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Pogány György: Kovács Máté kultúraelméleti elvei a Magyar Enciklopédia előkészítése során
	Kovács Mátét 1954 márciusában bízta meg az MTA a Magyar Enciklopédia főszerkesztői feladataival.  POGÁNY György: Kovács Máté és a Magyar Enciklopédia. = Könyvtári Figyelő 22. (58.), évf. 2012. 4. sz. 727-750. p. A Magyar Enciklopédia megindítására, szerkesztésére vonatkozó legkorábbi javaslat néhány évvel előbb, 1951-ben merült fel. A nem sokkal korábban megalapított Akadémiai Kiadó szótárszerkesztősége indítványozta, hogy Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája megjelenésének közelgő 300. évfordulója alkalmából a hazai tudományosság egy új, korszerű egyetemes ismerettár kiadásával emlékezzen meg a műről és a szerzőről. KOVÁCS Máté: A Magyar Enciklopédia és a korszerű magyar lexikonok előkészítésének irányelvei és eddigi eredményei. = Magyar Tudomány, 1957. 5-6. sz., 175-195. p., a kezdetekről 187. p. A tanulmány megjelent különlenyomatban is.  A Magyar Tudományos Akadémia a javaslattal érdemben foglalkozott, előkészítő bizottságot hívott életre, amely grémium előzetes tervjavaslatot dolgozott ki és azt döntésre a kormány elé terjesztette. A Minisztertanács 1953 decemberében az előterjesztést 516/6-/e/1953. sz. határozatában elfogadta és a megvalósítással a Magyar Tudományos Akadémiát bízta meg. U.o., az 1953-as kormányrendeletre utal: Határozattervezet 1955-ből. Aláírás nélküli gépelt másolat 5 p. Kovács Máté hagyatéka. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Fond 210/201/11. (A továbbiakban Fond 210/….) Kovács Máté bizonyos értelemben készült a feladatra, még Debrecenben 1952-ben kigyűjtette munkatársaival a nagy külföldi enciklopédiák, lexikonok magyar vonatkozású szócikkeit abból a célból, hogy megfelelő áttekintés legyen arról, milyen új szócikkeket kellene elkészíteni. Kinevezése mellett szólt közismerten nagy munkabírása, átfogó műveltsége, lényeglátó képessége, szervezői, vezetői tapasztalatai, könyvtárigazgatóként elért eredményei. Az is személye mellett szólhatott, hogy ezekben az években az MTA vezetőinek látókörében volt, hiszen 1952-ben egy három főből álló testület – Mátrai László, Haraszthy Gyula és Kovács Máté – vette át az MTA Könyvtára irányítását. Pogány, az 1. sz. jegyzetben i.m.
	A közelgő évfordulón túl természetesen számos egyéb ok is közrejátszott a felvetés elfogadásában. Magyar nyelven nem állt rendelkezésre kellően részletes, tudományosan megbízható és korszerű ismerettár, az utolsó ilyennek tekinthető vállalkozás az 1911-ben indult Révai Nagy Lexikona volt, melynek második pótkötete, a kiadvány 21. tomusa 1935-ben jelent meg. A két világháború közötti korszak egyetemes lexikonjai, enciklopédiái vagy színvonalukban voltak vitathatók, mint a Tolnai Új Világlexikona 1926-1933 között napvilágot látott 21 kötete, vagy csonkán maradtak, ilyen volt a színvonalasnak és kellően részletezőnek indult Gutenberg Nagy Lexikon: 1931-1932-ben 10 kötet megjelent a vállalkozásból, a lexikon addig azonban még csak az F-betűig jutott el (Felméri az utolsó szócikk). A Singer és Wolfner által 1936-1942 között kiadott Új Idők Lexikona 24 kötetes, vagyis látszólag elég terjedelmes, a valóságban azonban ezek meglehetősen vékony tomusok voltak. A lexikon folyamatos lapszámozással 6256 oldal terjedelmű, tehát egy fizikai egység kevesebb mint 300 lapot tartalmaz. (Összehasonlításul: a Révai egy-egy kötete átlagosan 800 oldal, összesített terjedelme így csaknem háromszorosa az Új Időkének.)
	Ezek a lexikonok adataikban szükségszerűen elavultak voltak, azonban az 1945 utáni időszak túlpolitizált és túlideologizált felfogásának megfelelően a korábbi munkák megítélésénél többről volt szó, mint a tudományos ismeretek gyarapodásából vagy az adatok módosulásából természetesen következő egyszerű elavulásról. Azt a világképet és értékrendet ítélték alapjaiban túlhaladottnak és tudománytalannak, sőt politikailag károsnak, amelyet képviseltek ezek a művek. A Nagy Szovjet Enciklopédia „a nemzetközi osztályharcnak fontos eszköze” – szögezte le Mátrai László A Magyar Enciklopédia Szerkesztőbizottságának ülése 1955. I. 8. Jegyzőkönyv 39. p. Fond 210/201/9. és általános elvárás volt ez a magyar vállalkozással kapcsolatban is. Ennek megfelelően hasonló értelemben foglalta össze Kovács Máté a Magyar Enciklopédia alapvető rendeltetését. „A Magyar Enciklopédia feladata a társadalom-, természet- és műszaki tudományok, az irodalom, művészetek és sport, valamint a mindennapi élet lényeges ismeretanyagáról, ezen belül az emberi haladásról s a sajátos magyar viszonyokról olyan korszerű összefoglaló kép adása, ami a szocializmust építő magyar társadalom érdeklődésére számot tarthat. Világnézetét az határozza meg, hogy a marxizmus-leninizmus elméletére támaszkodva széles körben, közérthetően igyekszik megvilágítani a szocializmus világtörténelmi jelentőségét és magyarországi előhaladását, a szocializmust építő országok társadalmának gazdasági és kulturális életét, harcait, eredményeit, nehézségeit, jövendő kilátásait és fölényét a kapitalista gazdasági és társadalmi renddel szemben. Jellegét, vagyis anyagának arányait, színvonalát és stílusát pedig az az összetett társadalmi funkció szabja meg, amit a népművelési, az ipari és a mezőgazdasági termelés, valamint más fontos gyakorlati tevékenységek és végül a tudományos kutatás hathatós támogatása érdekében el kell látnia. Legyen tehát a Magyar Enciklopédia a magyar társadalom számára az egyetemes időszerű és közérdekű ismeretek olyan rendszeres tárháza, amely korszerű és megbízható útbaigazítást nyújt közművelődésünk egész területén” – írta. A Minisztertanács …. sz. határozata a Magyar Enciklopédia szerkesztési és kiadási feltételeinek biztosításáról. A határozat tervezete, aláírás nélküli gépirat. Fond 210/201/11.    Vagyis az Enciklopédiát úgy kell elkészíteni, hogy a korszerű társadalmi nevelés és az önművelés tömeghatású eszköze, a szocialista tudat erősítője legyen, ugyanakkor segítse a munkáját végző termelő embert a tudományos kutatásban, a termelésben és a gyakorlati tevékenység más szektoraiban. A szocializmus felé haladó társadalom igényeinek figyelembe vételével kell szerkeszteni, a marxizmus-leninizmus elméletére támaszkodva minden ismeretet értékelni kell és szükség esetén társadalmunk szemlélete szerint pártosan át is kell értékelni azokat. Ezeket a kérdéseket Kovács Máté több írásában is kisebb-nagyobb hangsúlymódosulásokkal megfogalmazta: Milyen legyen a Magyar Enciklopédia? = Enciklopédia, 1956. 7. sz. 39. p. A szerkesztőség által stencilezett formában kiadott belső periodikumban közreadott anyag némileg bővebb, 84 lap terjedelmű gépiratos változata ugyanezzel a címmel hagyatékában: Fond 210/201/28. Érinti a kérdést a 2. sz jegyzetben idézett Kovács Máté mű is, illetve röviden utal a problémára KOVÁCS Máté: A Magyar Enciklopédia előkészítése. = Magyar Könyvszemle, 71. évf. 1955. 148-150. p. Azonos szellemben fogalmazta meg egy aláírás és keltezés nélküli gépirat a Magyar Enciklopédia mutációjának szánt Kis Magyar Lexikon szerkesztésénél követendő ideológiai irányelveket, a világnézeti és politikai követelményeket. A dokumentum azt is egyértelművé tette, miszerint „A régi és új harcában optimistán kell állást foglalnunk”.  Világnézeti és politikai irányelvek a Kis Magyar Lexikon szerkesztéséhez. Gépirat dátum nélkül 5 p. Fond 210/202/52. Az idézet 5. p. 
	Az általános enciklopédiák, lexikonok mindig saját koruk kulturális elveinek, művelődésről vallott felfogásának jegyében készülnek. Természetesen nem tisztán egy filozófiai konstrukció megvalósítói az enciklopédiák, de szerkesztési elveikben felismerhetők a bölcseleti megalapozottságú művelődéselméletek hatása. Alapvető céljuk, hogy rendszerezzék, összefüggéseiben láttassák az ismereteket, szintézist teremtsenek a kultúra és a tudomány egyes szektorai között, hozzásegítsék a használót egyrészt gyakorlati ismeretek megszerzéséhez, másrészt pedig a világ értelmezésében adjanak útbaigazítást. A szócikkek eszmeiségét, szemléletét alapvetően meghatározza az adott kor politikai, társadalmi, kulturális és etikai értékrendszere. Elviekben pártatlannak kell lenniük, a tudományos igazságot kell közvetíteniük a használóknak, a valóságban azonban szükségszerűen nyomot hagy szerkesztési elveiken az ideológia. Minél inkább átpolitizált, átideologizált közegben készülnek, annál inkább jellemzőek rájuk a fentiek. Az 1950-es évek Magyarországán objektív kultúraelméletet várni és feltételezni naiv hipotézis lenne, a tervezett enciklopédia is magán viselte a diktatúra szellemi alapját, a marxizmus-leninizmus eszmerendszerét.
Ugyanakkor az előkészítő munkálatokból az a következtetés vonható le, hogy a szerkesztő Kovács Máté egyfajta józan pragmatizmust próbált érvényesíteni.  Ezt tanúsítja, hogy a Magyar Enciklopédia előkészítése során nem született, vagy legalábbis eddig nem került elő szisztematikus, filozófiailag megalapozott kultúraelméleti összegzés. A szerkesztési irányelvek a körülményekhez képest rugalmas kultúrafelfogást jelenítettek meg, alapvetően a közművelődés, vagy az akkori terminológiával: népművelés igényeit vették figyelembe. Az akkori közművelődési alapelvek egyrészt az önművelést, másrészt pedig a nevelést hangsúlyozták, és az utóbbi volt a fontosabb szempont. Ilyen értelemben az enciklopédia is a nevelés, a szocialista ember nevelésének lett volna hathatósnak szánt eszköze.
A szerkesztőnek elsősorban és magától értetődően a Nagy Szovjet Enciklopédia kultúrafelfogását, illetve a kor marxista kultúraelméletét kellett átvenni. Ha jobban utánagondolunk, nem is nagyon tehetett volna mást. Nyilvánvalóan megkönnyítette Kovács Máté azonosulását a fenti elvárásokkal baloldali, marxista meggyőződése. A magyar szerkesztőség nagyban támaszkodott az elképzelések szerint a szovjet összegzés második kiadására, amely 1950 és 1958 között jelent meg 51 kötetben. A megalakult magyar szerkesztőség két tagja, Mátrai László, a szerkesztőbizottság elnökhelyettese és Kovács Máté főszerkesztő 1954. október 2-a és 28-a között a Szovjetunióban tanulmányozta a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesztőségének munkáját, és a helyszínen igyekeztek tájékozódni a grandiózus vállalkozás közreadásáról. A tanulmányútról több nyomtatott publikáció született: KOVÁCS Máté: Beszámoló a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesztőségében szerzett tapasztalatokról. = Akadémiai Értesítő, 1954. 506. sz. 264-280. p., uő: A Nagy Szovjet Enciklopédia műhelyében. = Szovjet Kultúra, 1955. 1. sz. 7-10. p. A legteljesebb és Mátrai Lászlóval közösen jegyzett változat 1954. XI. 22-ei dátummal stencilezett formában jelent meg, és hagyatékában található: Jelentés a Nagy Szovjet Enciklopédia főszerkesztősége meghívására a Magyar Enciklopédia szerkesztőbiztottsága és szerkesztősége részéről a Szovjetunióba kiküldött bizottság tanulmányútjáról. Bp. 1954. Sokszorosított, 33 p., 1 t. Fond 210/201/6. Ezekben a dokumentumokban kultúraelméleti utalások nem találhatók, viszont az akkori időszak marxista kultúrafelfogásáról tájékoztat többek között néhány, akkoriban keletkezett munka. Jelentős forrásértékű ebből a szempontból az M. Rozental és P. Jugyin szerkesztésében magyar fordításban is megjelent kötet, a Filozófiai lexikon. Először 1953-ban jelent meg a Szikra kiadásában 649 lap terjedelemben, majd második, bővített kiadása is napvilágot látott 1955-ben. P. Jugyin filozófus volt egyébként a Nagy Szovjet Enciklopédia egyik szerkesztője, így a szoros kapcsolat az Enciklopédia és a Filozófiai Lexikon szemlélete között magától értetődő.
	A kultúra „azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberiség társadalmi-történeti gyakorlata folyamán alkotott.” – olvasható a definíció. Filozófiai lexikon. 2. bőv., jav. kiad. Bp. : Szikra, 1955. 357. p. A szócikk a kultúrának kettős értelmet tulajdonít, a tágabb felfogás szerint a kultúra azt a színvonalat fejezi ki, amelyet az emberiség a technikai haladás, a termelési tapasztalat, a munkában való ügyesség, továbbá a művelődés, a nevelés, a tudomány, az irodalom, a művészet és az ezeknek megfelelő intézmények területén valamely adott fejlődési szakaszban elért. Szűkebb értelemben a kultúra azoknak a formáknak az összességét jelenti, amelyekben a társadalom szellemi élete megnyilvánul, vagyis a kultúra elemei a művelődés, a tudomány, a filozófia, az erkölcs stb., valamint az ezeknek megfelelő intézmények. A kultúra fejlődése terén elért színvonal legfontosabb mutatói azt fejezik ki, hogy a technikai tökéletesítések, a tudományos felfedezések milyen mértékben hasznosulnak a társadalmi termelésben, illetve hogy az anyagi javak termelőinek milyen a műveltségi és műszaki színvonala, továbbá mennyire elterjedt a műveltség, a művészetek és az irodalom alkotásainak ismerete, milyen mértékben van hatással a műveltség a mindennapi életre. U.o. A nemzetek kialakulásával a kultúra nemzeti jelleget ölt, a nemzeti kultúra formái a nemzeti nyelv, a nemzeti lelkület vagy nemzeti jelleg, a nemzeti hagyományok, szokások. A kapitalizmus körülményei között minden nemzeti kultúrában két kultúra van, az uralkodó polgári kultúra mellett megvannak a demokratikus és szocialista kultúra elemei is. A kultúra nemzeti formájának fontos eleme a nyelv, azonban a kultúra egésze és a nyelv között van egy lényeges különbség: az osztálytársadalmakban a kultúra osztályjellegű, a nyelv ellenben nem osztályjellegű, hanem az egész közösségé. U.o.
	A Filozófiai lexikon definíciója mellett az ötvenes évek kultúraelméleti felfogását jelentős mértékben orientálta a szintén szovjet Konsztantyinov meghatározása: Történelmi materializmus. Bp. 1955. 147. p. „Kultúrán a szó tágabb értelmében azoknak az anyagi és szellemi javaknak vagy értékeknek az összességét értjük, amelyeket az emberi társadalom a történelem folyamán létrehozott, és amelyek kifejezésre juttatják, hogy milyen mértékben tudott úrrá lenni az emberiség a természet és társadalom elemi erői felett. Minden társadalmi alakulat kultúrájában meg kell különböztetni annak anyagi és szellemi oldalát, vagyis az anyagi és szellemi kultúrát. A leggyakrabban azonban a kultúra fogalmát szűkebb értelemben a szellemi kultúra értelmében használjuk.” Kovács Máté a nagy vonalakban fentebb idézett két kultúrafelfogást vette kiindulási alapnak. Ugyan szabatos elméleti alapvetést nem készített, de elsősorban a szerkesztési munka gyakorlatához igazodva több írásában foglalkozott az enciklopédia elvi alapjaival. Igaz, hogy elsősorban művelődéspolitikai jellegűek a megfogalmazott irányelvek, de következtethetünk belőlük felfogása elméleti alapjaira, és gondolatai bizonyos értelemben pótolják a Magyar Enciklopédia hiányzó művelődéselméleti koncepcióját.
	A korszak művelődéspolitikai irányelveinek fontos eleme volt a kulturális forradalom tétele. Eszerint a szocialista forradalom győzelme csak akkor mondható véglegesnek, ha a gazdasági és politikai változásokra alapozva a kulturális forradalom eredményeként létrejön a szocialista kultúra, s átalakul az egész nép gondolkodása a marxizmus-leninizmus alapján. Ezt a gondolatot fejezte ki az Nagy Szovjet Enciklopédia kapcsán Mátrai László idézett véleménye, miszerint az „a nemzetközi osztályharcnak fontos eszköze”. A Magyar Enciklopédia a maga megvalósult teljességében a kulturális forradalom egyik jelentős fegyvere lett volna.
 Kovács Máté legrészletesebben az 1956. augusztus 11-ei dátummal befejezett írásában érintette ezeket a kérdéseket. KOVÁCS Máté: Milyen legyen a Magyar Enciklopédia? 84 lapos gépelt szöveg, a 7. sz. jegyzetben i.m.  Az Enciklopédia „Nemcsak az emberi ismeretek hatalmas tárháza lesz, hanem jelenünk és közvetlen jövendőnk társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életének hű tükre és a korszerű ismeretek e roppant birodalmában megbízható útbaigazítónk is kíván lenni” – állapította meg. U.o. 2. p. Igyekezett bizonyos demokratikus elveket képviselni. Meggyőződése szerint az Enciklopédia ügye az egész társadalom ügye, ezért az elvi kérdéseket a legszélesebb nyilvánosságnak kell megvitatni, mert csak „az a munka kelthet közmegegyezést, csak az válhat mérvadó kalauzunkká, ami a leendő olvasók és használók előzetes és rendszeres közreműködésével jön létre.” Írásában áttekintette a korábbi magyar általános lexikonokat, kritikai szemléje összegzéseként megállapítja: „A mi társadalmunk ma mennyiségében jóval többet, minőségében sokkal jobbat, összetételében és felépítésében lényegesen mást igényel a korszerű enciklopédiától.” U.o. 15. p. A korábbi, polgári szellemű lexikonok megelégedtek olyan általános művelődési ismeretanyag felhalmozásával, amit az akkori felfogás szerint a művelt embernek tudnia illik, ami számára érdekesség számba mehet, vagy amire a társaságban, illetve a közügyekben való forgolódás közben szüksége lehet, vagyis elsősorban az egyén, az individuum szempontjait vették figyelembe. Ezzel szemben a szocialista társadalom feltétlenül igényt támaszt arra, hogy az új magyar enciklopédia kielégítse társadalmunk korszerű népművelődési szükségleteit, tehát a társadalmi nevelés és önművelés tömeghatású eszközévé, a szocialista tudat erősítőjévé váljék. Ilyen értelemben nem egyéni, hanem közösségi, társadalmi igényeket hivatott kielégíteni. Ugyanakkor mindig és mindenben tartsa szem előtt a munkáját végző ember szükségleteit, vagyis egyben a tudományos kutatás, a termelés és társadalmunk más gyakorlati tevékenységének (pl. oktatás, sajtó, kereskedelem stb.) is hasznos munkaeszközül szolgáljon. U.o. 15-16. p.
	Kovács Máté tehát az enciklopédia alapvető céljául a népművelés, a tudományos kutatás és a gyakorlati tevékenység támogatását tűzte ki. Írásában bővebben foglalkozott a népművelési funkcióval. Mint írta, a népművelési funkció megközelítése szükségessé teszi az általános műveltség mai fogalmának tisztázását. A fogalmat gyakran használjuk – írja –, az emberi „művelődés olyan lényeges részeit érezzük idetartozónak, amiket ma egy bizonyos szinten mindenkinek ismernie kell, amikre társadalmilag fontos munkák jó részének elvégzéséhez feltétlenül szükség van.” U.o. 17. p. Sajnálatos módon nem tett kísérletet a korszerű általános műveltség tartalmának részletes meghatározására, a kérdéssel általánosságban foglalkozott. A fogalmat történetiségében kell vizsgálni – állapítja meg. Általában elmondható, hogy az utolsó száz évben az eredetileg túlnyomóan filozófiai, teológiai, történeti, ókori klasszikus és modern nyelvi és irodalmi, vagyis főként humán jellegű ismeretanyag évtizedről évtizedre egyre jelentősebb mértékben kibővült a matematika, valamint a modern természet-, műszaki és gazdasági tudományok, vagyis a fizika, a kémia, a biológia, a növény- és állattan, az orvostudományok, a mezőgazdasági tudományok, a csillagászat, a földtan és ásványtan, a földrajz, a műszaki tudományok és az ipar, valamint a közgazdasági tudományok alapvető ismeretanyagával. U. o. 17. p. Az enciklopédia szerkesztésénél ezeket a változásokat figyelembe kell venni, és az egyes szakterületek terjedelmi arányait ezek szerint kell meghatározni.
	A konkrét tartalom meghatározása azonban bonyolult, összetett kérdés. Általában az iskola meg a középiskola tantárgyanyagát veszik kiindulási alapul – folytatja gondolatmenetét. Az Enciklopédia ismeretanyagának kijelölésekor fontos a műveltség mai tartalmának és fejlődési irányának alapos elemzése. A mai magyar lakosság egyetemet, főiskolát végzetteinek aránya 1,7 %, középiskolát 5,9 %, az általános iskola 8. osztályát (vagy annak megfelelő egyéb szintet) 22,3 % végzett. Figyelembe kell tehát venni a tartalom meghatározáskor az iskolázottság tényleges mértékét. Ugyanakkor az enciklopédia funkciója a kutatás és tanulás támogatása is. 
	Az Enciklopédia ismeretanyagát úgy kell meghatározni, hogy az ember kerüljön a középpontba, így nevelő hatása sokkal mélyebb és tartósabb lesz. Az egész Enciklopédiának a szocialista humanizmus gazdag tárházának kell lenni, figyelembe kell vennie az új ember formálását, az új életforma megteremtésének követelményeit és az új értékek szétsugárzását. U.o. 41-42. p. 
	Az Enciklopédia tervezése során több alkalommal kísérelték meghatározni az egyes szakterületek arányát, a forrásokból kikövetkeztetően ez volt a belső előkészítő munka egyik legfontosabb vitakérdése. Az ismerettár a végleges döntés értelmében 24, egyenként 1000 oldalas kötetből állt volna, a kötetekben pedig hozzávetőleg 120.000 szócikk kapott volna helyet. Az egyes szakterületek százalékos aránya a következő lett volna:
	marxizmus, párttörténet                        3,2 %

filozófia, vallás                                      2,5 %
általános történelem                              8,0 %
magyar történelem                                 4,0 %
régészet, néprajz                                     2,0 %
közgazdaság                                            4,1 %
pedagógia, lélektan                                  1,7 %
sajtó, rádió, könyv                                   0,8 % 
irodalom                                                  4,3 %
nyelv                                                       1,3 %
művészet                                                 3,8 %
zene, színház, film                                   2,9 %
matematika                                              1,8 %
fizika                                                        4,2 %
csillagászat                                                1,6 %
kémia                                                        3,6 %
biológia                                                      8,4 %
orvostudomány                                          3,5 %
műszaki tudományok, közlekedés              14,0 %
mezőgazdaság                                             4,4 %
földrajz, geológia                                        13,0 %
hadtudomány                                               2,0 %
sport                                                             0,6 % 
varia                                                              1,0 %
	tartalék                                                          1,0 %

                              összesen                              99,7 % Enciklopédia, 1955. 1. sz. 4-5. p. Fond 210/201/13. Az összeadást én végeztem el, a 0,3 tizedes eltérés az eredeti adatokból következik. 
	A műszaki- és természettudományok arányát tehát 54,5 %-ra tervezték, ez vitathatatlanul jól tükrözte volna a megváltozott kulturális és tudományos paradigmát. 
	A szócikkek írásánál alapvető követelményként szerepelt a történetiség, a tudománytörténeti szemlélet szempontjának következetes érvényesítése. Az enciklopédia és a lexikon közötti elvi különbséget is megfogalmazta, az eltérést a két rokonműfaj között abban látta, hogy a szócikkek eltérő terjedelműek és eltérő jelleggel tárgyalják az adott kérdést. Mindkét megoldásnak, vagyis a rövidebb lexikoncikknek és az átfogóbb enciklopédiacikknek is megvan a maga létjogosultsága, de elgondolása szerint a magyar vállalkozásnak a szovjet mintát kell követnie, vagyis azt, hogy a Nagy Szovjet Enciklopédia részletes szócikkei kellő alapossággal és a jelenségek közötti logikai kapcsolatot is érzékeltetve mutatják be a legkülönfélébb dolgokat, ugyanakkor a lexikális jellegű, rövidebb ismeretek is megtalálhatók az enciklopédiában tömör megfogalmazásban. 
	Kovács Máté fentebb ismertetett gondolatai és szerkesztési irányelvei alapján a következőkben lehet kultúraelméleti nézeteit vázolni. Nézeteire alapvetően hatott a kor marxista művelődési felfogása, ugyanakkor annak dogmatizmusát enyhítette, humanizálta a parasztpárti örökség, vagyis a kultúra népi és demokratikus értelmezése. A kultúra felfogása szerint elsősorban társadalmi jelenség, magában foglalja az ember testi és szellemi erőinek keletkezését és kibontakozását, megmutatkozik az emberi tevékenység anyagi és szellemi termékeiben és az általuk kialakított társadalmi-emberi kapcsolatokban, viszonyokban. A kultúra jellegét a mindenkori gazdasági alap határozza meg, és minden társadalmi rendnek megvan a maga kultúrája. A kultúra egyetemes, ugyanakkor nemzeti keretekben keletkezik és gazdagodik. A kultúra fogalma az időben változik, a modern műveltség az ismeretek és a gondolkodási készség, jártasság megfelelő arányát feltételezi. A művelt ember nem terheli túl emlékezetét felesleges ismeretekkel, de gondolkodási készségét a mindennapi életben állandóan szükséges ismeretekkel alapozza meg és személyiségének lényeges eleme a világról szerzett ismereteket szerves egységbe rendező világnézet. Az áttekintésnél felhasználtam Durkó Mátyás: Gondolatok a kultúra marxista meghatározásáról és legfőbb tartalmi jegyeiről című írását (Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Tom. VI/1. 1959/1960. Bp. : Tankönyvkiadó, 1960. 139-169.p.). 
	Kovács Máté fentebb vázolt nézetrendszere élete hátralévő mintegy két évtizedében, alkotó pályájának kiteljesedésével párhuzamban differenciálódott, és új elemekkel bővült. Mindenekelőtt felfogásának szerves részét alkotta a kommunikációelmélet, a 60-as évektől érzékelhető nézeteiben az a fordulat, miszerint a kultúra elválaszthatatlan a közléstől. Vagyis a korábbi némileg statikus kultúrafelfogást egy dinamikus váltotta fel, és ez a módosult koncepció képezte alapját az 1960-as években kidolgozott könyvtártudományi elgondolásainak.

