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Közgyűlés 

A Bo Wickman elnök vezette Közgyűlés elfogadta a napirendet, s így először 
a Lotz-Bizottság jelentésére került sor, melynek nevében Ilia Mihály, a bizottság 
elnöke ismertette az ez évi kitüntetettek névsorát, s a jelen lévő jutalmazottaknak 
a Társaság elnöke átadta a Lotz János-emlékérmet. 

Következő napirendként a tisztújításra került sor. Richard Prazák, a jelölő 
bizottság tagja ismertette a végrehajtó bizottság által kialakított szempontokat az új 
vezetőség összetételére, valamint az ajánlott névsort, a tagság javaslatait, s a válasz
tás munkamenetét. Elmondta, hogy a két évvel ezelőtt kiküldött jelölő bizottság 
a végrehajtó bizottság tagjaitól kért és kapott javaslatokat az alábbi szempontok 
szerint mérlegelte: 

- bizonyos mandátumok alapszabályunk értelmében lejártak, viselőik nem 
választhatók újra ugyanerre a posztra; 

- néhányan bejelentették lemondási szándékukat; 
- mások érdektelenség vagy egyéb elfoglaltság miatt célszerű, ha kimaradnak 

a vezetőségből; 
- a Társaság életére egyébként is jótékony hatású, hogy a vezetőség ne egy

idejűleg cserélődjék. 
A beérkezett nagyszámú javaslatból úgy igyekezett ajánlani a jelölő bizottság, 

hogy a vezetőségben kellő arányban legyen képviselve minden tudományos diszcip
lína, minden földrész, minden ország és minden nemzet. Tekintettel volt a jelölő 
bizottság a kor és nem szerinti arányok valósághoz közelítő módosítására is. 

Mindezen feltételeket szem előtt tartva a jelölő bizottság és a végrejható bi
zottság közösen kialakított névsorát a szavazólapon ismerheti meg minden tagtár
sunk. Ehhez társul még azok neve, akiket a tagság kívánt jelölni a vezetőségbe. 

Ezek után Klaniczay Tibor főtitkár javaslatot tett a szavazatszámláló bizott
ság összetételére: elnöknek Holger Fischeri (Hamburg), tagoknak Szelestei Nagy 
Lászlói (Budapest) és R. Takács Olgái (Budapest) javasolta. A bizottság összetételét 
a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, majd a szavazás időtartamára - rövid időre 
- felfüggesztette munkáját. 

Mialatt a szavazatszámláló bizottság munkáját végezte, a Közgyűlés Klani
czay Tibor főtitkári beszámolóját, utána pedig a számvizsgáló bizottság jelentését 
hallgatta meg, a bizottság távol lévő elnöke nevében Andrzej Sieroszewski előterjesz
tésében. A beszámolók elhangzása után Bo Wickman elnök arra kérte a Közgyűlést, 
hogy kézfeltartással szíveskedjék jelezni, ha a beszámolókat és a főtitkár előterjesz
tését elfogadja: 

- alapszabály módosítása; 
- 1992-től a tagdíj 100%-os emelése; 
- a nem fizető tagoktól megválik a Társaság; 
- a tagság felhatalmazza a vezetőséget, hogy ha feltétlenül szükségesnek látja, 

két Közgyűlés között emelhesse a tagdíjat. 
A tagság egyhangúlag jóváhagyta a beszámolókat és határozott a főtitkár 

által indítványozott módosítások életbe léptetéséről. 
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Igen fontos volt a következő napirendi pont, melyet - a IV. Nemzetközi Hun

garológiai Kongresszus helyszínére, időpontjára és témájára vonatkozóan - Sárközy 
Péter római professzor terjesztett elő. Bejelentette, hogy olaszországi hivatalos szer
vek írásbeli garanciái birtokában a római és a nápolyi egyetem szeretné vállalni 
a következő kongresszus megrendezését. Időpontnak az 1996. szeptember 6. és 10. 
közötti időszakot, témának pedig a Keresztény kultúra és Magyarország, illetve 
a Magyar kultúra és a kereszténység témaköröket javasolta. A Közgyűlés általános 
tetszését megnyerte a javaslat, s az ajánlatot kézfeltartással egyhangúlag jóváhagyta. 

Ez után a szavazatszámláló bizottság nevében Holger Fischer elnök ismertette 
a választás eredményét. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság vezetősége a kö
vetkező őt évben a következő lesz: 

Elnök: Rákos Péter (Csehszlovákia) 
Alelnök: Robert Austerlitz (USA) 

Bori Imre (Jugoszlávia) 
Klaniczay Tibor (Magyarország) 
Kosa László (Magyarország) 
Petro Lizanec (Ukrajna) 
Kari Nehring (Németország) 

Főtitkár: Jankovics József (Magyarország) 
VB-tagök: Balassa Iván (Magyarország) 

Balázs Mihály (Magyarország) 
Marianna D. Birnbaum (USA) 
Bisztray György (Kanada) 
Bodnár György (Magyarország) 
Borbándi Gyula (Németország) 
Gianpiero Cavagliá (Olaszország) 
Czigány Lóránt (Anglia) 
Dávidházi Péter (Magyarország) 
Amedeo Di Francesco (Olaszország) 
Faragó József (Románia) 
Görömbei András (Magyarország) 
Jurij Guszev (Oroszország) 
Cs. Gyímesi Éva (Románia) 
Hajdú Péter (Magyarország) 
Jolanta Jastrzebska (Hollandia) 
Kiss Jenő (Magyarország) 
Paul Kokla (Észtország) 
Bozidar Kovacek (Jugoszlávia) 
Kristó Gyula (Magyarország) 
Tuomo Lahdelma (Finnország) 
Lars-Gunnar Larsson (Svédország) 
Ivan P. Megela (Ukrajna) 
Monok István (Magyarország) 
Péntek János (Románia) 
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Jean Perrot (Franciaország) 
Richard Prazák (Csehszlovákia) 
Rédei Károly (Ausztria) 
Gert Sauer (Németország) 
Sárközy Péter (Olaszország) 
Sebestyén Árpád (Magyarország) 
Senga Toru (Japán) 
Jan Slaski (Lengyelország) 
Szabó Zoltán (Románia) 
Szegedy-Maszák Mihály (Magyarország) 
Tamás Attila (Magyarország) 
Thomka Beáta (Jugoszlávia) 
Karol Tomis (Csehszlovákia) 
Wolfgang Veenker (Németország) 
Voigt Vilmos (Magyarország) 

Számvizsgáló bizottság: 
Elnök: Futaky István (Göttingen) 
Tagok: Andrzej Sieroszewski (Lengyelország) 

Szathmári István (Magyarország) 

Új tiszteleti tagok: 
Benkő Loránd (Magyarország) 
Bogyay Tamás (Németország) 
George F. Cushing (Anglia) 
Hasan Erén (Törökország) 
Jakó Zsigmond (Románia) 
Kálmán Béla (Magyarország) 
Giovan Battista Pellegrini (Olaszország) 
Penavin Olga (Jugoszlávia) 
Sinor Dénes (USA) 
Szabolcsi Miklós (Magyarország) 
Tokunaga Yasumoto (Japán) 
Bo Wickman (Svédország) 

Utoljára Bo Wickman távozó elnök - aki 1977 óta töltötte be ezt a tisztet 
- szavait hallgatta meg a tagság, valamint Rákos Péter új elnök kért néhány közvet
len szóval bizalmat a tagságtól az új vezetőség nevében. 


