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Lassan-lassan szép, nemes hagyománnyá érlelődik az a lélekemelő kezdeményezés, hogy a hajdúszoboszlóiak és meghívott vendégeik a város jeles fiának születésnapján emléktáblája előtt koszorút helyeznek el, és így tisztelegnek a huszadik századi magyarországi oktatás- és művelődésügy kiváló szakemberének emléke előtt.

Ezekben a percekben, amikor ismét itt állunk a Kovács Mátéról elnevezett művelődési központ és könyvtár falánál, önkéntelenül elgondolkodunk, magunk elé idézzük a névadó kivételes egyéniségét. Töprengés közben bizonyára elővillan az a kérdés: miért is tiszteljük annyira az ő személyét, életművét? Miért emlékeznek rá mindazok, akik ismerték, hálával és – ami ennél még több – szeretettel? Miért van az, hogy a mai könyvtárosok és a művelődés egyéb munkásai a nehéz, gyötrő pillanatokban még most, halála után több mint három és fél évtized múltán is nagyon gyakran az ő papírra vetett gondolataiban keresik, remélik a megoldást, vagy legalábbis a kivezető utat felmutató tanulságot? Ezekre és a tovább sorjázó kérdéseinkre érzéseinkben, élményeinkben, a professzor úrról megjelent írásokban és mindenekelőtt a szikár, cáfolhatatlan tényekben találjuk meg a választ.

Hajdúszoboszló polgárai és vezetői nyilván azt a férfiút tisztelik Kovács Máté személyében, aki a város szülöttjeként teljesítményével, a magyar művelődés egyik kiemelkedő alakjaként és egyetemi tanárként ország- és világszerte öregbítette a település hírnevét. S tisztelik azt a művelődéspolitikust, aki államtitkárként jelentékeny mértékben hozzájárult a szoboszlói gimnázium és kollégium, valamint – az akkori szóhasználattal – a kultúrház (és benne a közkönyvtár) létrejöttéhez. Régi álmok váltak valóra a negyvenes évek végén, és az általa dajkált intézmények azóta is eredményesen, hozzá méltóan működnek.

Művelődéspolitikai tevékenységének és nézeteinek számos eleme szintén időtállónak bizonyult. Napjainkban leginkább az a szemléleti alapállása aktuális, amellyel egységben látta a kultúra különböző területeit, ágait – az oktatást, a tudományt, a szabadművelődést, a könyvtárügyet, a művészeteket –, és nemcsak hangoztatta ezt az alaptételét, hanem a gyakorlatban is az arányos, kiegyensúlyozott fejlesztésüket, támogatásukat igyekezett megvalósítani. Úgy, ahogy egyik méltatója írta: „Kovács Máté […] mindig rendszerben gondolkodott. Elméleti és gyakorlati munkája során a lényegi összefüggések felismerésére törekedett.” Igencsak tiszteletet érdemlő felfogás ma is.

Ez a művelődéspolitikai attitűd, magatartás jellemezte Kovács Máté könyvtárigazgatói munkásságát is. Valamivel több mint hét esztendeig állt a debreceni egyetemi könyvtár élén, és az intézmény az ő irányításával vált a dokumentum-ellátás és információszolgáltatás, valamint az itthon akkortájt formálódó könyvtártudomány korszerű műhelyévé, és kezdeményezésére a második nemzeti könyvtárrá. Közben – mintegy másodállásban – rendbe tette, vasúti nyelven szólva: vágányra állította a Magyar Tudományos Akadémia válságba került könyvtárát is. Vezetői elképzelései, módszerei nemegyszer mai utódait is segítik, ösztönzik. Később az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács elnökeként és egyetemi tanárként a magyar könyvtár- és szakirodalmi tájékoztatásügy egyik meghatározó szereplője, vitathatatlan szakmai tekintélye, olyan integráló személyiség, amilyenre azóta sem volt példa, és amilyenre mostanság is igen nagy szükség lenne.

Talán még mindig nem érzékeljük kellően, hogy tudományos öröksége mennyire számottevő. Nem győzzük elégszer ismételni: egyik úttörője volt a könyvtártudomány meghonosításának, hazai megszilárdításának. Továbbfejlesztette, magas szintre emelte a francia kollégák bibliológiai elméletét. Sokat tett a könyvtár- és olvasásszociológia, valamint az olvasáslélektan elismertetéséért. Könyvtártörténeti dolgozatainak szintén jelentős a szemléleti hozadéka. Behatóan mérlegelte a könyv és az újfajta információhordozók várható viszonyát, fontos megfigyelésekig jutott el a kommunikáció-elmélet terén. Sajnálatos módon csaknem teljesen elfelejtették az ötvenes évek közepén kimunkált grandiózus enciklopédia-tervezetét, noha ezt követően a magyar lexikon-irodalom java része ebből táplálkozott.

Mi, akik még ismerhettük, láthattuk, beszélhettünk vele, azaz egykori tanítványai és munkatársai (akik közül a legfiatalabbak is jócskán túl vannak ötvenedik életévükön) természetesen elsősorban Kovács Mátéra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetőjére emlékezünk. Mi a nagyszerű pedagógust, a humanitás szellemét és erkölcsiségét sugárzó, számunkra emberi példát is nyújtó, vonzóan rokonszenves tanárt tiszteljük benne. Azt a sokoldalúan művelt oktatót, aki képes volt nemcsak mérhetetlen tudását közvetíteni felénk, hanem bölcs, okos szavakkal formálta világlátásunkat is, felkészített minket az úgynevezett nagybetűs életre. Valahogy úgy, ahogy ő tanulta hajdani mesterétől, a debreceni egyetem nagyhírű professzorától, Hankiss Jánostól: „Hallgatóiban bizalmat keltett megértő közvetlensége, elismerést váltott ki széles körű gazdag tudása, az összefüggések villámgyors felvillantása, mindenkit megnyert eleven, ötletes, szellemes előadásmódja.” És e mondat folytatása is mintha önmagáról szólna: „Figyelemmel kísérte tanítványai egyéni sorsának alakulását az egyetemi tanulmányok során és után.” Mi pedig, akik követtük őt a katedrán, hányszor, de hányszor megfogadtuk magunkban, hogy olyanok leszünk, úgy fogunk viselkedni, tanítani, mint Kovács Máté professzor úr. Hallgatóink tiszte megítélni, szándékunk sikeres volt-e vagy sem, azt viszont biztosan tudom, hogy sokunk szeme előtt mindig ez lebegett és lebeg – alighanem elérhetetlen célként.
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