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Arnóth Károly laudációja

Tisztelt Kuratórium! Kedves Vendégek!

Úgy gondolom, hogy Kovács Máté emlékét nemcsak életműve kutatásával, tudományos dolgozatokkal lehet ápolni. Az is ápolja, aki megértette, elsajátította törekvéseit, aszerint élt és munkálkodott, s környezetében felmutatta példáját. Arnóth Károly Kovács Máté tanítványai első évfolyamának nemcsak a betűrendben elsője, hanem egész életében ezt tette. Nem titok, ezt az első évfolyamot bensőséges kapcsolat fűzte Kovács Mátéhoz. Mi voltunk,  akikkel és akiken kikísérletezte a régit messze meghaladó, korszerűsített könyvtárosképzést.
Arnóth Károly 1956-61 között szerzett könyvtáros és magyar szakos középiskolai tanári oklevelet. Tanulmányai során önként vállalta, hogy Eötvös szakkollégista társával speciális kollégium keretében Kovács Mátétól külön is tanuljon könyvtárpolitikát. Arnóth erről az 1994. februári tanítványi összejövetelről beszámolva írta : „Csak most döbbenek rá, hogy azokban a vitákban, amelyekkel az Alapelvek és követelmények… című szakszervezeti fejlesztési irányelveket kidolgoztuk, ha jól szerepeltem, akkor is az ő nyomdokain jártam…”
Egyetemi tanulmányai közben dolgozott – ösztöndíjkiegészítés céljából - a Nyomdász-, majd a Vasasszakszervezet Központi Könyvtárában. Utóbbiban a diploma után 12 évet töltött el. 1972-74 között a GANZ-MÁVAG központi könyvtárában, 1974-79 között a SZOT Központi Könyvtárában dolgozott. 1980-ban visszahívták a Vasas Központi Könyvtárba igazgatónak, s ezt a posztot töltötte be l992. július 31-ig, a szakszervezeti könyvtárak felszámolásáig. 1992. szeptember 1.-1995. december 30. között a Könyvtártudományi és Módszertani Központ főmunkatársa: előbb az Olvasószolgálati kutatási osztályon, 1994. március 15-től az igazgatónak alárendelten a KMK titkárságán. Három évtizedig tagja volt a KMK propaganda bizottságának, közreműködött a 100 lap – 100 cikk, majd a Sajtószemle, valamint az Eseménynaptár szerkesztésében. Tagja volt a HNF olvasószolgálati munkabizottságának. 
1995. december 30-ával az OSZK főigazgatója hozzájárult korengedményes nyugdíjazásához. Az első nagy elbocsátások áldozata lett 57 évesen. 
Publikációs tevékenysége a Könyvtáros és Olvasó Nép c. lapokban bontakozott ki és a KMK-ban volt legintenzívebb. Írt a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban, 1994-1995-ben a Könyvtári Levelező/lapnak minden számában olvashatók írásai, interjúi. Írt olvasóköri, -tábori témákról, vagy a határon túli kirándulások tapasztalatait osztotta meg. A szakszervezeti könyvtárakban mindenféle munkát kellett végeznie, de legszívesebben a könyvtári rendezvényeket: író-olvasó találkozókat, előadóművészek műsorát, könyv- és filmankétokat szervezte. A KMK-ban az olvasáskutatási eredmények népszerűsítésében, olvasóköri-önképzőköri szervezésben vett részt, szolgálta a gyermekek és az ifjúság olvasásának ügyét. 
Munkáját 1968-ban A szocialista kultúráért, 1977-ben A szakszervezeti munkáért ezüst fokozatú kitüntetéssel ismerték el.
A Kovács Máté tanítványok közül egyre kevesebben élünk. Bíztatunk, aki még nem tette, az utókorral ossza meg, mit jelentett pályáján Kovács Máté. Ezért is gondolta a kuratórium, hogy most a példáját őrzők közül a tanítvány Arnóth Károlyt jutalmazza emlékplakettel. Személyén keresztül az egész első évfolyamot is köszönti. 
	Arnóth Károly 1973-ban elsőként emlékeztetett Kovács Máté utolsó előadására, a Ganz-Mávag 1972. évi könyvheti megnyítójára. Kezdeményezője, szervezője volt az 1994. február 25-én az OSZK-ban tartott összejövetelnek. A Könyvtári Levelező/lap januári számába anekdotázó beharangozót írt – kiváló memóriája révén sok emberi vonását örökítette meg szeretett professzorunknak. Arról írt, hogy emléke „egyre meghatározóbban él bennünk, s arra sarkall, hogy önvizsgálatot tartsunk: megtettünk-e mindent, amire ösztönzött bennünk, önmagunk kiterjesztéséért, szakmánkért, nemzetünkért.” Hiszem, ez motiválta egész pályáján. Arról is vallott: „… Csibra Lajos, aki még parasztpárti funkcionáriusként ismerte Mátét, az ő javaslatára alkalmazott. Így lettem szakszervezeti könyvtáros – ez egész életemre és pályámra kihatott, s végső soron elégedett, boldog emberré tett.”  
Az 1994-es összejövetelen hangzott el a javaslat, hogy Kovács Máté születésének 90. vagy halálának 25. évfordulóján rendezzünk tudományos ülésszakot az OSZK-ban. Ez lett a születésnaphoz közeli, 1996. október 28-29-én, Debrecenben tartott nagyszabású emlékülés. Itt hangzott el Karcsitól az epitheton ornans, melyet az életútat legátfogóbban megrajzoló Bényei Miklós is átvett, hogy t.i. Kovács Máté karizmatikus személyiség volt. Arnóth örökítette meg a Páldy Róberttal készített interjúban azt a jellemzést róla: „Következetes, ugyanakkor diplomatikus embernek ismertem őt, aki ragaszkodott meggyőződéséhez, de nem vitte törésre a dolgot ...” Ma úgy mondanánk: Kovács Máté parasztpárti, liberális demokrata volt.
Arnóth Károly mondta 2011 novemberében a hajdúszoboszlói emléktábla előtti köszöntőt. Ez  lenyűgözően szép beszéd volt, ilyet csak az ő irodalmi műveltsége, kiváló memóriája volt képes létrehozni. Őt idézem: „amíg mi élünk, nem halsz meg teljesen!” 


