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írja összefoglalásában. A dolgozatban közölt
adatok ugyan a Nagykunságból származnak,
talán mégis elfogadható a szerző következ-
tetése, amely szerint a vizsgált időszakban
ismertetett gazdasági modell nem csupán ebben
a régióban, hanem az Alföld egész területén
érvényes volt.

A szerző által már korábban is használt
vizsgálati módszer lehetővé tette, hogy ne
csupán egyszerű leíró dolgozat készüljön,
hanem egy komplex igényű történeti-néprajzi
tanulmány. E munkához a megfelelő alapot az
ebből az időszakból származó levéltári anyag
szolgáltatta. A levéltári források elemzését,
értelmezését a recens kutatások eredményei
teszik teljessé. „A szűkszavú források megszó-
laltatása, a szövegkörnyezet értelmezése csak

a recens adatok segítségével volt elvégezhető,
így is gyakran csak óvatos megfogalmazással
mertem következtetéseket levonni'" — vallja a
szerző. A könyvben található nagyszámú szó
szerinti idézet élvezetesebbé teszi a tanul-
mányt. E közlésekből megismerhető az elődök
által használt ízes, régi nyelv. A kötetet több
térkép illusztrálja, s csak sajnálni lehet, hogy
— terjedelmi okok miatt — a térképek
közlésétől eltekintett a szerző.

(A kötet a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és
Karcag Város Önkormányzata támogatásával
jelent meg.)

Nagy Molnár Miklós

HÍREK

Vízügyi konferenciát rendezett a Hid-
rológiai Társaság Szolnokon, a Tudomány és
Technika Házában, 1996. október 1—2-án.

Október 23-án Jászjákóhalmán a községi
önkormányzat és a Jászok Egyesületének közös
emlékünnepsége után — ahol dr. Tóth Pál
Péter szociológus, az egyesület Számvizsgáló
Bizottságának elnöke mondott beszédet — a
Közösségi Ház falán emléktábla avatásra került
sor. A dr. Czettler Jenő agrárközgazdász,
akadémikus, az egyesület elődjének volt
elnöke, a jászjákóhalmi választókerület hajdani
országgyűlési képviselője tiszteletére állított
márványtáblát fia, dr. Czettler Antal történész,
közíró (Svájc) leplezte le.

A karcagi Györffy István Nagykun
Múzeum "^óber 25-én ünnepelte alapításának
90. évfordulóját. Ebből az alkalomból Karcag
Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága tá-

mogatásával tanácskozást szerveztek, amelyen
dr. Fazekas Sándor polgármester köszöntőjét
követően négy előadás hangzott el. Az ünnepi
tanácskozást dr. Ujváry Zoltán professzor, a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékének vezetője, a Györffy
István Néprajzi Egyesület elnöke vezette.

A szolnoki Damjanich Múzeum Néprajzi
Osztályának vezetője, T. dr. Bereczki Ibolya
Györffy István és a karcagi múzeum születése
című előadásában vázolta a Nagykun Múzeum
létrejöttének körülményeit. Dr. Péter László a
szegedi József Attila Tudományegyetem
nyugalmazott professzora, a múzeum második
világháború utáni vezetője az újjászervezésről,
dr. Dankó Imre professzor a debreceni Déri
Múzeum nyugalmazott igazgatója a jeles
néprajzkutatóról, Szűcs Sándor életéről és
nagykunsági kutatásairól tartott élvezetes
előadást. A múzeum korábbi igazgatója, dr.
Bellon Tibor, a József Attila Tudomány-
egyetem Néprajzi Tanszékének docense pedig
az 1960-as évektől napjainkig tekintette át a
múzeumban folyó szakmai munkát.

A tanácskozással egv időben a múzeum
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történetével kapcsolatos időszaki kiállítás is
nyílt, amely az év végéig fogadja látogatóit.

Szolnokon a MÁV-kórház folytatja a
korábbi orvostalálkozóit. Tízrészes szakmai
előadás-sorozat segít abban, hogy szakmai
ismereteik bővüljenek, frissüljenek. Október
2-án dr. Palkó András radiológus osztályvezető
főorvos, dr. Lőke Mihály osztályvezető fő-
orvos, dr. Novak László adjunktus és dr.
Graber Hedvig professzor tartottak előadást.
Ugyanekkor nyitották meg Nagy László
fotóművész kiállítását is.

A Kriza János Társaság (romániai magyar
néprajzi társaság) Bihardiószegen és Székely-
keresztúron tartotta őszi ülését október
11—13-án. Az előadók a Partium kutatásának
erdményeit tekintették át. Megyénket Ke-
ményfi Róbert és Szabó László képviselték,
akik több év óta a román—magyar kutatás
keretében vizsgálnak román és magyar kuta-
tókkal együtt két vegyes nemzetiségű fekete-
Körös-völgyi és sebes-Körös-völgyi falut a két
állam területén. Előadásaikban összefoglalták a
közös kutatás eddig eredményeit.

Az MTA Regionális Kutatások Központ-
jának szolnoki intézetét Jászfelsőszentgyörgy
önkormányzata felkérte, hogy végezzen szo-
ciológiai felmérést a településen. Az elkép-
zelések szerint ez a felmérés évtizedekre
meghatározza majd azokat a feladatokat,
amelyeket a jövőben az önkormányzatnak meg
kell oldania. A felmérést a Jászberényi Tanító-
képző Főiskola diákjainak bevonásával Szo-
boszlai Zsolt, a szolnoki intézet vezetője
irányítja. A településre vonatkozó eddigi
irodalom gyűjtése befejeződött, s a kérdőívek
kitöltését is megkezdték. A település mintegy
600 családját érinti a vizsgálat.

Október 11-én a mezőtűri városháza dísz-
termében a magyar oktatás ezer éves
évfordulója alkalmából a megyei TIT szervezet

fórumot szervezett a város pedagógusai
számára „A magyar oktatás 1000 éve" címmel.
Mészáros István professzor „A magvar oktatás
996-tól napjainkig", Pethő László kandidátus,
a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára a
mai közoktatásról, Dinya László egyetemi
tanár, a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium helyettes államtitkára a felsőoktatás
helyzetéről, várható jövőjéről tartott előadást.

Október 13-án Szolnokon a megyeháza
dísztermében ,,A szolnoki zsidóság története"
címmel rendezett konferenciát a Keresztény-
Zsidó Társaság. A konferencia nemcsak egy
város, hanem általában a vidék zsidóságának
társadalmi szerepével is foglalkozott.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága
Tanácsa 1996. október 29-én a DAB debreceni
székházában tartotta rendkívüli ülését, amelyen
a DAB vezetőségét a következő hároméves
ciklusra megválasztották. Berényi Dénes aka-
démikus megtartotta beszámolóját, majd a
korábbi vezetőség leköszönt. A választást elő-
készítő bizottság elnöke Gyires Béla akadé-
mikus volt, aki beszámolt a majd féléves elő-
készítő munka eredményéről, és ő terjesztette
elő a jelöltek névsorát. Az ülésen jelen volt
Glatz Ferenc, az MTA új elnöke is.

A választás nagy többséggel szavazott
bizalmat a korábbi vezetőségnek, elismerve
ezzel munkájukat. A DAB elnöke Berényi
Dénes akadémikus lett, az alelnökök Rák
Kálmán professzor (orvostudomány) és Tamás
Attila professzor (irodalom) lettek. Az új
vezetőség titkárrá újra Gaál Botond professzort
(teológia) választotta. Az új vezetőség röviden
ismertette programját.

Az ülésen felszólalt Glatz Ferenc, az MTA
elnöke. Elmondta, hogy nagyon örül, hogy a
dinamikus vezetőségnek ismét bizalmat
szavaztak. Ismertette azt a programot, amelyet
az MTA elnökeként szeretne végrehajtani.
Tudván, hogy nehéz anyagi helyzetben van az
ország, a tudomány nem adhatja fel állásait.
Gazdaságilag is át kell gondolni az MTA
tevékenységét. Az akadémiai intézetek meg-
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tartását, i gyanakkor tevékenységük és gazdál-
kodásuk racionálisabb átgondolását szükséges-
nek mondta. Az egyetemekkel, egyetemi
kutatóhelyekkel való szoros együttműködést, a
kapcsolatok átgondolását és ésszerűsítését a
közeljövő feladatának tekintette, ám olyannak,
amely legalább fél évszázadra határozza meg
a magyar tudomány jövőjét. Külön kiemelte a
tudományos ismeretterjesztés fontosságát,
amely az egész nemzet gondolkodását kell,
hogy átformálja. A DAB-ról úgy emlékezett
meg, mint aki valamennyi testület közül a
legteljesebben valósította meg eddig az új
akadémiai elveket. Közölte azt is, hogy a DAB
egyik jövőbeni feladata lesz majd a határon túli

magyarság tudományos intézményeivel való
kapcsolat teljesebb megteremtése.

November 7-én a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Honismereti Egyesület Kilátó című
előadás sorozatában Vadász István kandidátus
tartott előadást „Vidékinek lenni Dániában"
címmel. Az előadó a dániai népfőiskolákat
tanulmányozta.

November 22-én tartották Szolnokon a
Tudomány és Technika Házában a Mérnök-
kamara alakuló ülését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,

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

és a Jászkunság folyóirat

helytörténeti pályázatot hirdet kutatással,
gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók
számára.

Pályázni lehet bármely szabadon választott
gazdaság-, társadalom-, politika- és művelő-
déstörténeti téma, illetve annak valamely rész-
kérdése feldolgozásával, mely megyénkhez
vagy annak kisebb régiójához, valamely
településéhez kapcsolódik. Pályázni nyomtatott
formában meg nem jelent, kiadás alatt nem álló
munkával lehet. A beküldött pályamunkák a
Damjanich János Múzeum Helytörténeti Adat-
tárába kerülnek, azokat kéziratnak tekintjük és
az érvényben lévő jogszabályok szerint
kezeljük.

A pályázat alapkövetelménye, hogy a
pályázó közgyűjteményben levő vagy oda be
nem gyűjtött eredeti történeti forrásokra,
muzeális értékű tárgyakra, levéltári és egyéb
dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázolá-
sokra, visszaemlékezésekre stb. támaszkodjék,
azok pontos lelőhelyének feltüntetésével. Egy-
egy átfogó téma feldolgozása esetén rész-
tanulmányok elkészítését és beküldését is
javasoljuk.

A pályázatot ifjúsági (18 év alatti) és felnőtt
korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk
kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és
felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közös-
ségek is.
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