Jegyzőkönyv
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2015. évi első üléséről
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Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
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Az elnök köszöntötte a megjelenteket és az ülésre vendégként meghívottakat, ismertette a tavalyi pályázat témáját (szinopszis készítése Kovács Máté életéről szóló dokumentumfilmhez a 2016-os születési évfordulóra), jelezte, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett pályamű. Ismertette az egri főiskola Médiainformatikai Intézetének igazgatójával, Kis-Tóth Lajossal történt levélváltását, amelynek eredményképpen a kuratórium ígéretet kapott arra, hogy az egri kollégáktól segítséget kap a dokumentumfilm elkészítéséhez. Az elnök szerint a film legfontosabb célja Kovács Máté „hírbe hozása”, azaz személyiségének és tevékenységének felidézése, a megcélzott közönség köre pedig a könyvtáros tanszékek és képzőhelyek képzésein és továbbképzésein résztvevőktől kezdve a nagykönyvtárakon keresztül egészen a televízió-csatornákig terjedhet. A kuratórium Bartos Évát, Kovács Ilonát és Bényei Miklóst felkérve bizottságot alakított a munkálatok koordinálásra és az egri kollégákkal (Lengyelné Molnár Tünde, Verók Attila, Czeglédi László) való együttműködésre. Az ülésen meghívottként résztvevő Verók Attila jelezte: a levélben megírt szándékot fenntartják, a technikai feltételek adottak (a magyar filmes szakma jeles képviselői főiskolai oktatóként, a Líceum TV munkatársai stb.), a tartalmat azonban mindenképpen az alapítvány intenzív közreműködésével kell kialakítani: az első feladat a részletes forgatókönyv elkészítése, emellett eldöntendő a film műfaja is: dokumentumfilm készüljön (a kuratórium ezt javasolja), vagy a koncepció inkább Kovács Máté „életre keltése” legyen. A beszélgetés során a következő alapötletek hangzottak el:
	a film szerkezete lehet mind lineáris, mind „sakktábla-szerű”, érdemes az egyes egységek tartalmát összegyűjteni, és melléhelyezni a megvalósítási módra vonatkozó ötleteket;
	az életút alapja a Bényei Miklós által összeállított kötet a Tudós tanárok - tanár tudósok c. sorozatban megjelent kötet (Budapest, OPKM, 2005. 199 p.) bevezetője – a forgatókönyv írójának át kell tanulmányoznia a teljes életművet; 

a fentiek kiegészíthetők a Kovács Máté-bibliográfiák elemei és az elmúlt években rendezett konferenciák anyagai alapján (mindezek elérhetők az alapítvány honlapján);
	az 1996-os debreceni egyetemi kiállítás anyaga hozzáférhető a DEENK Kézirattárában; 
	a 2006-ban a hajdúszoboszlói városi könyvtárban rendezett kiállításról készült videofelvétel megszerezhető (a titkár utánakérdez a film elérhetőségének);
	a hajdúszoboszlói városi múzeum egy részlege is foglalkozik Kovács Máté életével;
	a film elkészítése során érdemes lenne interjúkat készíteni a még élő tanítványokkal és azokkal a hallgatókkal, akik egyetemi éveik alatt a debreceni Kovács Máté Kör tagjai voltak;
	a Kovács Máté írásaiból válogatott idézeteket színész olvashatná fel;
	a Kovács Máté életéhez köthető helyszínek is részei lehetnek a filmnek: szülőház, alsóbb iskolák és az egyetem, munkahelyek stb.;
szükség lesz olyan fogalommagyarázatokra, amelyek napjainkban esetleg már ismeretlenek a megcélzott befogadó közönség számára;
	az egri Mozgóképkultúra és Médiaismeret Tanszék hallgatóinak érdemes a közreműködés lehetőségét felajánlani, a használható ötleteket a kuratórium az idei pályázati folyamatban szívesen jutalmazza;
Az elnök – kiemelve a súlypontokat – átadta az életút vázlatát Bartos Évának, aki a film ügyében a továbbiakban összefogja a kuratórium és az egri közreműködők munkáját.
Verók Attila jelezte, hogy az egri tanszéken az idei évben Kovács Máté-témájú szakdolgozat készül, valamint korábbi nyertes pályázónk, Fülep Ádám az egri főiskola neveléstudományi doktori iskolájában kezdi el tanulmányait, és témájául a Kovács Mátéhoz kapcsolódóakból szeretne választani. A kuratórium mindkét hírt örömmel és köszönettel vette tudomásul, és szakmai segítséget ajánlva jelezte, hogy a feldolgozandó PhD-témák a következők lehetnének: a szabadművelődési korszak, a debreceni nyári egyetem, a népművelő-képzés megalapítása, a honismereti mozgalom, Kovács Máté tanítói és gimnáziumi tanári, ill. a nyolcosztályos iskola létrehozását érintő tevékenysége.
A kuratóriumi ülés egyetlen napirendi pontja az idei munkaterv összeállítása volt. Legfontosabb programunk az antológia előkerült harmadik részének digitalizálása és nyilvánosságra hozatala. Az eddigi előkészületekről a titkár számolt be: megtörtént az egyeztetés a MEK-kel, szívesen fogadják a meg nem jelent harmadik kötet digitalizált kéziratát; a digitalizálási munkákra ajánlottak egy kollégát, akivel ők is gyakran dolgoznak együtt, és munkájának minősége megfelel a MEK követelményeinek; időközben ő egy mintaanyagot is elkészített (betekintésre az ülésen nyomtatásban kiosztásra került), és vállalja a teljes anyag szkennelését. A kuratórium úgy döntött, hogy a munkát az alapító okiratban rögzített cél (Kovács Máté hagyatékénak gondozása) megvalósítására, számla ellenében 70.000,- Ft-tal honorálja. A kézirat lassan átadható a munka elvégzésére (a közvetítés a titkár feladata), bár még kérdéses a bevezető tartalma, hiszen ez a fellelt anyagban nincs benne. Felmerült, hogy a hiányzó részt helyettesíthetné esetleg a kandidátusi disszertáció, vagy a Magyar Könyvszemlében megjelent háromrészes összefoglaló tanulmány, de végül az a javaslat került elfogadásra, hogy az elnök készít egy bevezetőt, amelyben leírja a kézirat utáni nyomozás történetét, és az Alapítványnak a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó törekvéseit (a részletekről azóta a kéziratot megtaláló Kovács Ilona, az elnök és Bényei Miklós elektronikus levelezést folytat). A munkatervbe bekerül a kandidátusi disszertáció digitalizálásának előkészítése is.
Az ülésen Kovács Ilona beszámolt arról, hogy levélben megkereste őt Sonnevend Péter a 3K-ban tavaly már jelzett szándék: az 1945 és 1956 közötti időszak könyvtártörténetének megírása kapcsán. Március második felében az ELTE Könyvtártudományi Intézetének és a MKE Társadalomtudományi szekciójának közös rendezésében a téma iránt érdeklődő könyvtáros szakmának szóló szemináriumot rendeznek, az alapítvány eddigi vonatkozó tevékenységét is elismerve ennek meghívott előadójául kérte fel Kovács Ilonát is, aki az antológia harmadik kötetének sorsáról fog beszélni (a téma összefoglalója a 3K márciusi számban jelenik majd meg; azóta kettejük személyes találkozása is lezajlott, amelyről Kovács Ilona e-mailben számolt be az elnöknek, Bényei Miklósnak és a titkárnak). A kuratórium mindenképpen képviselteti magát a szemináriumon, ez belekerül az idei munkatervbe is. Bényei Miklós jelezte, hogy Sonnevend Péter megkereste őt is, felkérve a készülő kötet lektorának – ehhez Bényei Miklós a kuratórium hozzájárulását kérte, amelyet arra hivatkozva természetesen meg is kapott, hogy lektori munkája mindenképpen garanciát jelent a kötet minőségéhez. Sonnevend Péter azt is közölte a felkérés során, hogy a tanulmánykötet szemelvényeket nem, bibliográfiát viszont (Kégli Ferenc szerkesztésében) tartalmaz majd.
Az idei munkatervbe bekerül továbbá Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadása a MKE vándorgyűlésén, a Kovács Máté emlékének ápolására alapított emlékérem átadása, részvétel az újjáépített hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Ház és Könyvtár falán ismét elhelyezésre kerülő Kovács Máté-emléktábla újraavatásán. Kovács Ilona jelezte, hogy éppen a napokban kapott értesítést az épület avatásáról, amelyre a kuratóriumi ülés napjának estéjén kerül sor – ez egyelőre inkább a város ünnepségeként szerveződött, nem annyira a könyvtáros szakma ünnepeként. A család nevében – mivel a részvétel megszervezése az idő rövidsége miatt lehetetlen volt – Kovács Ilona üdvözlő levelet küldött az intézmény vezetőjének (azóta a könyvtár vezetője értesítette őt, hogy a levél az ünnepség során felolvasásra került).
Az elnök és Kovács Ilona beszámolt arról, hogy a tavalyi munkatervben elkezdetteknek megfelelően zajlik a Molnár Pál-hagyaték átadása-átvétele – ez tehát része lehet az idei munkatervnek is. A titkár Kovács Ilona segítségével (elérhetőség megszerzése) utánajárt annak, fellehető-e a családnál az ELTE korábbi tanszékvezetőjének, Kiss Istvánnak a hagyatéka, de sajnos, negatív választ kapott a család leszármazottjától, Kiss István fiától. Nagy kérdés Fülöp Géza hagyatékának elérhetősége is: a MTAK KIK Kézirattára egyelőre várja a család felajánlását a feleség, F. Csanak Dóra hagyatékának felajánlásával együtt. A titkár a közeljövőben megpróbál utánajárni a valószínű örökös, Huzella Péter elérhetőségének a személyes vagy levélbeli megkeresés érdekében.
Kovács Ilona beszámolt arról, hogy levélben megkereste Dér Máriát, szintén az antológiával kapcsolatos emlékeit megkérdezve. A válasz ugyan negatív volt, ugyanakkor Dér Mária újabb, a 2006-os kötetben megjelentekhez hasonló emlékeket idézett fel válaszában Kovács Mátéról. A titkár közölte, hogy éppen a kuratóriumi ülés napján kapta kézhez Dér Mária levelét, amelyben jelezte az alapítvány támogatásának korábbi évekhez hasonló módját. 
Suppné Tarnay Györgyi beszámolt arról, hogy elkészült a Kovács Máté-bibliográfia folytatása. Elkészítője Balázsi Dorina, aki korábban informatikus könyvtáros BA-szakot végzett (most már nem könyvtári területen dolgozik), és Eszenyiné Borbély Mária ajánlotta a feladatra. Sajnos, miután túl későn kapta meg a korábbi bibliográfiák mintáit, az általa elkészített anyagon Suppné Tarnay Györgyinek további kiegészítéseket, pontosításokat kellett végeznie, valamint bevezetőt is készített utólag az anyaghoz, amely a 2007 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan 68 új tételt tartalmaz. A kuratórium úgy döntött, hogy Balázsi Dorina munkáját 15.000 forint ösztöndíjjal, valamint az alapítvány közreműködésével megjelent kötetekkel mint ajándékkal jutalmazza. Az anyagot a titkár – csatolt file-ban való megérkezése után – elhelyezi a honlapon, valamint értesíti Balázsi Dorinát az odaítélt ösztöndíjról, és megkérdezi hajlandóságát a folyatást illetően. 
A kuratórium úgy döntött, hogy az idei MKE vándorgyűlésre nem szervez programot, erőit inkább a 2016-os születési évforduló méltó megünneplésére koncentrálja, ehhez két új feldolgozandó téma máris felmerült: a Kovács Máté – Molnár Pál levelezés tartalma (Tóth Gyula) és a Könyvtártudományi tanulmányok c. sorozat (Bényei Miklós).

Az emlékplakett átadásához fűződő novemberi konferencia témáira az elnök a kuratóriumi ülés meghívójához csatolt összefoglalójában tett javaslatokat:
	a tavalyi előadás után Vajda Kornéllal folytatott levelezés nyomán várjuk a téma (Kovács Máté és az Annales Kör) részletesebb kibontását, ill. Kiss Endre anyagát Kovács Máté és Kiss Árpád kultúra-felfogásáról az 1930-40-es években;
	a hajdúszoboszlóiaktól és debreceniektől várnánk elsősorban annak feltárását, hogy szülővárosa, középiskolája és egyeteme milyen kulturális hatást gyakorolt Kovács Mátéra;

Bényei Miklós javaslatára keresünk kutatót a következő témára: milyen hatása volt/lehetett Hankiss Jánosnak Kovács Máté kultúra-felfogására;
jó lenne tisztázni a Debreceni Nyári Egyetem és az akkori Kovács Máté kultúra-koncepcióját;
	Kovács Máté budapesti korszakából érdekes lehet a nyolcosztályos iskolát előkészítő kultúra-felfogás: mi jellemezte Kovács Máté ezirányú nézeteit a Nemzeti Parasztpárt kulturális programja, majd később a népművelés távlati tervezésekor a Közművelődési Főosztállyal, Népművelési Intézettel dolgozva
	hasznos lenne felvázolni Kovács Máté nézeteit a Hazafias Népfrontnál, ill. a TIT-ben végzett tevékenysége idején.
A kuratóriumi ülés végén a titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyeiről: a legutóbbi OTP-kivonat szerint lekötött betét 1.340.481,- Ft, a lekötetlen összeg pedig 260.853 (az idei év első hónapjában két támogatás érkezett a számlára: Dér Mária: 50.000,- Ft, Kertész Gyuláné: 5.000, Ft, Hangodi Ágnes: 5.000,- Ft).
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Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
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             Dr. Tóth Gyula elnök				   Dr. Szabó Sándor kuratóriumi tag

