JEGYZİKÖNYV
A Magyar Néprajzi Társaság 2009. február 26-i választmányi ülésérıl
Az ülést Paládi-Kovács Attila elnök nyitotta meg, aki miután üdvözölte a jelenlévıket,
megállapította a választmányi ülés határozatképességét. Az elızetes napirendet a
Választmány egyhangúlag elfogadta. A Választmányi Ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére, a
Választmány egyhangú támogatásával, felkérte Gráfik Imre és Hála József tagtársakat, akik
elfogadták a felkérést.
Bereczki Ibolya fıtitkár, apróbb módosításokra javaslatot téve, ismertette az elızı
vállasztmányi ülés jegyzıkönyvét, melynek szövegét a módosított formában a Választmány
egyhangúlag elfogadta.
Összesen három tagfelvételi kérelem érkezett a Társasághoz, melyeket Bereczki
Ibolya egyenként ismertetett. A kérelmeket a Választmány egyhangúlag elfogadta.
A következı napirendi pontban került sor a társasági kitüntetésekre érkezett jelölések
megvitatására. Paládi-Kovács Attila felvetette, hogy a korábbi kitüntetettekrıl összeállított és
a tagtársaknak elızetesen kiküldött listát gyakrabban érdemes frissíteni. Kérte a Választmány
tagjait, hogy aki bármilyen személyi változásról, különösen valamelyik kitüntetett idıközbeni
elhalálozásáról értesül, jelezze a Társaság felé. Az elnök javasolta, hogy kivételesen két Jankó
János díjat ítéljen oda a Választmány, mert négy kiváló jelölés is értekezett, továbbá az egyik
társintézmény, munkatársának díjazása esetén, magára vállalná a díjjal járó jutalom összegét.
(A Méri Edinára érkezett ötödik jelölést, miután határidıt követıen érkezett, a Választmány
nem tudta figyelembe venni). A két hozzászólás (Sárkány Mihály és Vargyas Gábor)
egyetértett a díjazottak számának indokolt esetben történı megemelésével, ám nem tartották
szerencsésnek, hogy ezt a társintézmény felajánlásával indokoljuk. A Választmány a
díjazottak számának kivételes megemelését (egyrıl a kettıre), 16 igen és 1 nem szavazattal
elfogadta.
A Választmány egyhangú döntés hozott, mely szerint a Sebestyén Gyula
emlékérembıl 2009-ben három adható. Hála József felvetette, hogy az emlékéremre jelölt
Erdélyi István megfelel-e a díj alapító okiratban megfogalmazott kritériumának, miszerint azt
amatır néprajzi győjtık kaphatják. Szilágyi Miklós hozzászólásában kiállt a jelölés mellett,
mivel Sebestyén Gyula személye és a Társasági díj presztízse okán nem kell tartani attól,
hogy a díjazás nem okoz osztatlan örömet. A Választmány végül elfogadta a jelölt listát. Ezt
követıen Bali János és Kemecsi Lajos titkárok felolvasták a jelölések indoklásait. Pócs Éva
sérelmezte, hogy Keszeg Vilmos jelölésének indoklását Bali János rövidítve, lényeges
szövegrész kihagyásával olvasta csak fel. Ezt követıen Paládi-Kovács Attila felkérte
Zomborka Márta (elnök), Gecse Annabella és Sári Zsolt tagtársakat, hogy lássák el a
szavazatszámláló bizottsági feladatokat. A felkérést a tagtársak elfogadták, a bizottság
összetételét a Választmány egyhangúlag elfogadta.
A titkos szavazásban a Választmány 17 tagja vett részt, mindegyik szavazat érvényes
volt. A szavazatok eredménye: Györffy István emlékérem (Keszeg Vilmos 9, Lukács László 5,
S. Lackovits Emıke 2, Liszka József 1 szavazattal); Jankó János díj (Báti Anikó, Hesz Ágnes
és Vass Erika 10-10, Turai Tünde 2 szavazattal); Ortutay Gyula emlékérem (Nagy Ilona 13,
Hoppál Mihály 4 szavazattal); Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem (Halász Péter 16,
Domokos Mária 8, Görög Veronika 5, Kovács Endre 2, Sasvári László 1 szavazattal);
Sebestyén Gyula emlékérem (Csúszó Dezsı 14, Csapai János 13, Erdélyi István 12
szavazattal); Belföldi tiszteleti tagság (Körmendi Géza és Olsvay Imre 15-15, Deáky Zita 11
szavazattal); Külföldi tiszteleti tagság (Hans-Jörg Uther és Zempléni András 16-16, Nathalia
Rashkova 15 szavazattal); Külföldi levelezı tagság (Papp Árpád 16, Hajnal Jenı 15

szavazattal). Miután a Jankó János díjra jelöltek között hármas szavazategyenlıség alakult ki,
így ebben az esetben megismételt szavazásra volt szükség közöttük. Ennek eredménye: Báti
Anikó 11, Vass Erika 9, Hesz Ágnes 8 szavazattal.
A következı napirendi pontban tárgyalta a választmányi ülés a 2010. évi társasági
tagdíj összegének kérdését. A Választmány egyhangúlag elfogadta az elnök javaslatát,
miszerint 2010-ben a tagdíj 3000 forintra, nyugdíjasoknak és diákoknak pedig 1500 forintra
emelkedik. A végleges döntést a MNT 2009. évi rendes közgyőlése hozza meg a választmány
javaslata alapján.
Az idén esedékes tisztújító közgyőlés elıkészítése kapcsán a Választmány szavazott a
három tagú jelölıbizottság összetételérıl. Az elızetesen egyeztetett négy jelölt közül
Szulovszky János és Landgráf Ildikó 12-12, Kocsis Gyula 10, Kapitány Orsolya 2 szavazatot
kapott. A jelölıbizottság összetétele: Szulovszky János (elnök), Kocsis Gyula és Landgráf
Ildikó (tagok).
Az Egyebek napirendi pontban Paládi-Kovács Attila beszámolt a Társaság és az MTA
I. osztályának közös rendezésében, az elızetes javaslatok szerint október 14-én, Vikár Béla
születésének 150. és a Társaság alapításának 120. évfordulója tiszteletére megrendezendı
konferencia elıkészületeirıl. Füzes Endre ezzel kapcsolatban javasolta, hogy a szervezık
vegyék fel a dunavecsei Vikár Béla Könyvtárral a kapcsolatot.
Bereczki Ibolya örömmel számolt be Báti Anikó frissen megjelent könyvérıl, mely a
Társaság új könyvsorozatának kezdı darabja. A fıtitkár sikeresnek ítélte a Gödöllın, a Szent
István Egyetemmel karöltve rendezett „cigány konferenciát”, melyrıl rövid beszámolót is
tartott. Javasolta, hogy a szervezıket (Deáky Zita, Horváth Sándor, Nagy Pál) a Választmány
részesítse jegyzıkönyvi elismerésben. Ezt követıen Bereczki Ibolya két, a Társasághoz
érkezett levelet olvasott fel. Az egyikben Szabó Mátyás megköszönve a Társaság és a szakma
eddigi támogatását, a Városnéprajzi Szakosztály elnöki tisztségérıl történı lemondását
családi okokkal indokolta meg. A Szlovákiai Múzeumok Szövetsége részérıl Danter Izabella
köszönte meg levélben a Társaság könyvadományát.
Paládi-Kovács Attila röviden szólt a X. Finn-Magyar Néprajzi Szimpózium
elıkészületeirıl. Jelezte, hogy kétszer annyi magyarországi jelentkezı adta le elıadásának
rezüméjét, mint ahányan elıadhatnak a létszámhatár miatt. Az MTA I. Osztályának támogató
levele szerint az akadémia 330 ezer forinttal járul hozzá a rendezvény lebonyolításához. Az
elnök beszámolt arról, hogy január közepén a hazánkba látogató Konrad Köstlinnek
ünnepélyes keretek között sikerült átadnunk az elızı évi társasági kitüntetését.
Csonka-Takács Eszter felvetette, hogy a március 17-én rendezendı Vargyas Lajos
emlékkonferenciát érdemes plenáris ülés keretében, össztársasági rendezvényként kezelni.
Hála József a Vikár Béla konferencia kapcsán felhívta a figyelmet Terbócs Attila által, az
ELTE BTK Folklór tanszéke számára összeállított Vikár-monográfiára. Hála József beszélt a
2010. november 13-án esedékes, ipolysági kanász hangverseny centenáriumi elıkészületeirıl.
Az egyebek pont végén Gyivicsán Anna két, újabban megjelent könyvre hívta fel a
választmányi ülésen résztvevık figyelmét. A Választmány megállapodott abban, hogy a
következı választmányi ülést 2009. április 29-én vagy 30-án (az érdekeltek elfoglaltságai, és
a szabad terem függvényében), a tisztújító közgyőlést 2009. május 27-én (szerdán), 13,00-tól,
a Néprajzi Múzeum 213-as termében tartja.
A választmányi ülés végén az elnök megköszönte a jelenlévık munkáját, külön
kiemelve a szavazatszámláló bizottság gyors és szakszerő munkáját, majd berekesztette az
ülést.
A Választmány határozatai:

•
•
•

•
•

2009/01. Egyhangúlag elfogadta Kerekes Ibolya Ilona, Kinda István és Peti Lehel
tagfelvételi kérelmét
2009/02. Egyhangúlag elfogadta, hogy a közgyőlés elé terjesztendı javaslat a
Társaság 2010. évi tagdíjára: felnıtt 3000 forint, diákok és nyugdíjas 1500 forint.
2009/03. A Társaság 2009. évi kitüntetettjei:
Györffy István emlékérem: Keszeg Vilmos
Jankó János-díj: Báti Anikó és Vass Erika
Ortutay Gyula emlékérem: Nagy Ilona
Pro Ethnographia Minoritatum: Domokos Mária és Halász Péter
Belföldi tiszteleti tag: Deáky Zita, Körmendi Géza és Olsvay Imre
Küföldi tiszteleti tag: Hans-Jörg Uther, Nathalia Rashkova és Zempléni Amdrás
Külföldi levelezı tag: Hajnal Jenı és Papp Árpád
Sebestyén Gyula emlékérem: Csapai János, Csúszó Dezsı és Erdélyi István
2009/04. A Magyar Néprajzi Társaság 2009. évi tisztújító közgyőlését elıkészítı
jelölıbizottság: Szulovszky János (elnök), Kocsis Gyula és Landgráf Ildikó (tagok)
2009/05. A Magyar Néprajzi Társaság 2009. évi tisztújító közgyőlésének idıpontja:
2009. május 27. (szerda), 13,00-tól, a Néprajzi Múzeum 213-as termében.

Budapest, 2009. március 5.
Bali János titkár
A jegyzıkönyvet hitelesítette:
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Hála József

