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asztalfióknak íródtak, közzétételükre nem volt
mód. Valamikor a 70-es évek elején ébredt fel
a szerző érdeklődése az észtek iránt, amikor a
Tallinn és Szolnok közötti testvérvárosi
kapcsolat még élt, sőt virágzott. Kiállításokat
láthattunk, vezető észt művészek jártak nálunk;
mindebből ma már csak egy iskola és egy mozi
neve maradt meg, a hajdani Tallinn étterem
Jüri Arrak, Észtország egyik leghíresebb
művésze által festett képe szőrén-szálán
eltűnt... Semmilyen nép, nemzet nem érdemel
ilyen eljárást, nem is beszélve egy olyanról,
amely épp a kultúrája által volt képes önmagát,
értékeit megteremteni és megőrizni. Észtország
példáján ezt láthatjuk, ennek elemeit mutatja
be Szabó István könyvében.

Észtország történelme folyamán — a
baltikum más népeihez, országaihoz hasonlóan
— hol német, hol dán, hol svéd, hol orosz
fennhatóság alá került, amely együtt járt
kiszolgáltatottságával, s azzal, hogy soha nem
kerülhetett vezető pozícióba saját területén, ezt
csak a XX. századra tudta elérni. Ehhez a
folyamathoz saját kultúrája teremtett alapot.
Ún. „magas kultúrája" minden művészeti
ágban mélyen a népi kultúrában gyökerezik, s
ezt vállalják is, hiszen ezáltal lettek és
maradtak észtek. Szabó István könyvében a

történeti bevezető után, amelyben a nemzetté
válás alapjait is taglalja, különböző művészeti
ágakat — kórusok, színház, film, képző- és
iparművészet — mutat be kialakulásától a
70-es évek végéig, 80-as évek elejéig. Hogy
művészetekről esik szó a történelem kapcsán,
nem véletlen, hiszen a kultúrára támaszkodva
indult meg az észt nép nemzetté válása, és ez
a kultúra nem engedte, hogy teljesen
megsemmisüljön ez a nép, bár a Szovjetunió
szinte mindent elkövetett ennek érdekében. Az
észt művészet és kultúra azonban igen erős,
iparművészetük talán még az oly méltán híres
finnekét is felülmúlja. A könyvet számos
illusztráció teszi még gazdagabba, s ezeknek
nagy része nemcsak a nézelődést szolgálja,
hanem el is gondolkoztat. Például
elmélkedhetnénk a könyv olvastával azon is,
hogy hagynánk veszni a kapcsolatot egy ilyen
néppel? A Damjanich János Múzeum dolgozói
ma is kapcsolatban állnak jó néhány, az észt
kultúrában jelentős szerepet betöltő
személyiséggel. így az sem véletlen, hogy ez
a kiadvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Közleményei c. sorozatban jelent
meg 1995-ben.

Szabó Ágnes

HÍREK

From the Mesolithic to the Neolithic
címmel szervezett nemzetközi ősrégészeti
konferenciát és kiállítást két régész, Makkay
János budapesti professzor és Kertész Róbert,
a Damjanich Múzeum munkatársa Szolnokon,
19%. szeptember 22—27. között.

Régóta tudjuk, hogy a Kárpát-medence
központi része, az Alföld, és azon belül is a
Tisza völgyének középső szakasza volt az a
térség, amely miatt az újkökori termelő
gazdálkodás Európa legtöbb területéhez
viszonyítva igen hamar megjelent. Ez volt
ugyanis az egyik nagy régió, amely az európai
magaskultúra, más szóval civilizáció, alapját
meghatározó folyamatokat, a neolitizációt az
elsődleges civilizációs térségekből továbbította
Európa belső részei felé.
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Ezek a folyamatok gyökeresen megvál-
toztatták Európa középső, nyugati és északi
részein a jégkor utáni középső kőkori —
mezolit — népcsoportok gyűjtögető,
vadászó-halászó életformáját. Mindezt onnan
tudjuk, hogy Szolnoktól valamivel északra
húzódik annak a Körös kultúrának az
elterjedési határa, amely kultúra a Balkán,
illetve a keleti égéi világ és Kisázsia felől
átvette vagy magával hozta a termelő
gazdálkodás — az újkőkor vagy neolitikum —
teljesen új rendszereit, termelését, eszközeit.
Ez a határvonal egyúttal a valahol a
Közép-Keleten kezdődő, elsődleges újkőkori
civilizációs zóna legészaknyugatibb részét
jelenti, és közvetlenül tőle északra, a Jász-
ságban, már egy teljesen más régészeti-
őstörténeti világ kezdődik. Lehet, hogy furcsa
olvasni, de Szolnok térsége ezekben a korai
évezredekben két vagy három nagy
világrendszer határa, és egyúttal összekötő
térségei voltak. Erihez hasonlóan aktív zónája
az újkőkorban és azt követően nem volt
Európának.

Az a hatalmas térség, amely Normandiától
és Hollandiától egészen a Pripjaty-mocsarakig
és a Dnyeszterig terjed, a hegységektől
északra, a vonaldíszes kerámia kialakulásának
területe volt. Ez a folyamat az alföldi és a
dunántúli Körös kultúra hatásaira zajlott le, és
még a fentiek után sem túlzás, ha kiderül, hogy
ebben a kialakulási folyamatban a Közép-
Tisza-völgy, és benne Szolnok környezete az
újkőkor eleje után ismét meghatározó szerepet
játszott.

A vonaldíszes kerámia az európai régészet,
egészen pontosan az említett területek
országainak elsőrendű kutatási témája egy
évszázad, sőt régebbi idő óta. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy e térség minden országában
száz év óta kitartóan törekszenek arra, hogy a
helyi középső kőkor és a vonaldíszes
kerámiával jelzett újkőkor között a tényleges
átmenetet megtalálják, és ezzel láthatóvá
tegyék az Európa története szempontjából oly
fontos átmenetet. Ez mindmáig sehol sem
sikerült, mert általában évszázadnyi, sőt
évezrednyi hiátus van a középső kőkor és az
újkőkor lelőhelyei, emlékanyaga között.

E kérdések szempontjából a Tisza középső
folyásánál dolgozó régészek helyzeti előnyben
vannak, amelyet korábban elsősorban a Körös
kultúra kutatásában használtak ki. így például

Szolnokon is, ahol jelentős ásatások folytak a
Szandai lakótelepen. Ezzel párhuzamosan a
Szobiokon rendezett két nemzetközi
tudományos konferencia és kiállítás 1987-ben
és 1991-ben megteremtette az alapokat ahhoz,
hogy ebben az újabb kérdésben is tovább
lehessen lépni.

Azt is mondhatnánk tehát, hogy Szolnok
térsége szinte determinálva volt arra, hogy
ennek az átmenetnek a tényleges emlékeit
tervszerűen lehessen keresni, és meg is
lehessen találni. 1990-ben ez be is következett.
Ekkor a Körös kultúra határától közvetlenül
északra, a Jászságban végzett terepbejárások
kimutatták a hazánkból mindaddig hiányzó
középső kőkori leleteket. A lelőhelyeken
(Jászberény I, Jásztelek I) végzett sikeres
ásatásoknak köszönhetően középső kőkori
települések maradványait tárták fel. A három,
ezen a területen geográfifilag és tulajdon-
képpen időben is érintkező, de egyenként külön
önálló világot alkotó forrásanyag (a Körös
kultúra, a vonaldíszes kerámia és az utóbbi
területén az előtte élő mezolitikum) Európában
egyedülálló összehasonlító elemzésére nyílott
lehetőség, és így vált elérhetővé a térség
neolitizációs folyamatának rekonstruálása,
amely egyúttal modellül is szolgál a
vonaldíszes kerámia egész térségének
folyamataihoz.

Ezen adottságok alapján Szolnok volt az
egyetlen hely, ahol ezekről az alapvető
tudományos kérdésekről a vonatkozó leletek
birtokában tanácskozni lehetett, hiszen egy
ilyen, teljességgel megoldatlan kérdés
megvitatása — és ha nem is megoldása, de
megközelítése — feltétlenül igényelte a
lelőhelyek felkeresését, a környezettel való
megismerkedést, a leletek teljességének
kiállítását.

A szervezők a tanácskozás résztvevőinek
számát — a tudományos siker érdekében —
negyven főben állapították meg, akik tizenöt
országból kaptak meghívást. Ebben a hazai
szakemberek mellett egy-egy kutató képviselte
a közvetlen határos országokat, és rajtuk kívül
csak a fő kérdésben érintett területeknek
valóban a témával foglalkozó szakemberei
voltak jelen. A tudományos tanácskozással egy
időben nyíló kiállításon bemutatásra kerültek a
Körös kultúra, a vonaldíszes kerámia és a
jászsági mezolitikum kő- és csonteszköz-
anyaga.
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A kiállításhoz tudományos katalógust adtak
ki, amelyben a legfontosabb leletanyagok
összevont közlése, valamint a vonatkozó
Tisza-völgyi kérdések részletes elemzése lett
összefoglalva. Az előadások írásos formában
való megjelentetését a konferencia után
tervezik, önálló kötetben.

A Trópusi Gyermekbetegségek IV. Nem-
zetközi Kongresszusát Kuala Lumpurban
rendezték 1996. július 7—11. között. 44 ország
közel 600 orvosa között, dr. Károly Éva
gyermeknephrológus és dr. Nemes András
gyermekneurológus főorvos, a szolnoki
Gyermekosztály orvosai képviselték Magyar-
országot. Post-Streptococcal Nephritis and
Facial Paresis címmel tartottak angol nyelvű
előadást. (A Streptococcus fertőzés a
trópusokon igen gyakori.) Dolgozatukban egy
arcidegbénulással társult vesegyulladásban
szenvedő fiúgyermek esetét ismertették. E két
betegség rendkívül ritkán fordul elő. Az orvosi
irodalomban ilyen témájú közleményt még
nem publikáltak. Az előadást nagy érdek-
lődéssel fogadták. Számtalan kérdést tettek fel,
melyekre dr. Károly Éva válaszolt. A szerzők
hangsúlyozták: a legnagyobb öröm számukra
az, hogy a 10 éves fiúgyermek szövődmény
nélkül meggyógyult. A kongresszus jelentő-
ségét emeli az a tény, hogy az utazási
lehetőségek bővülésével a fertőző betegségek
a világ minden országába behurcolhatok. Ezzel
a veszéllyel a nehéz helyzetben lévő magyar
egészségügynek is számolni kell.

Pethő László kandidátus, a Jászberényi Fő-
iskola tanára 1996. június 20—22-én résztvett
a Nemzetközi Szociológiai Társaság és az
University of Califomia által Los Angelesben
rendezett Úrban Education Challanges for the
Sociology of Education című konferencián. A
rendezvényen nyolc szekcióban (Városi oktatás
és oktatáspolitika, A nemek és az oktatás
viszonya, Neoliberalizmus és az oktatás,
Érdekazonosságok és konfliktusok a város-
fejlesztésben és az oktatásban, Szegénység,
emberi tőke és oktatás, Az oktatás és a piac
logikája, Oktatás és etnikai kérdések, A
non-profit szervezetek szerepe az oktatásban)

38 előadásra és vitákra került sor. Pethő László
az első szekcióban szerepelt The role of
secondary schools and the úrban elité in
Hungary című előadásával, amelyet
beválogattak a konferenciát összefoglaló kö-
tetbe is. Sok új információt adott a konferencia
és kapcsolatok kiépítésére is lehetőség nyílt.
Európát csak néhányan képviselték, a részt-
vevők többsége észek-amerikai volt, de
Dél-Amerikából, Afrikából is többen szere-
peltek. Hasznos lenne őket hazai rendezvé-
nyekre meghívni. Pethő László felkereste a
Buffalói Állami Egyetemet is, amellyel a
Jászberényi Tanítóképző Főiskola kapcsolatot
épített ki. A project vezetőjével James L. Hoot
professzorral megbeszélték a tudományos
együttműködés lehetőségeit. Konzultáltak egy
a jövőre Magyarországon rendezendő nem-
zetközi konferencia témáiról, egymás
publikációinak fogadásáról és a hozzánk
érkező fiatal amarikai óvodapedagógusok
kutatási témáiról. Pethő László kiutazását
többek mellett (Dunaújváros Felsőoktatásért
Alapítvány, a Jász-Nagykim-Szolnok Megye
Tudományáért Alapítvány, a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium, az OTKA, Soros
Alapítvány) az MTA Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Tudományos Testülete is támogatta.

Augusztus 29—31. között rendezték meg
Debrecenben a Tisza-szabályozás 150. év-
fordulója és annak eredményei c. konferenciát.
A rendezvény első két munkanapján öt
szekcióban közel hatvan előadás méltatta a
vízügyi munkálatok jelentőségét, azok hidro-
lógiai, ökológiai és társadalmi hatásait. A
Tisza-szabályozás dokumentumaiból Fejér
László, a Vízügyi Múzeum és Levéltári
Központ igazgatója állított össze igényes és
érdekes kiállítást. Augusztus 31 -én koszorúzási
ünnepségekre került sor Tiszadobon, a Tisza
-szabályozási munkák megkezdésének hely-
színén lévő emlékmüveknél, amelyek gróf
Széchenyi

István, gróf Andrássy Gyula és Vásárhelyi
Pál emlékét idézik, munkájukat méltatják.

A számos előadás közül csak néhányat
emelnék ki, amelyeknek előadójuk révén
szorosabb Jász-Nagykun-Szolnok megyei kötő-
désük van. Tóth Albert a Tisza-szabályozás
környezeti hatásairól beszélt. Nagy Illés a
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véderdők árvízi terhelést csökkentő hatását
elemezte. Többen foglalkoztak a Kiskörei-
tározóval kapcsolatos környezeti problémák-
kal, így Juhász Csaba és munkatársai, valamint
Tiszay József, Kurucz Gyula, s végül Bancsi
István és munkatársai. Dóka Klára a
mezőgazdasági termelés változásait vizsgálta
az ármentesítés előtti és utáni időszakban
(1790—1918). Szabó László előadásában azt
fejtette ki, hogy a folyószabályozások hogyan
hatottak a paraszti kultúrára. Az ártéri
gazdálkodás és az ártéri gyümölcsösök
kérdéskörét Bellon Tibor és Béres Mária
tekintette át.

A Magyar Hidrológiai Társaság — mely a
konferencia rendezője volt — az elhangzott
előadások anyagát kiadványban jelentette meg
(Tisza szabályozás 150. évfordulója és annak
eredményei, szerk. Dudinszky Lászlóné).

Jászboldogháza 1996. július 5-én ünnepelte
önálló községgé válásának 50. évfordulóját. Az
ünnepségen tudományos előadások is el-
hangzottak. Ez alkalomra jelent meg Konkoly
Béláné, Zrupkó Ferencné és Papp Izabella
szerkesztésében egy önálló kötet „Évek
könyve. Jászboldogháza régen és ma" címmel.
A 250 oldalas kiadvány a község történetéről
és jelen állapotáról (dokumnetum értékkel)
szól. (Kapható az önkormányzatnál.)

A magyar művelődés és a kereszténység
címmel rendezték meg 1996. szeptember
9—14. között Rómában a IV. Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszust a Nemzetközi
Magyar Filológiai Társaság szervezésében. A
világ minden részéből összesereglett
hungarológusok nyolc szekcióban közel 230
előadást tartottak, elsősorban irodalmi,
nyelvészeti, néprajzi, valamint a kongresszus
fő témájához kapcsolódva vallástörténeti,
vallásfilozófiái, képzőművészeti, zenei stb.
témakörökban. Minden előadás kapcsolódott
valamiképpen a keresztény szellemiséghez, a
katolicizmus illetve a protestantizmus külön-
böző formájához és számos vonatkozásban
bizonyította a magyar kultúra kereszténységgel
való immár ezer éve tartó szoros kapcsolatát.
A kongresszust római részről Sárközy Péter, a

római La Sapienza Egyetem professzora szer-
vezte, akinek szinte valamennyien lekötele-
zettjei maradtunk a rendkívül meleg fogad-
tatásért és a kongresszus egész ideje alatt
megnyilvánuló atyai gondoskodásáért. Az
ülések helyszínei a római és nápolyi egye-
temek nagy múltú magyar tanszékei voltak. A
résztvevők megtekintették Nápoly magyar
vonatkozású történelmi emlékeit, a Donna-
regina templomot, benne Árpádházi Mária
sírját és a magyar vonatkozású falfestmé-
nyeket. A kongresszus ideje alatt Göncz Árpád
köztársasági elnök reprezentatív magyar
könyvkiállítást nyitott meg a római Nemzeti
Könyvtárban. A kongresszus résztvevőit II.
János Pál pápa is fogadta.

Befejezésül a Nemzetközi Magyar
Filológiai Társaság tisztújító közgyűlésére
került sor, melyen a Társaság elnökévé Di
Francesco Amedeot, a Nápolyi Egyetem Keleti
Intézetének professzorát, titkárnak Jankovics
József irodalomtörténészt választották meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Szabóné
dr. Gulyás Éva muzeológus vett részt a kong-
resszuson, ahol a sárkányölő Szent György
magyarországi kultuszával kapcsolatos
kutatásairól tartott előadást.

Szolnok és a finnországi Riihimaki testvér-
városi kapcsolatának a millecentenárium
jegyében szervezett eseménye volt az a nép-
művészeti kiállítás, melyet a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
rendezett meg Riihimaki üvegmúzeumában. A
magyar küldöttséget a múzeum igazgatója,
Heikki Matiskainen látta vendégül. A kiállítást
dr. Krausz György magyar nagykövet nyitotta
meg 1996. augusztus 29-én igen népes, az
ottani finn—magyar baráti kör tagságából
verbuválódott közönség előtt. A megnyitón
közreműködtek a finnországi Forssa zene-
iskolájának tanulói, valamint a Riihimaki Népi
Együttes, mely a múzeum előtti parkban adott
műsort. A nagy érdeklődést kiváltó kiállítást
egy másik finn város, Uusikaupunki múzeuma
is elkérte. Az oda átköltöztetett kiállítást 1996.
október 13-án nyitották meg.

1996. augusztus 22—23-án Társadalomtör-
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ténetírás helyzete hazánkban és az ipari
társadalom az iparosítás előtt, alatt és után
címmel Salgótarjánban rendezte meg a Hajnal
István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 10.
jubileumi konferenciáját. A kör munkáját
értékelő előadásokat szekcióülések követték.
Az egész országból összegyűlt szakemberek
között megyénk képviselői is ott voltak. Őrsi
Julianna Iparosok házasodási szokása az
Alföldön az anyakönyvek tükrében, Szabó
László A falusi és mezővárosi kisiparosság
házasodási szempontjai, s a nők szerepe az
iparos társadalom bezáródásában, Szabó István
A szolgáltatóipar réseinek kihasználása a
szocializmus időszakában címmel tartott
előadást

1996. szeptember 23-án nagysikerű könyv-
bemutató volt Békéscsabán. A Nagyalföld
Alapítvány sajtótájékoztatót tartott a Mi
Alföldünk című, Rakonczai János—Szabó
Ferenc szerkesztésében megjelent reprezentatív
kötetről, amelyet az alföldi megyék legran-
gosabb kutatói állítottak össze (részletes
ismertetést a következő számunkban közlünk).
A kötet olvasmányos, klasszikus tudományos
ismeretterjesztő munka, amely a nagytáj
földrajzát, természeti környezetét éppúgy be-
mutatja, mint néprajzát, városainak építkezését,
irodalmát. (Kapható Békéscsabán a Nagyalföld
Alapítványnál. Megyeháza, Derkovits sor 2.).

gyűrűk, használati tárgyak, kerámia mellett, a
legfontosabb új eredmény három újabb
úgynevezett „fülkesír" feltárása. Az ásatás
1997-ben tovább folytatódik. Az olasz
expedíciós csoportot Bruno Genito professzor,
a magyart Madaras László vezeti. A végső
eredményt külön kötetben publikálják.

1996. szeptember 27-én Abád és Szalók
községek egyesülésének 100. évfordulóját
ünnepelte Abádszalók. Tudományos konfe-
rencia keretében mutatták be az Ujváry Zoltán
szerkesztette tanulmánykötetet, amely a község
földrajzát, természeti környezetét, történetét,
néprajzát és művelődéstörténetét dolgozta fel.
(Kapható és megrendelhető Abádszalók
önkormányzatánál).

1996. szeptember 26—2 8-án került meg-
rendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Turisztikai Napok nevű nemzetközi ren-
dezvény Szolnokon. A cél Kelet-Magyarország
bekapcsolása a magasabbszintü turizmusba. E
térség a Tisza-tó térségének adottságait, a
termál- és gyógyturizmust, a falusi turizmust
ajánlotta. A megye koncepcióját Lakatos István
mutatta be összefoglalóan a konferencia
résztvevőinek.

Magyar—olasz kulturális egyezmény kere-
tében új régészeti kutatás kezdődött Jász-
Nagykun-Szolnok megyében. Szerződésben
kötött megállapodást a Nápolyi Egyetem Keleti
Régészeti Tanszéke és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet. A meg-
állapodásban hosszabb távon (3—4 év) kíván-
ják a felek közös kutatásaikat folytatni, mely-
nek célja egy avar (VII—VIII. sz.) temető
feltárása. Az ásatások Öcsödön, a községtől
mintegy 4 km távolságra a Büdöshalom mellett
kezdődtek meg. Már az első ásatási szezon
eredményeket hozott. Az immáron 60 körüli
sírszámú temető újabb figyelemreméltó
temetkezések és leletek sokaságát hozta
napvilágra. Egy öntött griffes övgarnitúra,
karéjos boglár, fülbevalók, gyöngysorok,

1996. október 4—5-én Hon- és Népismeret,
néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában
címmel országos konferenciát rendeztek a
Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Mindkét
napon plenáris ülések nyitották a konferenciát,
majd három szekcióban folytak az ülések. A
Jászberényi Tanítóképző Főiskola hatéves
néprajzoktatásának tapasztalatairól számolt be
H. Bathó Edit és Gulyás Éva.

100 éves a Hetényi Géza Kórház. A
szolnoki Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
alapításának 100. évfordulója alkalmából
ünnepségsorozatokra került sor városunkban.

Tudományos ülések keretében az un.
Kazuisztikai Napon a kórház orvosai
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előadásokban számoltak be a diagnosztikus és
terápiás sikereikről és kudarcaikról. (A
kazuisztika esetbemutatást jelent.) Az ered-
mények mellett a tévedéseket is őszintén
feltáró színvonalas bemutatások az „errando
discimus" elvét tükrözték, azaz a tévedésekből
is tanulunk.

Az orvosok mellett a nővérek feladata és
felelőssége is megnőtt. Az egészségügyi szak-
dolgozók között egyre többen rendelkeznek
felsőfokú végzettséggel. Az ápolás és gyó-
gyítás elválaszthatatlan egymástól, többek
között erről is szó esett az egészségügyi
szakdolgozók konferenciáján.

Mégis kinek az (ít)élete? címmel kétnapos
országos kongresszus zajlott a centenáriumi
ünnepség során a Városi Művelődési Köz-
pontban. A tudományos ülésen szó esett az
orvosok büntetőjogi felelősségéről, az egész-
ségügyben dolgozók személyi jogainak sérel-
méről, védelméről, valamint a felelősség-
biztosításról.

Az ún. Hetényi-napon a kórház dolgozói, s
a családtagok részvételével tiszai hajókirán-
duláson, sportversenyeken, az esti órákban
pedig hangulatos fogadáson vettek részt.

Jubileumi arany emlékplakettet kaptak azok
a dolgozók, akik az elmúlt évtizedekben köz-
vetve vagy közvetlenül kiemelkedő gyógyító
munkát végeztek. Az év végére várható a
centenáriumi évkönyv megjelenése is.

A Jászsággal foglalkozó helytörténeti
irodalom újabb reprint könyvvel gazdagodott.
A Jászok Egyesületének egyik tagszervezete, a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE)
megjelentette Szűcs Mihály egykori főbíró
életleírását. A kiadvány nem láthatott volna
napvilágot Tóth Tibor, az egyesület ügyvivője,
a FÉBE elnöke önzetlen fáradozása nélkül.

Jászberényben az MTA Debreceni Területi
Bizottsága (DAB) kihelyezett vezetőségi ülést
tartott, hogy megismerkedjék a város tudo-
mányos életével. A zárt ülésen Szeghy Gergely
és Szabó László ismertették a megyei
tudományos testület munkáját. A vendégek
megismerkedtek a Jászberényi Tanítóképző
Főiskola jövőbeni terveivel, a tanszékek

munkájával. Majd a városháza dísztermében
Betekintés Jászberény tudományos életébe
címmel tudományos ülésszak volt.

A házigazda, dr. Magyar Levente polgár-
mester a város kulturális-oktatási és közmű-
velődési koncepciójáról szólt. Berényi Dénes
akadémikus, a DAB elnöke a tudás társadal-
masítását ajánlotta mindenki figyelmébe,
mondván, hogy a tudományban nincsenek
megyehatárok, országhatárok. Biztatta a
tudósokat az aktív alkotó munkára. A város
tudományos kutatásának különböző területeit
Kazsuba Attila, Szőke Csaba, H. Bathó Edit és
Stanitz Károly mutatta be.

A Jászok Egyesülete 1996. október 15-én
17 órakor szervezett rendezvényén dr. prof.
Makkay János, a történettudományok doktora,
az MTA Régészeti Intézetének tudományos
tanácsadója tartott előadást A jászok régmúltja
címmel.

A klinikai gyógyszerészek (farmakoló-
gusok) európai szövetségének (ESCP) 25.
kongresszusát Lisszabonban tartották 1996
októberében Az optimális gyógyszeres terápia
címmel. A nagy érdeklődéssel kísért poszterek
és előadások a szakteriilet fontos kérdéseit
vetették fel, illetve a legújabb kutatások, kli-
nikai tapasztalatok eredményeit mutatták be.

A számtalan témából kettő emelhető ki:
1. A klinikai farmakológusok növekvő sze-

repe a gyógyszerek együttes alkalmazásakor
fellépő interakciók (kölcsönhatások) kivédé-
sében a betegágy mellett;

2. A farmakokinetikai (gyógyszer sorsa a
szervezetben) kutatások legfrissebb eredmé-
nyeinek alkalmazása; a betegre szabott egyéni
gyógyszeradagolás megújuló lehetőségei kór-
házakban (pl. Unit dose, szérumszint-
monitorozások stb.). A racionális, célzott
terápiával a beteg gyógyulását hamarabb,
ezáltal kisebb költséggel lehet elérni.

Az előadásokat követő élénk viták, beszél-
getések, a szép város gyönyörű műemlékeivel,
panorámájával, a ragyogó idő, a felkavaró
népzene, a csodás botanikuskert, a portugál
emberek őszinte kedvessége, vendégszeretete
is maradandó élményt jelentett a húsz ország-
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ból érkezett ezer résztvevőnek, akik között dr.
Boronkay Piroska szolnoki szakgyógyszerész
is ott volt. Két év múlva ennek a ren-
dezvénynek Magyarország ad otthont.

Rékassy Csaba grafikusművész emlék-
kiállítása a Szolnoki Galériában 1996. szep-
tember 15. és október 27. között volt látható.
A Munkácsy-díjas művészt munkáinak meg-
hökkentő színessége, gondolatainak eredeti-
sége emelte a magyar művésztársadalom

legkiválóbbjai közé. Tíz évig volt a Szolnoki
Művésztelep tagja. Sokoldalú munkásságát
becsülték hazánkon kívül Európa számos
országában, Németországtól Svájcikg, Jugosz-
láviától Olaszországig. Számos díja mellett
1972-ben megkapta a Munkácsy-dijat is.
Időnap előtt, 52 évesen hunyt el. Ezzel a
kiállítással és a hozzá készült katalógussal
Szolnok városa méltán emlékezett meg kortárs
grafikánk egyik legjelentősebb művészéről. A
róla szóló írásunkat a következő számunkba
tervezzük.

Pályázati felhívás

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
a Jászok Egyesülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,
a Jászkunság című folyóirat

és a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

meghirdeti az 1996/1997. évi
Megyei Néprajzi és Nyelvjárási Gyüjtőpályázatot

Pályázni lehet az alábbi néprajzi témájú,
eredeti helyszíni, vagy levéltári gyűjtést tar-
talmazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonat-
kozású pályamunkával, amely nyomtatásban
még nem jelent meg:

— földrajzi nevek, személynevek, állatnevek;
— hagyományos paraszti földművelés és állat-

tartás (az ezzel kapcsolatos hagyományos
eszközanyag megváltozása);

— népi táplálkozás, a hagyományos konyha-
berendezés;

• kihaló kisiparok (pl. fazekas, mézes-
kalácsos, kádár);

• település, építkezés;
• lakáskultúra, népi bútorok;
népviselet (régi fényképek, családi
fényképalbumok gyűjtése, adatolása);

• egy település ünnepi szokásai (karácsony,
húsvét, pünkösd stb.);

• az emberélet fordulóihoz fűződő nép-
szokások (születés, keresztelő, házasság,
lakodalom, temetés, temető);

- néphiedelmek, babonás szokások;
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