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felkelő huszárezredet, amely 1861 -tői regulárissá
vált, és 13. számot kapta.

A könyv önálló alfejezetben foglalkozik a
jászkunoknak az 1797., 1800., 1805. és 1809. évi
nemesi felkelésekben való részvételével. Ebben
hagyományosan a redemprus birtokosok vettek
részt, és rendszerint 600 embert mozgósítottak.
Feladatuk utólag már inkább csak a belső rend
fenntartása volt, bár 1809-ben egy 305 fős lovas-
osztály a győri csatában is részt vett, a nógrádi
felkelő lovasezred egyik alegységeként. Alfeje-
zetek foglalkoznak a létszám települések közötti
felosztásának körülményeivel, a szervezés prob-
lémáival, a csapatok felszerelésével, valamint az
egyes jelképek (zászlók) kialakulásával, sajátos-
ságaival.

A könyv második nagy szerkezeti része a
jászkunok ünnepi bandériumairól szól, azaz a ka-
tonai vonatkozású ünnepi jelenlét helyi megnyil-
vánulásaival. Erre az első egyértelmű adatok
1745-ből származnak, míg a méltóságok előtt
díszelgő egységre a bandérium elnevezés 1759-
ben tűnik fel. 1745—1867 között 14 jászkun ün-
nepi bandérium kiállítása adatolható, főképp a
nádorok vagy uralkodók előtti tisztelgés, illetve a
koronázások kapcsán. A szerző alfejezetben
foglalkozik az egyes alkalmakkal, kitérve a szer-

vezés, összetétel és a költségek biztosításával
kapcsolatos kérdésekre. Ezekben a tJhetősebb re-
demptusok képviseltették magukat. Kir a nagyobb
létszámú bandériumokban a köznépből is sokan
részt vehettek, ha saját lovuk volt, és a felszerelést
biztosítani tudták. A költségeket leginkább a
redemptió arányában a lakosokra vetették ki, bár
olykor kölcsönöket is fölvettek. A ruházatban,
felszerelési tárgyakban a kék és a fehér színek
voltak a meghatározók. A szerző időrendben rész-
letesen ismerteti a megmaradt zászlók sajátos-
ságait, történetét. Az ünnepi bandérium utolsó
jelentős szereplésére az 1896-os millenniumi
ünnepségeken került sor, bár utóbb még az
1916-os koronázáson, Apponyi Albert jászberé-
nyi fogadásain is találkozunk vele.

A kötet értékét növeli a közzétett nagyszámú
fekete-fehér, valamint színes fotó. Ezek főként a
korabeli jászkun viselet- és katonaábrázolások, de
a megmaradt zászlók, felszerelési tárgyak körét is
felölelik. A mellékletek és a függelék számos
pecsétet, címert, érdekes dokumentumot tartal-
maznak. Ajánljuk e kiadványt mindenkinek, akit
érdekel a Jászkunság, illetve megyénk története.
(Antológia Kiadó, 2000.)

dr. Bagi Gábor

HÍREK, ESEMÉNYEK

DAB-hírek

Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága
2001. szeptember 26-án szakbizottsági elnökkel
kibővített vezetőségi ülést tartott. A követ-
kezőkről esett szó:

1. A Debreceni Egyetem és a DAB A Magyar
Tudomány Napja alkalmából rendezvénysoro-
zatot szervez. A DAB elnöke ismertette a sorozat
programjának tervezetét és a jelenlévők meg-
beszélték a kapcsolódási lehetőségeket, javasla-
tokat.

2. A DAB elnöke ismételten felhívja a figyel-
met, hogy az MTA külföldi köztestületi tagjaival
szakmai együttműködésre a MTA megbízásából a
DAB külön fedezetet biztosít (konferenciára,
konzultációra használható). Nagyon sajnálatos
lenne, ha nem használnánk fel. Aki közös konfe-
rencia előkészítésére Romániába, Ukrajnába
kiutazna, igényelheti a DAB gépkocsiját.

3. Fontos a DAB nyitottsága az MTA-tól a
nagyközönségig és ennek megvalósításában
lényeges a szakbizottságok tevékenysége. Az
akadémiai doktori védések helyi megrendezése,
az MTA kiemelkedő tagjainak meghívása, a régió
érdekes vagy elismert szakembereinek felkéré-
sére előadásra, a testvér akadémiai központokkal
megerősíthető együttműködés (elsősorban Mis-
kolc) és más ötletek megvalósítása fokozná az
előadók mobilitását. Ennek megvalósítására is
igényelhető a DAB gépkocsija.

4. A DAB-klub elkészítette idei terveit. Sze-
repel benne zenehallgatás, előadás, látogatás a
Hortobágyi Nemzeti Parkban szakértő vezetővel,
stb. További javaslatokat is szívesen fogadnak. A
részletesebb tervről levélben kapjanak ismertetést
a klub tagjai.

5. Egyebekben is hangzottak el hozzászó-
lások, javaslatok. A vezetőség sajnálja, hogy né-
hány szakbizottság nem tudott képviseletet biz-
tosítani.

Papp Mária Edit
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2001. november 16-án a Debreceni Egyetem
aulájában az egyetem és a DAB a Magyar
Tudomány Napja alkalmából a Debreceni Tudo-
mányos napok keretében szervezett konferenciát.
A diplomácia szerepvállallása a kutatás fejlesz-
tésében című rendezvényen Győry Kálmán
akadémikus rektor köszöntője után a következő
előadások hangzottak el:

Pánczél Mária: Attasé-hálózat helye és sze-
repe a hazai tudományos élet nemzetközi kapcso-
lataiban

Magyar Köztársaság tudományos és techno-
lógiai attaséi (Mányi Iván, Bádonfai Judit, Mezei
István, Grosschmid Péter, Bálint Vera, Jakab
András, Krasznai Zoltán, Hagymási Tünde,
Dvorszki László, Kanyar Gyöngyi, Roboz
András): Kutatás-fejlesztési stratégiák a nagy-
világban.

Abádi Nagy Zoltán: A Debreceni Egyetem
2001-ben

Kovács László: Kutatás-fejlesztés az integ-
rált egyetemen

Az előadásokat rektori fogadás és baráti
találkozó követte.

Híradás Tornaijáról

2001. október 12-én, délután 5 órakor a szlo-
vákiai Tornaiján, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Múzeumok igazgatósága hathatós segítsé-
gével, szakmai konferenciával egybekötve, állan-
dó jellegű kiállítás nyílt. A mintegy 8—9 ezres
lakosú, zömében magyar nyelvű gömöri városka
Rimaszombat és Rozsnyó között fekszik, helyzete
mindenképpen azt kívánná, hogy legyen mú-
zeuma. Annál is inkább így van ez, mert a köz-
tudatban manapság a szlovákiai magyarság fogal-

A múzeum megnyitója

mát — elsősorban kulturális téren — nemegyszer
kimeríti a Garamtól nyugatra élő magyar né-
pesség. A kiállítás helye, az egykori zsidó imaház,
a szlovákiai múzeumi törvény értelmében ma
nem nevezhető múzeumnak, annak ellenére sem,
hogy épülete is, kiállítása is állandó. Az épületet a
lelkes múzeumpártoló, Borbély Ferenc ajánlotta
fel múzeum létrehozására. A kiállításnak már az
1990-es évek elején is volt néhány előzménye,
Pusko Gábor és Puskoné Bodnár Enikő jóvol-
tából.

A most elkészült kiállítás ötlete is nekik és az
általuk alapított, néhány szakembert összefogó
Kulturális Antropológiai Műhelynek köszönhető.

A forgatókönyv kigondolásában és a kiállítás
elkészítésében Szabó László és Nagy Molnár
Miklós segített. Az épület egykori tantermeiben
kapott helyet a kiállítótér, a volt egykori imaterem
pedig raktárként szolgál. A kiállítás három te-
remben, három részből áll. A bejárat a termé-
szetföldrajzi környezetet, régészeti, történeti em-
lékeket bemutató terembe vezet. Itt kapott helyet
Nepomuki Szent János köztéri szobra, amelynek
eredeti helyére egy másolat került. Egy-egy tabló
foglalja össze Tornaija és környékének növény-
világát, építészeti emlékeit (fotókon), etnikai vi-
szonyainak válozásait (térképeken). Vitrinekben
látható a 20. század első felének iskolai életét
idéző dokumentáció. A második terem a Tornaija
környéki népművészeté. Szőttesek, a gömöri
kerámia és pásztorművészet jellegzetes darabjai,
ólmozott díszítésű talpas guzsalyok, orsók,
vesszőkosarak és egy ácsolt szuszék kaptak helyet
benne. A harmadik, a legnagyobb terem temati-
kusán több részre oszlik. Az egyik hosszú oldal-
fala mentén sorakoznak a kenderfeldolgozás esz-
közei, a tilótól a szövőszékig. A szövőszék vezet
át egy szobabelsőhöz, amely többek között a
viselet néhány részletét, valamint a vetett ágyat
foglalja magába, lakásbelsőszerüen elrendezve.
Szomszédja természetesen a konyha, annak meg-
felelő eszközökkel. Mellette, paravánnal elvá-
lasztva, a vidékre jellemző foglalkozások, élet-
módok gazdasági eszközei sorakoznak: faragó-
szék, fürész és a famegmunkálás többi kelléke,
illetve szőlőprés, a szőlőművelés, és a borászat
néhány további eszköze. A kiállítás-rendezők itt
egy vitrint szenteltek a polgárosuló ízlést tükröző
viselet bemutatásának is. A kiállítást Balassa M.
Iván, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
címzetes főigazgatója nyitotta meg. Szavait
idézve a "múzeum már csak arra vár, hogy azok,
akiknek készült, birtokba vegyék."
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Az állandó jellegű kiállítás megnyitása egy
kétnapos konferencia programjába illeszkedett.
"A honismerettől a kulturális antropológiáig.
Lehetőségek, módszerek és eredmények a szlo-
vákiai magyarság néprajzi vizsgálatában" címet
viselő rendezvény össze-
hívta azokat a kutatókat,
akik korábban már végez-
tek felvidéki, de elsősor-
ban gömöri néprajzi vizs-
gálatokat. A konferencia
első programpontjaként
Gulyás Katalin történész
mutatta be a társrendező
szolnoki Damjanich János
Múzeumot. Varga Sándor
előadásában a benesi
dekrétumok sajnálatos mai
aktualitásáról szólt. Novak
László előadásában levél-
tári és terepen végzett
kutatásainak összefogla-
lását hallhattuk "Gömör
megye településnéprajza"
címmel. Bodnár Mónika
az eddig elvégzett és a még
feldolgozásra váró gömöri
tematikájú kutatási témá-
kat, eredményeket és fela-
datokat foglalta össze. A
délutáni program Sándor
Anna nyelvész előadásával kezdődött, aki a
néprajzi és dialektológiai ismeretek kölcsönös
hasznosításáról beszélt. Selmeczi Kovács Attila
zoboralji kutatásainak eredményeit foglalta elő-
adásba. B. Kovács István áttekintette a gömöri
közgyűjtemények történetét és jelenlegi hely-
zetet. Az első nap záró előadása Balassa M. Iván
beszámolója volt, amely a hallgatóság elé tárta
egy térben és időben egyaránt kiterjedt, renkivül

TRJR

A kiállítás egyik szép részlete

szép eredménnyel lezárt kutatás hozadékát, "A
Bodrogköz népi építészetének katasztere"
címmel.

A konferencia második napját Ág Tibor elő-
adása nyitotta. A jeles népzenekutató a szlovákiai

magyarság népzenei kuta-
tásának eredményeivel
ismertette meg a hall-
gatóságot. Nagy Molnár
Miklós előadása egy al-
földi fazekasközpont, Me-
zőtúr gömöri kapcsola-
tairól adott hírt. Gecse
Annabella előadásában
egy gömöri falu, Baraca
térhasználatának etnikum-
hoz köthető sajátosságait
foglalta össze. Pusko
Gábor a konferencia záró
előadásaként a kétnyel-
vűség témájában Tornai-
ján végzett kutatásának
eredményeiről adott szá-
mot. A tanácskozás haszna
akkor lesz igazán érezhető,
ha megvalósulnak azok a
kutatások, összefoglalá-
sok, amelyekről a hozzá-
szólások keretében esett
szó. Hozadéka természe-
tesen ezenkívül is van,

ugyanis olyan kutatókat hívott össze, akik
eredményeire nem csupán kollégáik kíváncsiak,
hanem azok is, akik az általuk kutatott területen,
Gömörben élnek. Csak azt sajnálhatjuk, hogy a
szlovákiai magyar néprajzi tudományosságnak
csupán néhány képviselője volt igazán kíváncsi a
rendezvényre...

Gecse Annabella

Megyei Kórházi Estek
Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézet X. Tudományos
Estjét tartották 2001. október 3-án a Megyeháza
Dísztermében, melyet Szabó József, a megyei
közgyűlés alelnöke köszöntött. A tudományos
ülés elnöke Nagy Zoltán PhD osztályvezető
főorvos volt.Az előadások akövetkezők voltak:

1. András Perenyi (Honory Senior Lecturer
Monash Medical School Melbourne, Ausztrália):
Atipusos neuroleptikumok schizophren betegek
kezelésében.

2. Afangide U. J. (Megyei Kórház II.
Pszichiátriai Osztály, Szolnok): Transzkulturális
pszichiátria.

3. Prof. Paragh György egyetemi tanár (I.
Belgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem és

175



TÉKA

Egészségtudományi Centrum): Leggyakoribb
atherogen hyperlipidaemiák és kezelésük.

4. Gruber Noémi PhD egyetemi docens (II.
Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudomány-
egyetem): Dyslipidaemiák therapiája — SORTIS

A már megszokott módon művészeti prog-
ram kísérte az ülést. Hollósi Frigyes színművész,
valamint a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szak-
középiskola leánykara lépett fel. A tudományos
ülés ideje alatt Császár Péter ötvösművész müveit
tekinthették meg a résztvevők.

Október 25-én került sor a IX. Kauzisztikai
Napok tudományos ülésre, melyet a Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézete rendezett. A tudo-
mányos ülés helye a Megyeháza díszterme volt,
az ülést dr. Baksai István főigazgató főorvos nyi-
totta meg, az ülés elnöki tisztét dr. Krasznai Géza
kandidátus, osztályvezető főorvos és Ujj György
kandidátus, osztályvezető főorvos töltötte be.

Az érdekődők a következő előadásokat
hallhatták:

1. Prof. Gomba Szabolcs (egyetemi tanár,
Debreceni Egyetem, Patológiai Intézet): A telo-
merase a 90-es évek molekulája? Hogyan kelet-
kezik a daganatos sejt.

2. Faragó Béla, Karsay Koppány (Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézet Szülészeti-nőgyó-
gyászati és Neurológiai Osztály): HELPP synd-
roma atypusos esete a terhesség 32. hetében.

3. Kelemen János (MÁV Kórház Szolnok):
Appendicitis kizárt femoralis sérvben.

4. Fehér Éva (ÁNTSZ JNSZ Megye):
Egészséges nemzetért. Népegészségügyi prog-

5. Kiss Zoltán, Kun Elemér, Imreh Zoltán,
Zagyi Károly (Mezőtúr Kórház-Rendelőintézet
Belgyógyászati Osztály): Különleges lázas álla-
potok.

6. Tusnádi Anna (Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet Infektológia): Tavanic, az új
harmadik generációs fluorokinolon antibiotikum.
(Aventis Pharma)

7. Berdó Éva, Vona Andrea, Darvas Éva,
Némedi Mária (Hetényi Géza Kórház-Rendelő-
intézet Gyermekosztály): Alloimmun throbocyto-
penia.

8. Szabó Éva, Tarján Péter, Olexik László,
Bakondi Gyula, Uhrin Katalin, Illésy Mária,
Krasznai Géza, Ujj György (Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelőintézet I. Belgyógyászat és Patoló-
gia): Primer plazmasejtes leukémiás eseteink.

A rendezvényt követően Kaszab Zoltán
borbarát a VYLYAN Szőlőbirtok és Pincészet Rt.
Villány boraiból tartott borkóstolót.

A Jászok Egyesülete a Millenium tiszteletére
Jászság címmel fotóalbumot jelentetett meg a
Jászságért Alapítvány támogatásával. A kiadvány
Koniss Péter Kossuth-díjas fotóművész és Alexa
Károly irodalomtörténész alkotása.

Október 19-én nyílt meg "Hatalmas viada-
lokban" Az Alföld szkíta kora című régészeti
kiállítás az Erkel Ferenc Múzeumban Gyulán. A
kiállítást megnyitotta Fodor István egyetemi tanár
a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigaz-
gatója.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Pedagógiai Intézet, az MTA Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti
Egyesület, a Traditio Humana Alapítvány Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Múzeumaiért, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat támogatásával meghirdeti a

2001/2002. évi Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtő-
pályázatot

Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási témájú,
eredeti helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartal-
mazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatko-
zású pályamunkával, mely nyomtatásban még
nem jelent meg.

Ajánlott témakörök:
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