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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
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VKM a Hivatalos Közlönyben tette közzé. Nem-
csak kötelezõ és ajánlott mûveket soroltak fel,
hanem jó néhány alkalommal tiltottá nyilvání-
tott kiadványokat is. „A könyvajánlások a kor-
szak politikai gondolkodását képviselték. A fel-
sorolásban nem szereplõ kiadványok csak külön
ellenõrzési folyamaton keresztül menve, a tan-
kerületi királyi fõigazgatók hozzájárulásával vol-
tak beszerezhetõk” – állapította meg a szerzõ a
végsõ, összegzõ fejezetben. Vagyis – ha szigo-
rúbban, ám a valósághoz híven fogalmazunk – a
középfokú tanintézetek tanulói könyvtárainak
gyarapításakor az állami cenzúra létével kellett
számolni.

A következõkben Szabolcs vármegye és a me-
gyeszékhely, Nyíregyháza kulturális életérõl esik
szó. Két fontos és sok újat hozó alfejezet emel-
hetõ ki: az egyikben a város könyvtárait ismer-
teti, a másikban a nyíregyházi tanulók társadal-
mi összetételét vizsgálja. Egzakt adatokkal arról
a lokális közegrõl rajzol hiteles képet, amelyben
a helyi középfokú iskolák és azok könyvtárai
mûködtek. Az adott kor felfogásához igazodva a
gimnáziumok, a reálgimnázium és a leánylíce-
um, valamint a felsõkereskedelmi iskolák és a
tanítóképzõ intézetek mellett a polgári iskolákat is
a középfokú tanintézetek közé sorolja.

Ily módon a disszertáció legterjedelmesebb
(mintegy hatvan oldalra rúgó) fejezete tizenegy
intézményt mutat be. A rendelkezésre álló egy-
idejû források, leginkább az értesítõk, továbbá
más nyomtatott információhordozók és a levél-
tári iratok alapján igyekszik rekonstruálni vala-
mennyi azonosítható iskolai (tanári, tanulói, egy-
leti stb.) könyvtár korabeli történetét. Rengeteg
tényt közöl, megpróbálja a gyûjteményeket fel-
ügyelõ tanárokat (köztük a legendás Kovács
Mátét) is azonosítani. Táblázatai körültekintõ,
alapos kutatásról tanúskodnak. A konkrét, nyír-
egyházi példa általánosítható következtetésekre
ad lehetõséget. A már említett zárófejezetben a
szerzõ kísérletet tesz ezek (vagy legalábbis ezek
egy részének) megfogalmazására. Úgy véli, hogy
a központi megkötöttségek ellenére a könyvtá-
rak révén a tanulók kulturálisan sokat gazdagod-
hattak szellemiekben, és a tanárok is támaszkod-
hattak állományukra. A diákok számára „elérhe-
tõvé vált […] a magyar és külföldi klasszikus
szépirodalom a kötelezõ irodalom keretében, hoz-
zájuthattak a korszak kézikönyveihez, folyóira-
taihoz. A tanárokat szakmai ismereteik korsze-

rûsítésében segítették a pedagógiai és a hivata-
los kiadványok.”

 N. Szabó József, a fõiskola egyetemi tanára
írja elõszavában, hogy Szerafinné Szabolcsi
Ágnes „monográfiája tudománytörténeti és kul-
túrpolitikai hiányt pótol…” Miután egyetértés-
sel idéztük, tegyük hozzá: a tanulmány fontos
tanulsággal szolgál a könyvtártörténet mûvelõi,
és szolgálhat a mai mûvelõdés- és könyvtárpoli-
tika számára is. Számos hozadéka közül talán
leginkább azt érdemes hangsúlyozni, hogy a min-
denkori mûvelõdéspolitika közvetlen hatással
lehet és van az iskolai könyvtárak, tágabban a
könyvtárak fejlõdésére. Ösztönözheti és korlá-
tozhatja azt. Remélhetõleg most, aztán a köze-
lebbi és a távolabbi jövõben az elõzõ szándék
jellemzi majd a hazai politikai irányítást.

Bényei Miklós

   Kultúrpolitika, iskola, könyvtár. A
kultúrpolitika hatása Nyíregyháza kö-
zépfokú iskolai könyvtáraira a két vi-
lágháború között / Szerafinné Szabol-
csi Ágnes. – Nyíregyháza : [Szerzõ],
2007. – 232 p.
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