozgathat az egyidejû doku-
mentumokból (a központi könyvjegyzékekbõl,
levéltári iratokból) kiválogatott függelékben is.

Már a tartalomjegyzékbõl kitûnik, mennyire
logikus és világos a tanulmány szerkezeti felépí-
tése. A szerzõ röviden vázolja, hogyan alakult
Magyarország helyzete a trianoni békediktátu-
mot követõen. Majd a Horthy-korszak két ki-
emelkedõ kultuszminiszterének, Klebelsberg
Kunó grófnak és Hóman Bálintnak a nézeteit,
gyakorlati tetteit és könyvtár-politikai elgondo-
lásait taglalja. Közben a korabeli közoktatás-
politika meghatározó személyiségérõl, ideológu-
sáról, Kornis Gyuláról is szól. Ebben a fejezet-
ben választ kaphatunk arra a nyilván sokakat
elgondolkodtató szóhasználatra is, amely a cím-
ben és az alcímben található: a ma szokásos
mûvelõdéspolitika helyett itt, az értekezésben az
egykori kifejezés – kultúrpolitika – szerepel, tehát
Szerafinné e vonatkozásban is a történetiség elvét
érvényesíti. Más esetekben szintén hasonlóan jár
el, az adott kor lehetõségeibõl, viszonyaiból indul
ki, értékelõ megállapításait ezekhez igazítja.

 A dualizmus idõszakáig, nevezetesen Eötvös
József népoktatási törvényéig visszanyúlóan vizs-
gálja az ifjúsági, vagyis a tanulói könyvtárak
fejlõdését. Részletesebben kitér a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) által 1923-
ban létrehívott Országos Ifjúsági Irodalmi Ta-
nács tevékenységére. A tanács rendszeresen állí-
tott össze könyvjegyzéket a középiskolai könyv-
tárak állományának beszerzéséhez, és ezeket a




