
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április 33

A könyvtáros szakma mély megrendüléssel
fogadta Kovács Tibor, a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott
igazgatója hirtelen jött betegségét, majd 
röviddel ezután, 2010. február 19-ei halál-
hírét. Tehetetlenül szembesültünk a könyör-
telen ténnyel. Hiszen a mindig derûs, 
tervekkel teli kolléga életének utolsó pilla-
natáig aktív részese volt Nyíregyháza és a
megye szakmai közéletének, kulturális ese-
ményeinek. Még távozását is így rendezte 
a sors, ám utolsó találkozását a mûvészet,
kultúra kedvelõivel már nem érhette meg.

1937. május 13-án született Tivadarban.
Mátészalkán érettségizett, ezt követõen
1962 és 1968 között a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanári oklevelet, majd
néhány évvel késõbb, 1973-ban az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen könyvtáros
diplomát szerzett.

A mátészalkai járási könyvtárban szerve-
zõ könyvtárosként kezdte pályáját, ahol fia-
talon, 27 évesen kinevezték igazgatónak. 
16 éven át volt az intézmény élén, melyet
Kovács Tibor szakmai profizmusa a megye
egyik legjobban mûködõ és elismert könyv-
tárává avatott. 

Tehetségét, dinamizmusát értékelve
1977-ben meghívást kapott a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Tanács mûvelõdési
osztályára osztályvezetõ-helyettesi munka-
körbe, majd 1987-ben a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatói fel-
adatkörének ellátásával bízták meg. Innen
ment nyugdíjba 1993-ban. 

Egész életét a könyvtár, a könyvtárügy
iránt való elkötelezettsége jellemezte. Ko-
vács Tibor alakítója volt nem csak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de az or-
szág könyvtári életének is. Ahhoz a nagy
szakmai generációhoz tartozott, amelyik a
’60-as, ’70-es években nehézségekkel és si-
kerekkel együtt egy stabil könyvtári hálóza-
tot alapozott meg, és megteremtette a ké-
sõbbi évtizedek korszerû fejlesztéseinek le-
hetõségeit. De segítõje, irányítója s tanára
volt a késõbbi könyvtáros nemzedéknek is.
A Mátészalkai Járási Könyvtár igazgatója-
ként igényes könyvtári gyûjteményre szer-
vezett szolgáltatást alakított ki, a település
kulturális vérkeringésének részévé avatta a
város könyvtárát. Megyei könyvtárveze-
tõként, közigazgatási tapasztalatok birto-
kában, koncepcióban, széles horizontban
gondolkodott, látta a kor szakmai követel-
ményeit. Igazgatása idejére esett a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szá-
mítógépes információs rendszerének terve-
zése, elindítása. Arra törekedett, hogy a
könyvtár széles körben váljon Nyíregyháza
és a megye „dolgozószobájává”, olyan tájé-
koztató, információs központtá, ami a saját
és más könyvtárak gyûjteményeire épülõ
szolgáltatások közvetítésével képes a válto-
zó olvasói igények kielégítésére.

Az irodalmi, mûvészeti és mûvelõdési 
értékek népszerûsítésében végzett tevé-
kenysége révén a magyar kulturális élet rep-
rezentánsaival való találkozások a me-
gyeszékhely és a megye könyvtáraiban 
maradandó élményt nyújtottak az érdeklõ-
dõknek.

Kovács Tibor
(1937–2010)

✒✒    Nagy László



Rendszeres szakmai publikációs tevékeny-
séget folytatott a megyei szakmai lapokban, a
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében, a Pe-
dagógiai Mûhelyben. Elkötelezettje, aktív
cselekvõje volt a szakmatörténet dokumentá-
lásának, kutatásának. Szerkesztõje és szerzõ-
je volt a Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye könyvtártörténetébõl 1952–2002 c.
kétkötetes könyvtártörténeti monográfiának,
feldolgozta a Mátészalkai Járási Könyvtár és
a csengeri könyvtár történetét.

Személyisége, jó kapcsolatteremtõ ké-
pessége mindig az igazi kulturális értéket
hordozó szervezeteket erõsítette, gazdagí-
totta. „Az értékek szabad versenyének va-
gyunk tanúi, s ilyenkor nagyobb a felelõs-
sége a valós értékekre, a minõségre ügyelni
hivatott könyvtárosoknak, szakemberek-
nek” – vallotta. (Kelet-Magyarország.
1990. ápr. 7. sz. p. 5.) 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezetének alapító tagja, a megyei vezetõ-
ség mellett mûködõ számvizsgáló bizottság-
nak haláláig tagja volt, a szervezet munkájá-
ban az utolsó idõkig aktívan tevékenykedett.
Egyéb kulturális közéleti tisztségeit, tagsága-
it hosszú lenne felsorolni, többek között jel-
zésképpen: a Bessenyei György Irodalmi és
Mûvelõdési Társaság titkára, tagja a Kölcsey
Társaságnak, a Móricz Zsigmond Irodalmi Tár-
saságnak, a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesületnek, a Magyar Kodály Társaság-
nak, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesületnek,
a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesületnek, a
Tiszadobi Zongorafesztivál Baráti Körének…

Igazi értelmiségi, az igényes kultúrát pár-
toló és támogató, a hagyományok ápolásában
kezdeményezõ, részt vevõ könyvtárvezetõt,
kollégát, barátot, embert veszítettünk el.

Hiányozni fog a hétköznapokból, az ünne-
pi alkalmakról, a szakmai programokról,
Nyíregyháza és a megye kulturális rendezvé-
nyeirõl, a színházi nézõtérrõl, a hangverseny-
terembõl, a társasági életbõl. Mert stílusa volt,
stílusa volt egyéniségének, megszólalásainak.

Teljes életet élt. Érdemes és eredményes
munkát hagyott örökségül ránk. Hirtelen 
távozását mély döbbenettel fogadjuk, szo-
morúan hajtjuk le fejünket, hangunkat sut-
togóra fogjuk. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április34

Fülep Lajos levelezése

A fenti címmel jelent meg Vekerdi László
munkája, minden bizonnyal a legkülönö-
sebb magyar nyelvû könyvek egyike. Mi te-
szi ilyen különlegessé? Számos vonása. Ha
valaki – józan paraszti ésszel – „meghatá-
rozni” kívánná, a következõket kellene el-
mondania róla: Fülep Lajos mûvészetfilo-
zófus ifjúkora óta terjedelmes levelezést
folytatott barátaival, ismerõseivel, tanítvá-
nyaival, ez a levelezés Fülep halála után hét
vaskos kötetben megjelent, az egyes köte-
tekrõl Vekerdi László, aki Fülep belsõ kö-
réhez tartozott, recenziókat publikált (a leg-
többet a tatabányai Új Forrás jelentette
meg). A kötet semmi egyéb, mint e recen-
ziók újraközlése. De hát akkor mi a kü-
lönlegesség? Igaz, nem igazán szokás 
recenziókat kötetbe gyûjteni, ez valahogy
illetlenség, de azért persze sokszor meg-
esik. A recenziógyûjtemények recenzorai
ilyenkor elnézéssel vagy felháborodással
azt szokták megjegyezni, hogy a szerzõ ki-
söpörte az íróasztalfiókjait, minden kis
piszlicsáré írását a könyvek halhatatlansá-
gába vélte emelni. Ezúttal azonban valami
egészen másról van szó. Mirõl? És mostan-
tól azután sorjáztatni fogjuk a különlegessé-
geket.

Mindenekelõtt különös, nagyon különös
(Tõkei Ferenc, a nagy filozófus-sinológus
hangsúlyozta ezt komoly nyomatékkal) ma-
ga a Fülep-személyiség. Életében egyetlen,
nagyon kicsiny könyve jelent csak meg,
mégis, már huszonéves korában is, de késõ
vénségéig (nyolcvanhat éves korában halt
meg) a legnagyobbak közé számították. 
A legnagyobbak közé – világviszonylatban
is – a mûvészettörténészek, a mûvészetfilo-
zófusok, a filozófiai írók közt. Életét, mû-
ködését, írásait legendák kísérték, és ami
még különösebb, ezek a legendák rendre
igaznak bizonyultak: valóban õ írta az elsõ,
mindenkit megelõzõ, máig érvényes kritikát
Ady elsõ igazi verseskötetérõl, valóban õ
fedezte fel, méltatta érdemén – világvi-


