
Kovács Máté születésnapját a könyv, a
könyvkiadás, a könyvtár, a könyvtárügy, 
a könyvtárosok és az olvasás napjává kellene
emelni, talán azért, mert Kovács Máté volt a
magyar könyvtártudomány elsõ olyan képvi-
selõje, aki ezeket a kérdéseket egységben lát-
ta, és ebben az egységben gondolkodott. 
A XX. század középsõ évtizedeinek olyan
személyisége volt, aki a magyar közéletben,
a politikában, a tudományban és a tudomány
gyakorlati alkalmazásában komplex gondol-
kodással rendelkezett. Tehát egyetemesen és
rendszerben, összefüggésekben látta a politi-
kát, a tudományt és a magyar társadalom
elõtt álló feladatokat.

Most nemcsak Hajdúszoboszló kiváló fiá-
ra, hanem a magyar haza, a magyar nép, a
magyar nemzet érdemes és hûséges fiára
akarok emlékezni, tehát nemcsak a szobosz-
lói Kovács Mátéra, hanem a magyar tudósra
is. Tudjuk azonban mindnyájan, hogy kell
egy hely, ahol jobban szeretnek bennünket,
és nagyobb hûséggel emlékeznek ránk. Ko-
vács Máténak ilyen hely Hajdúszoboszló, a
szülõváros, az áldott hajdúvidék, ahol évrõl
évre emlékeznek rá. Jó erre emlékeztetni és
nevelni a fiatalokat, hogy Kovács Máté tanít-
ványainak és tudományának örökösei példá-
ját a jövõben is kövessék. Mert jöhetnek és
bizonyára jönnek is újabb nagy tudósok a
könyvtártudományban is, de sohasem szabad
feledni, hogy ennek a tudománytörténetnek
és a könyvtárosképzésnek egyik nagy to-
vábbalkotója, több területen felfedezõje és
kimunkálója Kovács Máté volt.

Kovács Máté indulása több irányba muta-
tott, a készülés, a felkészülés idõszaka a tu-
dós pedagógus irányába történt, a háborús és
a háború utáni idõszak a politika felé terelte
a Nemzeti Parasztpárt színeiben. A helyét itt
is a kultúra területén találta meg, s mint kul-
tuszminisztériumi államtitkár rövid idõ alatt
is nagyot alkotott, gondoljunk a nyolcosztá-
lyos általános iskola bevezetésében végzett
tevékenységére. 

A politika azonban õt is, mint elvbarátait,
csúfosan megcsalta, az 1940-es évek legvé-

gén minden polgári út lezárult, és ezzel a
kultúra politikusa, Kovács Máté elõtt is le-
zártak minden, a politika felé vezetõ utat.
Amikor õt a debreceni egyetem könyvtárá-
nak igazgatójává kinevezték, nem történt
más, mint hogy igyekeztek eltávolítani a
közélet, a politika centrumából. Kovács Má-
té azonban itt is helytállt, felfejlesztette és
nemzeti könyvtárrá emelte a debreceni egye-
tem könyvtárát. Ettõl kezdve már nem lehe-
tett eltéríteni a magyar könyvtárügy mellõl,
innen egyenesen vezetett az út a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem katedrá-
jára, mely elméleti, gyakorlati oktatói mun-
kájának színtere lett. Csak mellékesen jegy-
zem meg, hogy azon a professzori széken,
melyen egykor Kovács Máté ült, ma is szo-
boszlói gyökerekkel rendelkezõ egyetemi ta-
nár ül, a szerkesztõ Fehér Gábor unokája, az
író Fehér Gábor unokaöccse. 

Jól tudjuk, hogy a történelemben nincs
„de”, nincs „ha”, ami megtörtént, az megmá-
síthatatlan, de engem mégsem hagy gondol-
kodás nélkül az, hogy milyen pályát futhatott
volna be a kreatív gondolkodó, a realitások
talaján álló, feladatokban és tennivalóban
gondolkodó Kovács Máté, aki innen, Hajdú-
szoboszlóról vitte magával a tények és a tör-
vények örökérvényû tapasztalatát és tisztele-
tét. Az a törvény, mely õt igazgatta egész pá-
lyáján, az itt fakadt, a szoboszlói életben, a
szoboszlói népéletben, a szegények között.

Ilyen rövid emlékezõ beszédben nem le-
het könyvtárunk névadójának tetteirõl, elmé-
leteirõl, gyakorlati munkájáról részletesen
beszélni. Meg hát nem akarom én a munkás-
ságát részletesen tanulmányozók tételeit 
ismételni, jelentõs szakirodalom áll rendel-
kezésünkre, több Kovács Máté hagyatékát
tárgyaló konferencia anyaga könyvben ol-
vasható. A munkásságát tartalmazó részletes
bibliográfia évek óta rendelkezésünkre áll, 
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s az ott feltüntetett mûvekbõl ismerhetõ meg
az õ gondolkodása, szellemisége. Nekem
hadd legyen most lehetõségem Kovács Máté
szépírói és irodalomtörténészi tevékenységé-
rõl beszélni, jóllehet nem hagyott ránk jelen-
tõs szépírói hagyatékot. Ami maradt, az is 
töredék, de ez a töredék a legtisztábban szo-
boszlói eredetû, ízû és zamatú. Mindeddig
nem építettük be kísérleteit Szoboszló iro-
dalmi hagyományaiba. Ebben saját felelõs-
ségemet és mulasztásomat is érzem. 

Kovács Máté irodalmi kísérletei, ponto-
sabban azok a kísérletei, amelyekrõl én tu-
dok, teljes rokonságot mutatnak Fehér Gábor
prózájával, és több szálon összecsengnek
Szép Ernõ korai prózai munkáival. Kovács
Máté és Fehér Gábor irodalmi munkájának
egy tõrõl fakadását a nyelvhasználat mutatja,
Szép Ernõvel – bár van nyelvi rokonság is –
inkább a tematikában, a népi, gyerekkori él-
mények feltárásában kerül lelki, rokoni kap-
csolatba. Fehér Gábor novellái között jól 
elférne Kovács Máté A boszorkány címû no-
vellája, nyelvezete, népi humora, rokonszen-
ve az ábrázolt téma és alakjai iránt jelzi ezt.
Irodalomtörténész, esztéta legyen a talpán
az, aki a stílus alapján ítélkezni tudna. Persze
éppen ebben rejlik Fehér Gábor és Kovács
Máté írói sorsának tragédiája is. Kovács Má-
té és Fehér Gábor irodalmi próbálkozásai
nagyjából egy idõben történek. Igaz, Fehér
1928-ban nyerte meg a Napkelet novellapá-
lyázatát, Kovács Máté pedig az említett no-
velláját 1929 áprilisában írta. Fehér Gábor
már a harmincas évek elején letette a tollat, s
csak a tanári pályájának élt, Kovács Máté
utolsónak tekinthetõ kísérlete 1935-ben tör-
tént, ekkor adta fel szépírói ambícióit és for-
dult õ is a tanári pálya felé.

A boszorkány címû novella témájában in-
kább Szép Ernõt idézi. Kovács Máté elbeszé-
lésében egy tehén, a Pírók körüli bonyodal-
mak állnak, Szép Ernõ 1918-ban Bécsben 
írta a Karacsné hét tehene címû novelláját,
de elõször Hatvany Lajos lapjában, az Esz-
tendõben jelent meg 1918 novemberében.
Hajdúszoboszlón a tehén életet adó, ételt adó
szimbólum volt. Aki Hajdúszoboszlón tollat
fogott, annak volt mondanivalója a tehénrõl.
Gondoljunk Pénztáros István fiára, Pénztá-
ros Imrére, aki Az özvegyasszony tehene cím-

mel 1935-ben írt novellát! De elmondhatom,
hogy 2007-ben a Szókimondó Fehér Gábor-
novellapályázatára az egyik pályázó éppen
Az öregasszony tehénkéje címû írással pályá-
zott.

Az irodalomtörténet-írásban már na-
gyobb szerencséje volt Kovács Máténak. Az
irodalomtörténetbõl vette doktori értekezé-
sének témáját. Fazekas Mihály, a rokokó köl-
tõ címû munkáját 1939-ben védte meg, ek-
kor lett a doktori cím tulajdonosa, a mû
1940-ben jelent meg. 1941-ben szerkesztette
a Ludas Matyi és más költemények címû kö-
tetet, majd a Szép magyar versek válogatást
1944-ben. Írt tanulmányt Csokonairól, 1968-
ban az irodalomtudomány kandidátusa lett. 

A szülõvárosában vagyunk, és abban az
intézményben, mely az õ mûve, pontosan
hatvan éve épült, és az átadásának napja is
közel esik Kovács Máté születésnapjához.
Nem szabad megfeledkeznünk Hajdúszo-
boszlóhoz való hûségérõl, a városért végzett
tevékenységérõl. Ahogy korábban mondtam,
mindenben komplex módon gondolkodott,
így a hajdúszoboszlói kulturális és mûvelõ-
dési intézmények megteremtését is rendszer-
ben és azok funkciói szerint képzelte el. Haj-
dúszoboszlóra mûvelõdési házat, múzeumot,
gimnáziumot, népi kollégiumot, tanyai inter-
nátust, tanítói üdülõházat álmodott. De 
nemcsak álmodott, hanem tett is érte, az õ 
kitartó segítõi és szervezõi munkájának kö-
szönhetõ, hogy Hajdúszoboszlón 1948-ban
megkezdõdött a gimnáziumi oktatás az
1899-ben épült állami polgári iskolában,
1950-ben új, az akkori idõkben igen korsze-
rû mûvelõdési ház épült, 1952-ben megala-
kult az állami középiskolai kollégium. 

Bár õt 1949-ben kivonták a kultúra és az
oktatás irányításából, ezeknek az intézmé-
nyeknek létrehozásában õ volt a kezdemé-
nyezõ és az anyagi, szellemi alapok lerakója,
mert a fizikailag és szellemileg erõs férfiban
ott volt az a szoboszlói kisfiú, aki egykor kis
tarisznyájával a Nádudvari út végérõl vándo-
rolt reggelente a városközpontba, s ez a min-
dennapi út jelképe lett annak az útnak, amely
õt innen a kis hajdúvárosból a nemzeti kultú-
ra és tudomány centrumába vitte. Én így lá-
tom õt, a hazányivá kiterjedt szoboszlói ég
csillagaként. ■
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