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láthatóan alkalmazza is — a tárgyalt kor-
szakot, a magyarság önálló néppé válásától az
államalapításig terjedő időszakot a magyarság
korai korszakának nevezni.

A Bevezető további három pontja az idő-
renddel foglalkozik. Először felállítja és tér-
képeken bemutatja a földtörténeti, ill. kő- és
fémkorszakot, a növényföldrajzi öveket, majd
a különböző segédtudományok szerepére tér ki
az időrend megállapításában, elsősorban a
természettudományok fontosságát hangsúlyoz-
za a kor-, eredet-, környezet- stb. meghatá-
rozásnál.

Források cím alatt sorra vesz „minden
olyan tényanyagot, amelyből közvetlenül vagy
közvetve a magyarság korai történetére vonat-
kozó adatokat lehet szerezni". Először az írott
forrásokat emeli ki az egész korabeli művelt
világból, nyelv szerint csoportosítva (bizánci,
latin, szláv, arab, perzsa stb.), majd a magyar
nyelvet elemzi mint olyan forrást, amely a
történelem lenyomata. Azután a nyelvbe be-
épült különböző jövevényszavakból következ-
tet vissza egy valaha létezhetett, népek közötti
kapcsolat intenzitására. Az írásos emlékek
után sorra veszi a régészet tárgyi forrásait, az
antropológiai jegyzeteket, s az obi-ugor népek
mai életmódjából leszűrhető következtetéseket
a nomád életformára.

A következő fejezet a magyarság uráli
nyelvrokonait mutatja be részletesen (és az
uráli nyelvek összefüggéseit vizsgálja), illetve

szomszédainkat a tárgyalt korszakban, számos
térkép segítségével.

A honfoglalás kérdéseire csak e hosszúra
nyúlt bevezető után tér rá a szerző, a kötet
második részében. A legterjedelmesebben a
magyarság különböző forrásokban előbukkanó
neveit tárgyalja egyenként, mint türk, onogur,
baskír, madzsar, ill. szkíta, hun, avar stb.

Ezután az őshaza és a népvándorlás kér-
dései következnek, meglehetősen tömören
összefoglalva, majd maga a honfoglalás,
illetve a honfoglaló magyar nép politikai, tár-
sadalmi szervezetének, vallásának és kultúrá-
jának rajza. A tömörséget e tekintetben az
írott források hiányának, illetve a nagyon
szigorú forráskritikának tudhatjuk be. A szerző
semmit nem használ fel, amit csak krónikák
igazolnak.

A néhány oldalas Összefoglaló áttekintés-
sel nem zárul le a kötet, mert a kézirat
végéhez a szerző szükségesnek látta hozzá-
csatolni a „közelmúltban született fontosabb
kutatási eredményeit": a Levedi-kérdésről, a
hun-magyar rokonság problematikájáról, a
„baskíriai őshazáról" és a székely rovásírásról.

A kötet végén találjuk a használatot meg-
könnyítő gazdag mutató-apparátust (időrendi-,
tulajdonnév és szómutató), az uralkodók táblá-
zatát, a terjedelmes és korszerű szakirodalmi
listát, s a honfoglalás kori régészeti leleteket
bemutató színes táblákat is.

Szabó Anna Viola

HÍREK

1997. május 17-én tartotta III. tudományos negatív lehetőségeket is hordoz magában. Ve-
ülését az MTA J-Nk-Sz Megyei Tudományos szélyei, kihívásai közé tartozik a demográfiai
Testület Sportbiológiai, Mozgásszervi, Élet- robbanás, a testalkat változása (szekuláris
módkultúra, Életminőség, Egészség Munka- trend) és az inaktivitás. A kivédés lehető-
bizottsága a Vidék Sportegészségügyéért ségéről: a testkultúra felértékeléséről beszélt
Sportorvosi Alapítvánnyal közösen. Csabai dr. Frenkl Róbert, a Magyar Testnevelési
Csaba munkabizottsági elnök megnyitója után Egyetem professzora. Felhívta a figyelmet
elsőként dr. Jákó Péter sportfőorvos tartotta arra, hogy a sportnak, testedzésnek mekkora
meg előadását, melyben a sport, a testedzés szerepe van a humánbiológiai vagyon
szerepét emelte ki néhány betegség — a gondozásában.
koszorúér betegség, cukorbetegség, magas Dr. Halmy László professzor számos
vérnyomás és depresszió — megelőzésében. A diával illusztrálta Az elhízás mint népbetegség
sportorvoslás elméleti és gyakorlati problé- című tanulságos előadását,
máiról tartott igen érdekes eszmefuttatást dr. +

Ángyán Lajos, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem professzora. Egészségmegőrzés — az egészséges

Az urbanizáció, mint annyi más folyamat életmód címmel rendezett konferenciát május
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2-éai a szolnoki MÁV kórház Szolnokon, a
Városi Művelődési Központban. A dr. Nagy
Imre főorvos által szervezett konferencián
nyolc előadás hangzott el.

Huszonöt éves a gyermekneurológiai el-
látás Debrecenben. Ebből az alkalomból ren-
dezett tudományos ülést a Magyar Gyermek-
neurológiai-Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjú-
ságpsychiátriai Társaság a Debreceni Gyer-
mekklinikán 1997. május 17. és 19. között.

A korai serdülés differenciális diagnoszti-
kai problémái címmel dr. Nemes András
gyermek ideg-elmegyógyász főorvos, a Heté-
nyi Géza Kórház Gyermekosztályának orvosa
is előadást tartott az egyetemen.

Hetedik alkalommal emlékeztek meg Jász-
jákóhalmán a redemptióról. Ebből az alkalom-
ból adta át Fodor István Ferenc polgármester
a községi kitüntetéseket. A Jászjákóhalmáért
kitüntetést a Horváth Péter Honismereti Szak-
kör kapta. Először ítélték oda a Jászjákóhalma
Díszpolgára címet, melyet a jákóhalmi szüle-
tésű dr. Vallent Károly, az orvostudományok
kandidátusa, egyetemi tanár vehetett át. Ő
ígéretet tett arra, hogy belátható időn belül
megpróbál létrehozni egy jász tudományos
kört, ami a tiszta tudományok népszerűsítését,
terjesztését szolgálja majd.

Sikeresen védte meg Ph.D. -dolgozatát
Keményfi Róbert, a KLTE tanársegéde, aki
többször vett részt a szolnoki Damjanich Mú-
zeum szervezésében a fekete-Körös-völgy i
román—magyar kutatásban.

Újabb Ph.D.-fokozattal rendelkező tagja
van egyesületünknek, dr. Vincze László nyel-
vész védte meg dolgozatát Szegeden a JÁTÉ
Nyelvtudományi Tanszékén.

Pozsony Ferenc és Zsigmond Győző, a ko-
lozsvári és bukaresti néprajzi tanszékek
munkatársai sikeresen megvédtek doktori cí-
müket a kolozsvári egyetemen. Magyaror-
szágról Ujváry Zoltán tanszékvezető pro-
fesszor (KLTE), Hajdú Mihály, az ELTE

Nyelvészeti Tanszékének vezetője és Szabó
László, egyesületünk elnöke vett részt a
minősítő eljárásban.

Ebben az évben ünnepli alapításának ötve-
nedik évfordulóját a karcagi kutatóintézet.
Ebből az alkalomból a kétévenként megren-
dezendő tiszántúli mezőgazdasági kutatási
napokat itt tartotta meg a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem. Dr. Józsa Árpád kandi-
dátus, az intézet igazgatója áttekintette a fél
évszázad eredményeit, majd szót kaptak a
korábbi vezetők, dr. Kurucz Gyula, dr. Borsos
János és dr. Nyíri László. Dr. Benedek Fülöp,
az FM államtitkára előadásában számba vette
az intézet mezőgazdaságot segítő munkáját, s
a jövő kihívásairól is szólt. Ezután több
előadás is elhangzott a mezőgazdaság
jövőjéről. Végül az intézet udvarán az alapító,
dr. Vezekényi Ernő szobrát avatták fel, melyet
Györfi Sándor készített.

Harmadszor rendezték meg a jászok talál-
kozóját, melynek ebben az évben Jászapáti
adott otthont. A színes műsorban helyet kap-
tak kulturális, szórakoztató programok, kiállí-
tások, néptáncbemutatók, s még ökörsütés is
volt. a Jászságért Alapítvány „Jászságért"
díját dr. Csányi Sándor, a kuratórium elnöke
adta át Gecse Árpád festőművésznek, élet-
pályája elismeréseként. A művész munkássá-
gát Kaposvári Gyula nyugalmazott múzeum-
igazgató méltatta.

Kosáry Domokos akadémikus, az MFA
volt elnöke kapta ebben az évben az Aka-
démiai aranyérmet a 160. közgyűlésen. Jelen
volt Gönz Árpád köztársasági elnök is, aki a
helyzetet elemezve rámutatott: az értelmiség
óriási és eddig ismeretlen tér-, illetve szerep-
vesztésének vagyunk tanúi. Ugyanakkor az
MTA — mint a szakértelmiség testülete —
működőképes, és mindannak a tudásnak a
birtokában van, amit az ország építéséhez
használni tudunk.

— Ilyen körülmények között ezt a tudást
„mozgósítani" kell, „be kell kötni a társa-
dalom véráramába" — hangoztatta a köztár-
sasági elnök, majd megállapította, hogy a
testület éppen erre vállalkozik.
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