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pontokat.  
Az első napirendi pontban az elnök a Kuratórium nevében felajánlotta a doktorandusz Fülep 
Ádám számára, hogy PhD-tanulmányai során és -disszertációja megvédéséig folyamatosan és 
támogatólag kíséri figyelemmel tanulmányait és munkáját – ehhez biztosítja a tavalyi év 
végén a disszertáció megírásához szükséges utazási költségekre odaítélt ösztöndíjat. Az elnök 
javasolta a választott téma szűkítését, pontosítását, és arra hívta fel többek között a figyelmet, 
hogy Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtár szak esetében nem a szak indulásakor, 
sokkal inkább tanszékvezetői időszakában (1956-1972) volt igen jelentős. Jelezte azt is, hogy 
a kutatásokhoz megjelölt helyszínek között érdemes fontossági sorrendet felállítani és 
alaposan áttekinteni a témában eddig született szakirodalmat, különösen az utóbbi évek 
termését. Bényei Miklós szerint érdemes lenne azt feltárni, milyen körülmények között került 
Kovács Máté a tanszékre; azt, hogy Kovács Máté idejében hogyan viszonyult a tanszék és 
munkatársi gárdája a bibliológiához (ehhez felajánlott eddig még nem publikált debreceni 
anyagokat); valamint azt, hogyan viszonyult az akkori oktatás- és kultúrpolitika a felsőfokú 
könyvtárosképzés kérdéséhez. Szabó Sándor megemlítette, hogy a tavalyi évben az ELTE 
Könyvtártudományi tanszékén az intézetvezető kérésére átnézett 8-10 iratcsomagot, 
elképzelhető, hogy esetleg azok anyagában is található Kovács Máté tevékenységére 
vonatkozó adalék. Fülep Ádám megköszönte a kuratóriumi ülésre szóló meghívást, a tavaly 
odaítélt ösztöndíjat, és jelezte, hogy disszertációjának témavezetői Dr. Tóvári Judit és Dr. 
Verók Attila. A doktori képzésen – a főiskolai könyvtárban betöltött teljes állása mellett és 
PhD-ösztöndíj nélkül – pénteki és szombati napokon vesz részt. Az első évben tanulmányai 
mellett a majdani disszertáció bibliográfiájának építésével foglalkozik, és az anyaggyűjtéshez 
szükséges utazásokat bonyolítja le. 

A második napirendi pontban Fülep Ádám személyes segítségével, a Verók Attilától és 
Czeglédi Lászlótól e-mailben kapott beszámolók alapján a Kuratórium értesült a Kovács 
Mátéról szóló dokumentumfilm helyzetéről. A Bényei Miklós által tavaly nyáron készített 



forgatókönyvnek elkészült az a változata, amely interjúalanyok – helyszínek – 
dokumentumok – tárgyak bontásban rögzíti a feladatokat, ezekhez a film készítői abban az 
esetben fognak segítséget kérni a Kuratóriumtól, ha valamelyik személy, tárgy vagy helyszín 
számukra nem lesz elérhető, beszerezhető. Elindult a vidéki – pl. Debrecen, Hajdúszoboszló 
érintett intézményei – helyszínek felmérése, főiskolai kollégákból és a Líceum TV 
munkatársaiból felállt a forgatás stábja, az egri Gárdonyi Géza Színház egyik színésze vállalta 
a narrátori szöveg elmondását. Az e-mailekben feltett kérdésekre válaszolva a Kuratórium 
jelzi, hogy szívesen segít az interjúalanyok elérésének biztosításában, viszont sajnos, egyelőre 
nem lát lehetőséget a közvetlen anyagi támogatásra, de folyamatosan figyeli az esetlegesen 
lehetséges pályázati források felbukkanását. Sajnálattal jelzi azt is, hogy ugyan a 
korábbiakban már utánajárt, de nem jutott archív (rádió)felvételekhez Kovács Mátéról – 
ilyenek a család jelenleg élő tagjai szerint sem léteznek. Fülep Ádám jelzése nyomán Bartos 
Éva felvetette, hogy áprilisban szívesen vennénk, ha adódna lehetőség a film munkálatainak 
(nyers változat) közvetlen megtekintésére. 
A harmadik napirendi pontban az elnök a tavalyi munkaterv alapján értékelte a 2015-ös évet, 
és felvetette, hogy az Alapítvány rendezvényeire a továbbiakban meg lehetne hívni 
mindazoknak az évfolyamoknak a még élő tagjait, akiket Kovács Máté tanított – ehhez 
szükséges lenne az ELTE BTK Könyvtártudományi Intézete segítségével megszerezni az 
1956 és 1975 között végzett évfolyamok névsorait. 

Az utolsó napirendi pontban a kuratórium összeállította 2016-os munkatervét (ld. a mellékelt 
dokumentumot), amelynek kiemelt programja Kovács Máté születése 110. évfordulójának 
méltó megünneplése. A kuratóriumi ülés előtti napon megérkezett a hajdúszoboszlói Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár pozitív válasza a közös, Hajdúszoboszlón 
megvalósítandó rendezvényt illetően. A kuratórium vállalja az előadói gárda szervezését 
(Tóth Gyula, Bényei Miklós, Suppné Tarnay Györgyi; ill. megkeresés után: Maróti Andor, 
Vida Lajos, Vajda Kornél, kolléga a budapesti tanszék 1972 utáni történetéről stb.), a 
részletekkel kapcsolatban az elnök újabb levélben fordul az intézményhez. A Kuratórium úgy 
döntött, hogy módosítja a Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékérem 
szabályzatát. A módosítás végrehajtásának lehetőségét a titkár egyezteti az Alapítvány ügyeit 
segítő ügyvéddel. A kuratórium az elnök felterjesztése alapján döntött az emlékplakett idei 
díjazottjáról, a döntés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre. 

A titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyeiről, valamint arról, hogy a honlap egy 
vírustámadás során megsérült, de a korábbi rendszergazda önkéntes felajánlásával sikerült a 
teljes helyreállítás.  
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