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A Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia pályázatot hirdet Kortárs magyar
zene (1945—1995) címmel a művészeti ág
történetének átfogó feldolgozására. Pályázni
lehet bármely jelentős kortárs magyar
zeneszerzőnk művészi pályafutásával és
munkásságával foglalkozó monográfiával is. A
pályamüvek terjedelme nem haladhatja meg a
440 gépelt oldalt. A pályázaton a szerző
nevének feltüntetésével vagy jeligésen
egyaránt részt lehet venni. A kéziratok
beküldési határideje: 1998. december 1. Cím:
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia,

1051 Budapest, Roosevelt tér 9. 1245 Bp. Pf.
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A pályaműveket a szakma elismert
képviselőiből alakuló zsűri bírálja el. A
díjnyertes és kiadásra érdemes munkák
megjelentetéséről (külön szerzői honorárium
ellenében) a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia gondoskodik.

IN MEMÓRIÁM CSALOG ZSOLT

Életének 62. évében meghalt Csalog Zsolt,
régész, néprajzos, író, szociológus és a ki-
sebbség iránt elkötelezett politikus. Mi szol-
nokiak, s megyebeliek tudósként ismertük
inkább, s tanúi voltunk első írói kísérleteinek.

1960-ban a mai helyére akkor éppen be-
költözött Damjanich Múzeum egy fiatal mu-
zeológus házaspárral lett gazdagabb. Csalog
Zsolt régész—néprajzosként, felesége, Pócs
Éva magyar—néprajzosként végzett az
ELTE-n. 1965-ben váltak meg szolnoki állá-
suktól, de az öt esztendő alatt modem és ma
is helytálló értelemben megteremtették a mú-
zeumot. Semmi fárdságot nem sajnálva gyűj-
töttek tárgyakat, beleltározták a régi anyagot,
amelyet sokszor — adatok hiányában — újra
meg kellett határozni vagy határoztatni. Ki-
állításokat rendeztek, előadásokat tartottak, s
kialakítottak egy olyan raktári rendet, amely
ma is meghatározza a gyűjtemények rendjét.
Kaposvári Gyula mint egy egyszemélyes
múzeum igazgatója ezt nem végezhette el, de
jó érzékkel választotta meg első munkatársait.
Szolnok Megye Néprajzi Atlasza kérdőívét ők
készítették el, szerveztek be jeles munkatár-
sakat, diákokat a gyűjtésbe. Olyan nagyformá-
tumú tudósokat kötöttek a megyéhez, mint
Bóna István, Fettich Nándor, Diószegi Vil-
mos, Barabás Jenő, Kresz Mária...

Csalog Zsolt 1935-ben Szekszárdon szüle-
tett, ahol neves régész édesapja, Csalog József
éppen dolgozott. De több évig élt és nevel-

kedett Jászberényben is, amikor édesapja ott
volt igazgató. 1960-ban tért vissza e megyébe,
Szolnokra, s itt azonnal a helyi kulturális élet
egyik erjesztője lett. Dinamikus egyénisége,
szókimondása azonban sok nehézséget oko-
zott, olyannyira, hogy felsőbb megyei hatal-
mak egyenesen eltiltották attól, hogy nyil-
vános (akkor sokszor kötelező) előadásokon és
„vitákon" résztvegyen. Lakása — a múzeum
saját maga összeeszkábált bútorokkal beren-
dezett egyetlen kis szobája — a város szellemi
életének egyik központja volt. Azonnal
megtalálta a partnereket, sőt az ellenfeleket is,
akik nála találkoztak.

Sokoldalú tehetség volt. Sokan egy új
Supka Gézát láttak benne. Széles szellemi ér-
deklődése, kitartó, de mégis ide-oda forduló
érdeklődése azt sejtette, minden területen
alkotó lehetett volna. Ha fest, ha filmez, ha
zenében képzi magát, ha ír, ha a tudomány
különböző ágait műveli, nagyot alkotott volna.
Mindenütt eredeti gondolatokat szórt szét, de
ezeket sohasem dolgozta ki. Már a következő,
sokszor egészen más terület érdekelte.

A muzeológusok tudják leginkább értékelni
kezdeti korszakát: számos bejárt és feltárt ré-
gészeti lelőhely, néprajzi tárgyi anyag be-
gyűjtése, kiállítások és a nyilvántartás, amely
oly fontos a múzeumban. Kitűnően megírt
ötletes tanulmányok (a néprajzi gyékény- és
veszöfonás tipológiája vagy a nagy port fel-
vert írása a honfoglalás kori sírok tájolásából
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