
Elnöki és főtitkári beszámoló
a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Tudományos Testület
munkájáról

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!

1. Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testülete (továbbiakban TT)
megalakulásának gondolatát a DAB vezetőségi
ülésén vetettük fel először és mintának a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TT-et tekin-
tettük. Hosszas előkészítés után, kikérve az
MTA elnökének és titkárságának tanácsát is,
az 1994. szeptember 26-27-én Szolnokon
rendezett kihelyezett DAB ülésen, Kosáry
Domokos elnök úr és Berényi Dénes a DAB
elnökének jelenlétében mondtuk ki megalaku-
lásunkat, döntöttünk egy ideiglenes szervező-
bizottságról, amely 1994. december 17-én
Szolnokon megválasztotta vezetőségét is
(elnök: Szabó László kandidátus, Szolnok;
társelnök: Szeghy Gergely kandidátus, Szol-
nok; titkár: Füvessy Anikó kandidátus,
Tiszafüred). Megválasztottunk egy 12 tagú
vezetőséget is, lehetőleg valamennyi, a megyé-
ben arra érdemes szakterület képviseletével, s
kidolgoztuk leendő programunkat, kiküldtük a
jelentkezési lapokat. Tagjaink lehetnek a me-
gyében élő tudományos minősítéssel rendel-
kező személyek, a megyéből elszármazott
tudományosan minősítettek, a megyében élő
színvonalas tudományos munkát végzők, akik
egyetemi doktori fokozattal rendelkeznek és
tagok akarnak lenni. Alapszabályunk elkészült,
majd a TT-et egyesületként bejegyezték 1995.
júniusában.

Az 1994-es kihelyezett DAB ülésen a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
elnöke Kosáry Domokos elnök úr, Berényi
Dénes elnök úr s mások jelenlétében arra tett
ígéretet, hogy évente — ha a közgyűlés ezt
megszavazza — 1 millió Ft-tal támogatja a
TT-et. Várhegyi Attila, Szolnok megyei jogú
város polgármestere évi 2.5 millió Ft tá-
mogatást ígért megkötés nélkül. A DAB
javaslatára megegyeztünk abban, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága ad helyet, infrastruktúrát, s
kezdeti anyagi segítséget a meginduláshoz,
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összeg megjelölése nélkül. Az iroda létre is
jött, működik, ám a várt megyei és városi
támogatás hosszú időn át nem érkezett meg.
így a TT a múzeum szerem' támogatásával
dolgozott, s adminisztrációját a muzeológusok
látták el önkéntes alapon, anyagi díjazás
nélkül. Többször tárgyaltunk a megye al-
elnökével és a város alpolgármesterével, akik
sajnálkozásukat fejezték ki, de pénzt nem adtak
visszamenőleg. Szerényebb összeget azonban
1996-ra ígértek.

1996. július elsején kaptuk meg a megyei
közgyűlés által megszavazott 1 millió Ft
időarányos részét. A megyei jogú várostól
máig nem érkezett támogatás, noha a DAB
elnöke többször is küldött levelet ezugyben.
Ezek válasz nélkül maradtak. Természetesen a
reményt nem adtuk fel.

Alapszabályunk szerint 1000 Ft évi tagdíjat
fizetnek tagjaink. Ám ettől a bevételtől is
elestünk, mert a sárga csekk már nem volt
érvényben, új csekk készítésére csak 1996.
júliusától volt pénzünk.

2. Pénz hiányában nem tudtuk valamennyi
elképzelésünket megvalósítani. Ám mégis
értünk el szerény eredményeket.

1995. januárjában Szolnokon vitattuk meg
Makkay János „A magyarság keltezése" című
könyvét.

1995. áprilisában Mezőtúron, a GATE
kihelyezett főiskolai karának munkájával
ismerkedtünk meg, s Dinya László főiskolai
tanár (Szeged) előadását hallgattuk meg a
magyar felsőoktatás helyzetéről.

1995. augusztus elején kétnapos tudo-
mányos konferenciát szerveztünk a „Jászok a
magyar kultúrában" alapítvánnyal a Jász-
berényi Tanítóképző Főiskolán, ahol a plenáris
ülések mellett pedagógiai, történeti és két
néprajzi szekcióban hangzottak el előadások.

1995. novemberében a DAB karcagi
kihelyezett ülésének szervezésében vállaltunk
részt, biztosítottunk előadókat a muzeológia, az
agrárkutatás, a helyi kórház kutatómunkája és
a város kulturális élete témakörökben.

1995. decemberében elnyerte a TT a 42.
évfolyamába lépő, megye tulajdonát képező
JÁSZKUNSÁG című folyóirat kiadói jogát, s
az erre szánt 1.5 millió Ft-ot. A TT erőit e
folyóirat körüli huzavona eléggé lefoglalta,
energiát vett el az ekkor még pénzzel nem
rendelkező TT-től a folyóirat újraindítása.
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Ennek ellenére tagjaink a legkülönbözőbb
területen dolgoztak és vettek részt a megye
tudományos életének szervezésében. Legered-
ményesebb területeink kriminológia, a régé-
szet, környezetvédelem, agrártudományok,
illetve a néprajz és történelem. Itt a DAB
munkabizottságaival való egyeztetés, illetve
együttműködés sokat segített.

Ez évben támogattunk három külföldi utat
(két orvosi és egy szociológiai) az USA-ban és
Malaysiában (természetesen más forrásokból is
nyertek pénzt kiutazóink). A külföldön elhang-
zott előadások tudományos ismeretterjesztő
írásként a Jászkunságban jelennek majd meg.
Következő számunkban erről rövid hír jelenik
meg előzetesen. Ugyancsak támogattuk az
egykori törökszentmiklósi járás földrajzi nevei-
nek gyűjtését, s két könyvkiadáshoz adtunk
támogatást: Ökrösné Bartha Julianna a kunok
keleti rokonainál gyűjtött anyagának megjelen-
tetését és a 80 éves Kaposvári Gyula jubileumi
kötetét segítettük szerény összeggel.

3. Megyénk tudományos kutatási struktúrá-
jában a TT új elem. Nem akartunk senkire
rátelepedni, hanem partneri kapcsolatot akar-
tunk kialakítani a főiskolákkal, tudományos
alapítványokkal, testületekkel, szervezetekkel
és természetesen egyénekkel, s a diáksággal is.
Eredményesen kapcsolódtunk több esemény-
hez és az eseményt szervező testületekhez: a
Hajnal István Kör Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezetéhez, a Jászok a magyar
kultúrában Alapítványhoz (társadalomtörténeti
egyesület), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Honismerti Egyesülethez, a Tisza Klubhoz, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TIT-hez. A
múlt évben rendezett egész éves jászkun
redempciós ünnepségek és tanácskozások
tagjaink aktív részvételével zajlottak.

Közvetlen kapcsolataink vannak a SZAB-al
is, illetve a József Attila Tudományegyetem
több tanszékével. Kérésükre többen tartottak
előadást a régészeti, néprajzi, illetve történeti
tanszékeken. A debreceni egyetemekkel (Uni-
versitas) pedig jó kapcsolatainkat természe-
tesnek tartjuk.

Ezenkívül a Nagyalföld Alapítvány, a
regionális településkutató intézetek, illetve
vidéki múzeumi szervezetek munkájában is
szervezetten részt vállaltunk.

Végül, de nem utolsó sorban el kell mon-
danunk, hogy a TT ösztönözte és elősegítette

több kandidátusi, illetve egyetemi doktori
fokozat elnyerését. Megalakulásunk óla 9
kandidátusi munkahelyi vitát rendeztünk. Az új
rendszer szerint többeket ösztönzött a TT
sikeresen a Ph.D. fokozat elnyerésére egyéni
levelezőként vagy ösztöndíjasként.

4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TT
mintájára nekünk is célszerű lenne úgynevezett
munkabizottságokat szervezni, főként azokon a
területeken, melyeken DAB munkabizottság
nem működik. De ez persze nem akadályozó
tényező. Eddig felmerült a sportbiológiai, az
orvostörténeti, a környezetvédelmi, illetve a
teológiai területek munkabizottsággá szerve-
zésének gondolata. Csabai Csaba dr., Szeghy
Gergely dr. és Zádor Béláné dr. lépéseket is
tett ezügyben. Ténylegesen nem alakultak meg.
A szándékot tetté már csak a következő, most
megválasztandó vezetőség és tagság teheti.

5. Külön kell szólnunk a Jászkunságról. A
terveink szerint a TT a Közép-Tiszavidék
kutatási eredményeinek fórumává kívánja tenni
az évi hat számban megjelenő lapot, s
magasrendű tudományos ismeretterjesztést
szeretne megvalósítani e fórumon. A megyei
múzeum helyiséget és infrastuktűrát biztosit a
szerkesztőségnek. A szerkesztőség különben
anyagi ellenérték nélkül szerkeszti a lapot, s
csak szerény honoráriumot tud fizetni.
Szerződésünk értelmében a másfél millió
Ft-ból egy titkárnőt (Pató Ágnes) kell alkal-
maznunk, ami természetes, hiszen nélküle egy
szerkesztőség nem lehet meg. A lapra így alig
több, mint 1 M Ft jut. Ez kevés. Az idén —
mivel a decemberi-januári benyújtási határ-
időnél jóval később köthettük meg a szerződést
— a folyóiratokat támogató alapítványoktól és
más helyről pénzt nem pályázhattunk és nem
kaphattunk. Az előfizetés pedig csak most, az
első szám után lehetséges. Ez hat számra évi
1000 Ft. Egy szám egyedi ára 168 Ft.
Amennyiben megkapjuk — eddig csak
időarányos pénzt kaptunk júliusig — az egész
ígért összeget, valamennyi számot megjelen-
tetjük. Az első három szám készen áll Madaras
László—Szabó László szerkesztésében, de
szeretnénk, ha ezután mások is bekapcso-
lódnának a munkába. Nem akarunk tematikus
számot kiadni, de ezt azért szabályozza a most
felálló új szerkesztőség. A jelenlegi helyzet
gyakorlatát és terheit sem akarjuk a jövendőre
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ráerőszakolni. Azonban a folyóirat ölthet úgy
határozottabb profilt, hogy egy-egy intézmény,
főiskola vagy annak egy-egy kara megkap egy
számot, s az ehhez való költségeket (évente két
ilyennel számolunk), majd maga hozzáad egy
összeget, amiből saját profiljának megfelelően
helyezhet el cikkeket.

Folyóiratunk négy rovatból áll: Társadalom,
Természet, Művészet, Téka. Ez utóbbi a
könyvismertetéseket, valamint a tudományos
élet és TT híreit tartalmazza. Kérjük, hogy
mindenki a megyei és térségi rendezvényekről,
konferenciákról pársoros, tömör híreket adjon
le! így a Jászkunság információs lap is lesz. A
rovatok élére kerülő grafikát Tóth Lajos, a
Verseghy Ferenc Gimnázium tanára tervezte és
rajzolta.

6. A TT tagjait számítógépes nyilván-
tartásba vettük, regisztráltuk minden tagunk
kutatási területét, s igyekszünk a jövőben tájé-
koztatást adni a TT munkájáról az MTA-nak,
a Területi Akadémiai Bizottságoknak és a
tagságnak.

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!

7. Jelen elnökségünk elköszön! Megköszöni
a tagság, a támogató megyei önkormányzat
segítségét! S bízik abban, hogy a jövőben szi-
lárdabb anyagi alapra építve, jelentősebb
számú tagsággal, magasabb tudományos minő-
sítésű gárdával folyhat tovább megyénk
tudományos élete — mindenki hasznára.

Kérem beszámolónk elfogadását!

Szolnok, 1996. október 26.

Szabó László, elnök
Szeghy Gergely, alelnök
Füvessy Anikó, főtitkár

Szolnokon, Társadalmi Egyesületek
Székházában tartotta tisztújító közgyűlését

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testűlet

Szabó László elnök üdvözölte a megjelen-
teket. Bemutatta és köszöntötte a DAB

jelenlévő alelnökét, Tamás Attilát, köszöntötte
a 80 éves Kaposvári Gyulát, a TT tagját, majd
felkérte Nyári Katalint előadása megtartására.
Nyári Katalin tudományos előadást tartott Egy
közvélemény-kutatás eredményei a közbizton-
sági közérzetről címmel.

Szünet után Ladosné Varjú Irén, a Megyei
Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Iro-
dájának munkatársa tájékoztatót tartott Jász-
Nagykun-Szolnok megye nemrég elkészült
térségfejlesztési koncepciójáról, s humán
stratégiájáról. Tolmácsolva a Megyei Térség-
fejlesztési Iroda kérését, felkérte a Tudomá-
nyos Testületet is szakmai véleményalkotásra.

A Tudományos Testület közgyűlése a TT
elmúlt időszakáról, eredményeiről, terveiről
szóló elnöki beszámolóval vette kezdetét.
Füvessy Anikó titkár a TT gazdasági hely-
zetéről készült beszámolót ismertette.

Az elnökség leköszönt, s külön köszönetét
fejezte ki a társelnöki tisztéről lemondó Szeghy
Gergelynek.

Az új elnökség megválasztásának lebo-
nyolítására Madaras Lászlót kérték fel.

Madaras László beterjesztette a javaslatot
az elnök személyére, az elnökség összetételére
és a Jászkunság folyóirat felállítandó szer-
kesztőségére.

A jelenlévő tagok az elnökség javaslatára
nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták az
elnökség javaslatát a Jászkunság szerkesztősé-
gének személyi összetételére, s úgy döntöttek,
hogy a szerkesztőség felállítását, munkájának
beindítását a továbbiakban az elnökség hatás-
körébe utalják.

A Jászkunság folyóirat szerkesztőbizottsá-
gának tagjai:

Józsa Árpád agrármérnök (Karcag); Hamar
József hidrobiológus (Szolnok); Boronkai
Piroska gyógyszerész (Szolnok) Pethö László
szociológus (Jászberény); Nemes András orvos
(Szolnok); Nyári Katalin kriminológus
(Szolnok); Szabó József lelkész, művészet-
történész (Törökszentmiklós); Pelikán Lajos
mérnök (Szolnok); Vass Lajos kulturális
menedzser (Szolnok); Vadász István geográfus
(Tiszafüred); Szabó Uiszló etnográfus
(Szolnok); Madaras László régész (Szolnok);
Vörös Miklós hadmérnök (Szolnok); Újlaki
Csaba, a TIT csillagvizsgáló vezetője (Szol-
nok); Pár Nándor építész (Szolnok); Fábián
Péter újságíró (Szolnok); Barabás Imre
geológus (Szolnok).
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EsEIfi!

A Jász-Nagylain-Szolnok Megyei Tudomá-
nyos Testület elnöke továbbra is Szabó László
maradt.

Az elnökség tagjai a következők: Delegált
tagok: Szeghy Gergely, Vizdák Károly,
Madaras László Füvessy Anikó, Szarvas Pál,
Nyári Katalin, Bancsi IsU'án, Bellon Tibor,
Választott tagok: Krasznai Géza, Józsa Árpád,
Lengyel Lajos, Pethő László, Vadász István,
Stanitz Károly, Nagy Rózsa, Csabai Csaba,

Gelléri Dezső, Nyíri László. Az elnökség saját
kebeléből megválasztotta a tisztségviselőket.
Alelnökök: Józsa Árpád agrármérnök (Kar-
cag) és Gelléri Dezső orvos (Szolnok), titkár:
Vadász István geográfus (Tiszafüred)

A közgyűlés végén Tamás Attila, a DAB
alelnöke köszöntötte az újonnan megválasztott
elnököt és az elnökséget.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Bánkiné Molnár Erzsébet:
Polgárok Kiskunfélegyházán

1890-1913

(Studia Folkloristica et Ethnographica 38.)
Debrecen, 1996

Tematikus szempontból igen érdekes, tu-
dományos feldolgozó módszerét illetően pedig
mintaértékű könyvet tarthatunk a kezünkben.

Egy polgárcsalád életébe pillanthatunk bele
egyfelől a családi dokumentumanyag mint
történeti forrás, másfelől az élő szájhagyomány
segítségével. A mezővárosok paraszt-polgári
társadalma igen érdekes téma önmagában is. E
kötet fejezeteit lapozva a mezővárosi társada-
lom kettősségét érezzük: a mezővárosi paraszti
és a polgári hagyomány sajátos ötvözetét.

Az utóbbi évtizedekben a néprajztudomány
egyre nagyobb teret szentel a család- és
nőkutatásnak. A hazai kutatók közül is egyre
többen foglalkoznak a nőkhöz kapcsolódó
jelenségek vizsgálatával. 1956-ban jelent meg
az első, úttörő jelentőségű feldolgozás, Morvay
Judit Asszonyok a nagycsaládban című mun-
kája, mely a palóc család leány- és asszonyi
életét mutatta be. Számos paraszti önéletírást
is ismerünk, melyekből megismerhetjük a nők
sorsát a családon belül. A XX. századi polgár-
asszony életének néprajzi-történeti szempontú
bemutatására talán ez a könyv az első jelentős
kísérlet.

A háziasszony mindennapi háztartási
teendőin belül a legfontosabb szerep a család
táplálékának a biztosítása volt. A közölt anyag
— a receptek, a mindennapok és az ünnepek,
a társas összejövetelek menüi — fontos ada-
lékul szolgálnak a város táplálkozási kultúrá-
jának a feltárásához. A táplákozáskutatásban
nem könnyű a kölcsönhatásokat kibogozni,
hiszen az úri és a paraszti, a paraszti és a
polgári táplálkozás jelentősen hatott egymásra.
E kötet példáin is megfigyelhetjük a sokszínű
hagyományt: a hétköznapok asztalán a hagyo-
mányos magyaros, paraszti ételeket találhatjuk
meg, a társas összejövetelek alkalmával pedig
a századforduló körüli szakácskönyvek,
receptfüzetek divatos francia, német, osztrák,
olasz eredetű polgári ételeit.

A kötet tartalmi értékein túl külön kieme-
lésre méltó a forrásanyag multaértékű fel-
dolgozási módszere. Ennek oka pedig nem
egyszerűen a szerző alapos szakmai felkészült-
ségében rejlik, hanem a történész kutató
mélyen humanista világszemléletében, aki a
történelmet mint a mindennapok harcait, a
köznapi ember jobb életért folytatott törekvé-
seit értelmezi.

A szerző történeti-néprajzi dokumentumo-
kat mutat be oly módon, hogy a doku-
mentumanyag mögötti emberi sorsokba, egy
társadalmi réteg életmódjába ad bepillantást.
Szerintem a könyv legfőbb értéke az, hogy a
szerző valóságosan is emberközelbe tudja
hozni a történelmet. A dokumentumok élet-
közeli feltárása révén nem egyszerű társa-
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