
A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma
2012. októberi ülésén Kovács Máté em-
lékének ápolása, életmûvének megõrzése
és feltárása céljából, az alapítvány célki-
tûzéseinek elõmozdítása érdekében Ko-
vács Máté emlékének ápolásáért elneve-
zésû emlékplakettet alapított. Az emlék-
plakettet olyan szakképzett könyvtáro-
sok, könyvtárosképzõ felsõoktatási intéz-
mények hallgatói, oktatói kaphatják, akik
az életmû mind alaposabb feltárása érde-
kében a Kovács Máté-hagyaték egyes ré-
szeit kutatva publikálnak; akik a Kovács
Máté által mûvelt szaktudományokban,
különösen az írás-, könyv-, sajtó- és
könyvtártörténet, továbbá az olvasásku-
tatás, a kommunikációelmélet, a könyv-
tárpolitika területén, vagy Kovács Máté
innovációs szellemiségének megfelelõen
a könyvtárügy modernizálásáról, fejlesz-

tésérõl jelentõs tanulmányt készítenek;
akik Kovács Máté munkásságát folyama-
tosan oktatják, mûveit a hallgatók figyel-
mébe ajánlják. Az emlékérem átadását a
kuratórium Kovács Máté születésnapjá-
hoz, minden év november 11-éhez kap-
csolódóan ünnepélyes keretek között,
rendezvénnyel összekötötten valósítja
meg, az átadási ünnepségen – az egyéb
programok mellett – elhangzik a kitünte-
tettek laudációja és a tõlük kért elõadás
Kovács Máté életmûvérõl és/vagy utóéle-
térõl, a kitüntetettre gyakorolt hatásáról.

Az emlékplakettek átadására elsõ al-
kalommal 2012. november 12-én, az ala-
pítvány kuratóriumának kibõvített, ünne-
pi tudományos ülésén került sor. Az ülést
helyszínként a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára (MTAK) fogadta
be abból az alkalomból, hogy a további-
akban az alapítvány székhelyét is a
könyvtár jelenti majd – ezért a kuratóri-
um a könyvtár vezetésének itt is köszö-
nettel tartozik. Az ülés programjának
kezdetén Náray-Szabó Gábor, a MTAK
fõigazgatója emlékeztette a résztvevõket
arra, hogy a befogadás alapja az a tiszte-
let, amelyet az akadémiai könyvtár érez
és képvisel egykori vezetõje, Kovács Má-
té iránt. A kuratórium elnöke, Tóth Gyula
elõadásában Kovács Máté születésének
százhatodik, halálának negyvenedik év-
fordulójára hivatkozva felidézte azokat
az idei eseményeket és alkalmakat, ami-
kor lehetõségünk volt az alapítvány név-
adójára emlékezni. Ismertette Kovács
Máté tanítványainak – Arnóth Károly-
nak, Vajda Kornélnak, Suppné Tarnay
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Györgyinek, Kovács Máriának – a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros legutóbbi számai-
ban megjelent személyes hangvételû
visszaemlékezéseit, és felsorolta azokat
az új tudományos eredményeket, ame-
lyeket a gyõri vándorgyûlés Kovács Má-
téra emlékezõ szekciójában elõadóink –
Maróti Andor, Pogány György, Pogányné
Rózsa Gabriella, Mennyeiné Várszegi Ju-
dit, Bényei Miklós és maga Tóth Gyula –
ismertettek meg a hallgatósággal (az elõ-
adások egy része már olvasható az alapít-
vány honlapján: http://www.kovacs-
matealapitvany.hu/node/71, illetve meg-
jelent a Könyvtári Figyelõ hasábjain). 

Tóth Gyula a megemlékezést a következõ
gondolatsorral fejezte be: „Azt remélem,
nemcsak a múltról volt szó, a mának is
közvetíthettem üzeneteibõl. Kovács Máté
élete számomra azt példázza, hogy az
olyan nehéz körülmények között is helyt
lehetett állni, mint amilyenek az
1950–60-as évek voltak. A mának és a
jövõnek szól, ha az utódok az õ szellemét
is használva tevékenykednek, gondos-
kodhatnak a könyvtárak évezredes konti-
nuitásának továbbélésérõl.” Az emlék-
ülés következõ programpontjaként Hay
Diana, a MTA Akadémiai Levéltárának
vezetõje tartott lebilincselõ, a konkrét le-

véltári forrásokat számítógépes prezentá-
cióval bemutató elõadást Kovács Máté
akadémiai könyvtári tevékenységérõl.

Ezek után került sor az emlékplaket-
tek átadására: az elismerésben ketten ré-
szesültek, mindketten a kuratórium elnö-
kétõl, Tóth Gyulától és az alapítvány név-
adója családjának képviseletében Kovács
Ilonától vették át a plakettet. Korompai
Gáborné, a debreceni egyetemi könyvtár
nyugalmazott osztályvezetõje Kovács
Máté hagyatékának ápolójaként, több,
róla szól tanulmány szerzõjeként;
Nagyné Kiss Mária pedig Kovács Máté
írásai és a róla szóló irodalom bibliográ-
fiájának elkészítõjeként érdemelte ki az
elismerést. Korompai Gáborné lau-
dálására a kuratórium Bényei Miklóst
kérte fel, aki többek között így emelte ki
a díjazott érdemeit: „Kézirattári teendõi
során ismerhette meg közelebbrõl a deb-
receni egyetemi könyvtár egykori igazga-
tójának, Kovács Máténak az itteni tevé-
kenységét. Errõl a rövid idõszakról négy
rangos tanulmányt közölt a Könyv és
Könyvtár egy-egy számában, a 2007-ben
közreadott jubileumi emlékkötetben, to-
vábbá a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ha-
sábjain. Elsõsorban szervezõi, vezetõi
erényeit – a mostanság divatos kifejezés-
sel élve: menedzseri képességeit – emel-
te ki, és meggyõzõ érveléssel hangsú-
lyozta itteni értékmentõ erõfeszítéseinek
kivételes jelentõségét. Cikkeivel jelenté-
keny mértékben hozzájárult professzor úr
munkásságának alaposabb feltárásához
és behatóbb értelmezéséhez, szellemi
örökségének ébren tartásához és ápolásá-
hoz.” Nagyné Kiss Mária laudációját
Suppné Tarnay Györgyi készítette és
mondta el, hangsúlyozva a következõket:
„A debreceni mûhelyben Kovács Máté
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szellemében folyt az oktatás, s a szemé-
lye iránti tisztelet egyik hozadéka
Nagyné Kiss Mária népmûvelõ-könyvtár
szakos hallgató biobibliográfiája, mely-
nek elsõ változatát Kovács Máté halálá-
nak elsõ évfordulójára, 1973-ban készí-
tette el munkássága 1945 és 1972 közöt-
ti idõszakára vonatkozóan, mellyel a Tu-
dományos Diákkörök XI. Országos Kon-
ferenciáján I. helyezést ért el. Majd ezt a
munkát továbbfejlesztve, 1927-tõl 1982-
ig teljességre törekvõen dolgozta fel a
professzor úr hagyatékát: Kovács Máté
szakirodalmi munkássága és a róla szóló
irodalom címen, Kertész Gyula és Ko-
vács Ilona szakmai segítségével – mely
napjainkig a Kovács Máté-kutatás alapját
képezi.” Az ülés utolsó részében a két dí-
jazott személyes emlékeket és saját pá-
lyafutásának egyes állomásait idézve kö-
szönte meg az elismerést. Korompay
Gáborné Kovács Máté személyes tulaj-
donságait is kiemelte beszédében: „Kivá-
ló pedagógiai és pszichológiai érzékkel
ismerte fel az emberek kvalitásait és kor-
látait. A helyzet megkívánta határozott-
sággal vagy körültekintõ tapintattal avat-
kozott az ügyekbe, mindig célratörõen és
ritkán eredménytelenül. Olyan emberi tu-
lajdonságok tették nemessé, amelyek ki-

veszõben vannak, nem csak tudta, hanem
gyakorolta is a tisztelet, a hála és a szere-
tet gesztusait. […] Nyugdíjas éveimben
mint a Kézirattár vezetõje gondjaimba
vettem a DEK irattárát. Az egykorú do-
kumentumok rendezése közben egyre vi-
lágosabbá vált elõttem, hogy milyen
rendkívüli személyiség lehetett az, aki
hazánk legkeservesebb éveiben bölcses-
ségével, türelmével, segítõkészségével,
diplomáciai érzékével, megalkuvások
nélkül, de okos kompromisszumok árán
nem csak vezette, mentette át intézmé-
nyét és munkatársait a nehézségeken, ha-
nem figyelemre méltó eredményeket is el
tudott érni.” Nagyné Kiss Mária megem-
lékezésében azt a hathatós segítséget kö-
szönte meg, amelyet Kovács Máté csa-
ládjától kapott a hagyaték feldolgozása
és a bibliográfia elkészítése idején. 

Végül a résztvevõk szerény vendéglá-
tás melletti kötetlen beszélgetéssel fejez-
ték be az ünnepet. ■
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