
Javaslat Kovács Tiborné a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtárának ny. 
igazgatója részére, a „Csendes János Életmű”- díj adományozására 
 
Kovács Tiborné Kőhalmi Piroska, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola nyugdíjas 
könyvtárigazgatója laudációjában, úgy vélem, elöljáróban elengedhetetlen szólni úgy, hogy társát, 
szerető férjét, szakmabeliként is mindenki által tisztelt Kovács Tibor t, a megyei könyvtár volt 
igazgatóját ne említenénk meg. Hiszen nem csak közös életük, de szakmai pályájuk is összeforrott, 
egymás által is alakított, gazdagított. Alig van a magyar könyvtártörténésben, könyvtári életben – a 
megyében talán még kevésbé -, akik családilag is azonos szakmai elkötelezettséggel, egész 
életútjukban a könyvtárügy és a magyar kultúra, irodalom szolgálatát vállalták fel. – S van abban 
talán valamilyen sorsszerűség is, hogy a Kovács házaspár, Tibor és Pirkó (ahogy mindenki nevezi) 
éppen a fény városából, Mátészalkáról indulva lettek munkásságukkal kultúrateremtő és közvetítő 
tényezővé. 
 
A könyvtár volt az a terep számukra, melyben ez a szellemi tőke kibontakozhatott, s utat tört 
magának. Mindketten a mátészalkai könyvtárban kezdték pályafutásukat.  
 
Kovács Tiborné szakmai munkásságát Toldy Ferenc (1873-ból való) ma is időszerű gondolatai 
fejezik ki igazán, miszerint „Minden könyvtárnak két lényeges alkotóeleme van, Egy anyagi, a 
könyvek… s egy szellemi, a könyvtárnok… Igenis, a könyvtárnok az, ki… képes a leggazdagabb 
gyűjteményt holttetemmé lelketleníteni, vagy képes azt… egész lélekkel és szívvel… élő hatalommá 
emelni.” – S a könyv hatalma, ereje és szeretete mutatta az irányt számára. 
 
A könyvtárban rejlő szellemi tőke kibontakoztatása, könyvtárszakmai, irodalomnépszerűsítő 
tevékenysége a mátészalkai, akkor még községi könyvtárban kezdődött 1960-ban. A település 
1969-től városi rangot kapott, 1972-től járási székhely lett, s ekkor az intézmény városi-járási 
könyvtári funkciót nyert el. „Nehéz, izgalmasan szép időszak volt ez” – vallotta egy vele készült 
interjúban. A mátészalkai évek nyújtották számára a lehetőséget, hogy a közművelődési könyvtár 
szinte minden feladatkörét megismerje, és a szakma hivatássá minősüljön. Ezek az évek alakították 
ki a könyvtáügy iránti, életre szóló elkötelezettségét. Hatalmas változáson, fejlődésen ment keresztül 
a könyvtár ezen időszak, a 60-as 70-es évek alatt. Kovács Tibor volt az igazgató ekkor, 1964-1977 
között. Bővült, korszerűsödött az intézmény, 18 fő volt a személyi állomány, ebből 13 könyvtáros, 
többekkel ma is tartja a kapcsolatot. - Itt nyitották meg a megye első járási gyerekkönyvtári részlegét, 
korszerű berendezéssel, szabadpolcos rendszerrel. Szakmailag a megye egyik legjobban (vagy 
talán a legjobban) működő – a mai értelemben már szolgáltató – könyvtára lett az állomány 
gyarapításában, a helyismereti részleg kialakításában, melyben Kovács Tibornénak meghatározó 
szerepe volt.  
 
Ezen időszak alatt a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar-történelem szakos 
középiskolai tanári diplomát, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán könyvtár szakon is diplomát 
szerzett -, szereztek férjével együtt. 
 
Intelligens, művelt, nyitott személyisége, a munkatársaival való kollegiális-baráti együttműködése 
révén a könyvtár a város dolgozószobájává vált, illetve az irodalmi és kulturális élet egyik régiós 
centrumává. A magyar irodalmi élet fellendülésének időszaka is volt ez, a rendezvények, író - olvasó 
találkozók, irodalmi estek rendszeresek voltak az intézményben. A kortárs magyar irodalom és 
művészeti élet képviselőinek legjavát vonzották a könyvtárba, a városba, s a barátsággá nemesedett 
kapcsolata/kapcsolatuk révén a megye, a megyeszékhely kultúrabarátai számára is maradandó 
élményeket nyújtva. Vendégük volt: Nagy László, Sánta Ferenc, Dobos László, Veres Péter, Szabó 
Pál, Kósa Ferenc, Szervátiusz Tibor, Görömbei András, Imre László, Márkus Béla és még hosszan 
lehetne sorolni a neveket. 
 
Azonban mindenekelőtt, vagy első az elsők között Czine Mihály volt: a 40 évig tartó barátság, 
szeretet külön fejezetet érdemel Kovács Tiborné szakmai és irodalomközvetítői tevékenységében. 
Az irodalomtörténész életművének ápolásáért a Pro Literatúra Alapítvány Czine Mihály-díjat 
adományozott részére 2005. szeptember 29-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
 



1977-ben új fejezet következett életében. Kovács Tibort, a férjet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tanács Művelődési Osztályára hívták, Nyíregyházára költöztek. Piroskát a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola Könyvtárába helyezték, előbb feldolgozó csoportvezetői munkakört töltött be, 
aztán igazgatóhelyettes, majd 1991-től igazgatói kinevezést kapott. 
 
A könyvtár gyűjteményét tekintve országosan a legnagyobbak közzé tartozott és tartozik ma is, 
annak ellenére, hogy viszonylag későn, 1962-ben alapították. Az állományalakítással és a 
szolgáltatás megszervezésével munkatársaival együtt arra törekedett, hogy a könyvtár a lehető 
leghatékonyabban szolgálja az intézményben folyó sokrétű munkát, a hallgatók és oktatók 
dokumentumokkal és információkkal való ellátását. Új tanszékek nyíltak, újabbnál újabb 
tantárgyakat vezettek be, s ehhez igazodóan mindig egy új típusú dokumentumgyűjteményt, mintegy 
30 tanszéki könyvtárat kellett létrehozni. E különböző szakágak kutatómunkáját speciális gyűjtőkör 
kialakításával szakkönyvtárrá fejlesztve támogatták. Bár az akkori alapterület (mintegy 1800 m2), a 
szolgáltatási terek (1200 m2) nagysága, korlátozottsága, a minden időben is kevés gyarapítási 
összeg némileg határt szabott a könyvtárvezetés és a munkatársak szakmai aspirációinak, 
igyekezetének, ám az egyik felívelő korszakát élte a könyvtár a 80-as 90-es években Kovács Tiborné 
munkássága és vezetése alatt. 
 
A hazai felsőoktatási törekvések a változó információs igények hatását felismerve egy nagymérvű 
technológiaváltás indult meg a könyvtárban.  Ez lehetővé tette a könyvtári és információs ellátás 
rendszerszerű működését, a hazai és nemzetközi együttműködést, az anyagi és humán erőforrás 
hatékonyabb felhasználását. Az 1993-ban kidolgozott fejlesztési program megvalósítását számos 
sikeres pályázatuk segítette (hardver, szoftver stb. beszerzések). E fejlesztések alapozták meg és 
tették lehetővé a ma már egyetemi könyvtár helyi, regionális, szakterületi és nemzetközi információs 
illetve dokumentumszolgáltatások elérésének a lehetőségét. 
 
A több évtizedes „érdemes és eredményes” munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulásakor 
(1997) a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a Parlamentben. 
 
Kovács Tiborné igazi alkotó műhellyé tette a régió könyvtárait a már említett író -olvasótalálkozások, 
irodalmi estek szervezésével -, de ő maga is alkotó ember, alkotó szellemiség volt és az ma is. 
Bibliográfiai munkássága nemzeti kultúrkincsünket gazdagítja, a téma iránt érdeklődő irodalom- és 
művészettörténészek, kutatók megkerülhetetlen alap művei, forrásai. Ezek: 
 
- a Kósa Ferenc válogatott bibliográfia a Nyíregyházán született f ilmrendező életművét dolgozta fel 
(1988) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Bessenyei György Irodalmi és 
Művelődési Társaság Társasági Fórum c. eladássorozatához 
- Czine Mihály 60. születésnapjára (1989. április 5-én) Köszöntő és bibliográfia címmel jubileumi 
kötet jelent meg (137 old.) szerkesztésében, a megyei könyvtár kiadásában.  
- a Hodinka Antal emlékkönyv a hazai ruszinság egyik képviselőjének állít emléket. . Az Udvari István 
szerkesztésében megjelent tanulmánykötet gazdag bibliográfiája teljessé teszi a kiadványt. 
- A főiskolához kötődő ilyfajta tevékenységei közül szólni kell arról is, hogy rendszeresen közzétette 
a főiskoláról megjelent cikkek, közlemények bibliográfiáját. 
 
Egyéb publikációi közül: 
 
- a Képes Géza Városi Könyvtár története – Kovács Tiborral közös feldolgozásban, és 
- a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Könyvtárának története 1962-2002., 
melyek a Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 1952-2002. I-II. kötetében 
jelentek meg. A II. kötet szerkesztő bizottságának tagja volt, 
- a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság kiadványaiban  szerzőként és 
szerkesztőként rendszeresen jelen van, 
- írt szakmai cikkeket országos lapokba, a Könyvtári Kis Híradóba, ill. megyei neves 
személyiségekről megyei kulturális folyóiratokba, napilapba,  
- színház- és művészetkedvelőként színikritikáit, könyvismertetéseit is olvashattuk. – 2019-ben az 
évad nézője lett, s ekkor megtudtuk, hogy 1981 óta van színházbérlete  a Móricz Zsigmond 
Szinházban. 



 
Igazi közösségi, társaságkedvelő ember, számos civil szervezetben aktívan tevékenykedik:  
- az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet alapító tagja, egy időben vezetőségi tagja, a 
rendezvények rendszeres résztvevője, 
- a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság vezetőségi tagja,  
- a Jósa András Múzeum Múzeumbaráti Körének, 
- a Kodály Társaságnak és 
- a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületének is tagja. 
 
Az elmondottak csupán érzékeltetik intellektusát, szellemi finomságát , emberi gazdagságát. 
Egy vele készült beszélgetésben Nagy László szavait idézve foglalta össze a könyvtárosi hivatás 
lényegét, miszerint: „a modern könyvtári kihívásnak megfelelően meg kell próbálni „átvinni a túlsó 
partra” a könyvtár eredeti szellemét, hagyományait, megtisztelő feladatát, az értékmegőrzést, az 
értékközvetítést és a szolgálatot.” 
 
A fenti gondolatok jegyében tisztelettel és jó szívvel ajánljuk  a Kuratórium figyelmébe Kovács 
Tiborné szakmai munkásságának, Csendes János emlékérem kitüntetéssel való elismerését. 
 
Nyíregyháza. 2021. március 29. 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete vezetősége 
nevében összeállította Zselinszky Lászlóné 
 


