Korompai Gáborné gondolatai Kovács Mátéról

Mindenek előtt nagyon köszönöm, hogy ebben a megtisztelő kitüntetésben részesítettek. Sajnos, nem voltam sem tanítványa, sem munkatársa Kovács Máténak, mégis úgy gondolok rá, mintha ismertem volna. Tulajdonképpen azt sem mondhatom, hogy nem ismertem, hiszen volt alkalmam találkozni vele. 1963-ban, amikor a Debreceni Egyetemi Könyvtárba kerültem, naponta hallottam emlegetni „Mátét” – tudtam, hogy korábban ő volt intézményünk igazgatója, ezért kissé tiszteleten dolognak tartottam, hogy keresztnevén szóltak Róla, jóllehet mindig és mindenki dicsérte. Ha Debrecenben járt, nem kerülte el az Egyetemi Könyvtárat. Egyik látogatása alkalmával néhány fiatal kollégámmal együtt hívatott Csüry István, és bemutatott bennünket. A jelenlévő Molnár Pali bácsi a bemutatást megtoldotta a leánynevemmel, akkor Kovács Máté rám nézett, és azt mondta: édesapja örülne, ha tudná, hogy ilyen jó helyre került. Erre hirtelen felvillant egy gyermekkori emlék: 10 éves lehettem, amikor édesapám a zenedébe kísért, és találkoztunk Vele. Néhány percig beszélgettek, majd hozzám hajolt, és megkérdezte: aztán mi leszel, ha nagy leszel? Régész – válaszoltam. A családunk élete nem úgy alakult, hogy Budapesten tanulhattam volna, így Debrecenben a Kossuth Egyetemen készültem, igaz, nem régésznek, hanem néprajzkutatónak, muzeológusnak.
Könyvtári alkalmazásomat kezdetben átmeneti megoldásnak tartottam, visszavágytam eredeti tanult szakmámhoz; hogy mégis megmaradtam az Egyetemi Könyvtárban, és végül hivatásként éltem meg a könyvtárosságot, azt részben Kovács Máténak is köszönhetem, talán annak a néhány szónak is, ami az igazgatói szobában elhangzott. Egyszer azt írtam, hogy szelleméből valamit Debrecenben hagyott – ez a szellemiség fogott meg igazán, hiszen utólag, tisztábban látva a dolgokat úgy érzem, hogy az általa kiválasztott utód, Csüry István is azt a szellemiséget képviselte, amit ő.
Csüry Istvánnak gondja volt arra, hogy az ő fiataljai, akik nem kerülhettek személyes munkakapcsolatba Kovács Mátéval, fogalmat alkothassanak munkásságáról. Valamikor az 1960-as évek végén kezdeményezte, hogy a könyvtáron belüli szakmai önképzés keretében foglalkozzunk a könyvtáros szakma aktuális és klasszikus szakirodalmával. Az önképzés szervezésével engem bízott meg. Az első megbeszélésünkön nagyjából körvonalazta, hogy mely témákat tartja fontosaknak. A vonatkozó szakirodalom felkutatása az én feladatom volt. Meglepve tapasztaltam, hogy tulajdonképpen Kovács Máté írásainak tanulmányozását várta tőlünk.
Ha jól emlékszem, az első ismertetést én tartottam a magyar könyvtárügy szervezetének időszerű kérdéseiről szóló munkájáról. Ezt követte a felsőoktatási intézmények könyvtárainak feladatairól és szervezeti kapcsolatairól írott tanulmány ismertetése. Volt, aki a fiatal könyvtárosok helyzetével foglalkozó cikkét ismertette. Több alkalmat szenteltünk „A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében” című munka egyes fejezeteinek bemutatására. 
Szakmai megbeszéléseinken elsősorban a fiatalok szerepeltek mint előadók, a tapasztaltabb munkatársak aktívan részt vettek a beszámolókat követő beszélgetésben. Amikor Kovács Máté írásai kerültek napirendre, az ismertetést általában jóízű beszélgetés követte; ilyenkor kerültek szóba a Kovács Mátéval kapcsolatos emlékek, a könyvtár háború utáni „hőskorának” eseményei. A hetenként rendszeresen megtartott alkalmakon természetesen sok más témával is foglalkoztunk. Nyelvszakos kollégáink a külföldi szaksajtóból válogatott cikkekről tartottak beszámolót.
Szükség volt ezekre a szakmai délutánokra, hiszen akkoriban alig akadt közöttünk olyan, aki könyvtárosi végzettséggel rendelkezett. Ez a körülmény, valamint a várható, új szakképesítéshez kötött státusrendezés arra ösztönözte Csüry Istvánt, hogy a számunkra szakképesítést nyújtó felsőfokú szaktanfolyam előkészítése ügyében felkeresse Kovács Mátét, aki az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének támogatásáról biztosította. A tanfolyam tematikája az ő jóváhagyásával vált véglegessé. A KMK részvételével és a minisztérium anyagi hozzájárulásával 1972 őszén megkezdődött a Debrecenbe kihelyezett intenzív kurzus, de az már Kovács Máté nélkül! Tragikusan korai távozása mélyen megrendített valamennyiőnket, a megnyitón Reá emlékeztünk. Igazgatónk szavai nyomán sokakban akkor tudatosult, hogy mit köszönhet a Debreceni Egyetemi Könyvtár Kovács Máténak, és az, hogy ez a számunkra nem csak hasznos, de nagyon előnyös tanfolyam sem valósulhatott volna meg, ha ő nem segít.
Aztán egy éven át jártak le hozzánk a Könyvtári Tanszék oktatói, a KMK vezető munkatársai – valamennyien Kovács Máté tanítványai, hogy átadják azt a tudást, szellemiséget, amit mesterük reájuk, s rajtuk keresztül reánk örökített.
Ma is hálával és szeretettel emlékszem mindazokra, akik vállalták a fáradságos és rendkívüli feladatot, és megtisztelő kollegialitással kezeltek bennünket.
Jó visszagondolni Szentmihályi János, Mezey László előadásaira, a Babiczky Bélával, Fülöp Gézával, Horváth Tiborral, Papp Istvánnal, Szabó Sándorral eltöltött órákra, amikor az elmélet mellett a könyvtárosi munka gyakorlatáról és a jövő perspektíváiról hallhattunk sok újat. Felnőtt fejjel is kitüntetésnek tekintettük, hogy előadóinkat elkísérhettük az ebédlőbe, a velük folytatott beszélgetések elmélyíthették kötődésünket könyvtáros hivatásunkhoz. Néhányunk számára ezek a személyes kapcsolatok nyitottak utat a szakmai közéletbe.
1976-ban, Kovács Máté születésének 70. évfordulóján szakmai önképzésünk keretében emlékeztünk intézményünk egykori igazgatójára. Bevezetésül röviden összefoglaltam, amit akkor Kovács Mátéról tudtam, ezt egészítették ki a még körünkben élő volt munkatársak, akik nem csak főnöküknek, hanem mesterüknek is tekintették. Az idősebb kollégáktól hallottakat használtam fel utóbb abban a tanulmányban, amit könyvtárigazgatói éveiről írtam. Engedjék meg, hogy ebből idézzek: „Csüry István sokszor hangoztatta nagy érdemét, hogy lehetett tőle tanulni, és hagyta az embereket dolgozni.” A Reá mindig szívesen emlékezőktől tudom, hogy nagy horderejű szakmai problémák, tudományos témák, közéleti ügyek mellett is volt figyelme a munkatársak egyéni gondjaira. Kiváló pedagógiai és pszichológiai érzékkel ismerte fel az emberek kvalitásait és korlátait. A helyzet megkívánta határozottsággal vagy körültekintő tapintattal avatkozott az ügyekbe, mindig célratörően és ritkán eredménytelenül. Olyan emberi tulajdonságok tették nemessé, amelyek kiveszőben vannak, nem csak tudta, hanem gyakorolta is a tisztelet, a hála és a szeretet gesztusait. Gondoljunk csak Hankiss professzorhoz fűződő kapcsolatára, akit mesterének tekintett, s talán példaképének is. A változó időben változatlan tisztelettel nőtt fel tanítványból becsülő kollégává, és amikor a sors úgy hozta: önzetlen támogatóvá, segítővé. Bizalmát, őszinte barátságát példázza Csüry Istvánnal való kapcsolata. Mint ismert, 1956. október 1-jén, Kovács Máté távozása után Csüry István lett a DEK igazgatója. Jóllehet Csüry a könyvtárigazgatás minden területén jártasságot szerzett nem csak Kovács Máté idejében, hanem azt megelőzően is, mégis nagyon magára maradt volna a gondokkal, ha nem érezhette volna, hogy ő is abszolút bizalommal lehet Kovács Máté iránt, aki továbbra is érdeklődéssel, féltő gonddal és az általa nyújtható jó tanácsokkal támogatta a könyvtárat, a munkatársakat és az új igazgatót.
Nyugdíjas éveimben mint a Kézirattár vezetője gondjaimba vettem a DEK irattárát. Az egykorú dokumentumok rendezése közben egyre világosabbá vált előttem, hogy milyen rendkívüli személyiség lehetett az, aki hazánk legkeservesebb éveiben bölcsességével, türelmével, segítőkészségével, diplomáciai érzékével, megalkuvások nélkül, de okos kompromisszumok árán nem csak vezette, mentette át intézményét és munkatársait a nehézségeken, hanem figyelemre méltó eredményeket is el tudott érni. 
2006-ban az a kitüntetés ért, hogy a Kovács Máté születésének 100. évfordulója alkalmából szülővárosában, Hajdúszoboszlón rendezett emlékülésen előadást tarthattam értékmentő tevékenységéről.
Tanári munkájáról írt dolgozatom a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület évkönyvében, a Pedagógusok Arcképcsarnoka egy korábbi kötetében jelent meg.
Hálás vagyok a Kovács Máté Alapítványnak, hogy időről időre megkeres, és arra ösztönöz, hogy számot adjak azokról az ismeretekről, amelyeket Kovács Máté műveiből, a reá vonatkozó irodalomból és az egykorú dokumentumokból merítettem.
Legutóbbi előadásomban debreceni éveiről szóltam. Záró gondolatként azt fogalmaztam meg, hogy egész életében, életművében meghatározó jelentőségű volt az iskola, a tanulás, a tanítás. Tanulságként utaltam arra, hogy a mindenkori oktatáspolitika felelőssége a tehetségek felismerése, kibontakozásának elősegítése, mert csak ezáltal remélhetünk Kovács Mátéhoz mérhető személyiségeket a jövőtől.

