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Múzeumok Majálisa 2002. című rendez-
vény a Múzeumi Világnap alkalmából május
18—19-én került sor a Magyar Nemzeti Múzeum
kertjében. A két napos találkozó számos progra-
mot kínált a szakemberek és az érdeklődők

János téren: könyvárusítás, kávéház zongorán
közreműködött Paposi Sándor, kézíráselemzés,
Takács Jánosné grafológiai szolgáltatása és a kis-
gyermekek számára játék kuckó.

A százéves Szolnoki Művésztelep kiállítás-
sorozat X. Szolnoki Képzőművészeti Triennálé
című kiállítás nyílt május 16-án a Szolnoki
Galériában. Az alkotásokat június 16-ig tekint-
hették meg az érdeklődők, melyet Szabó József a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alel-
nöke nyitott meg.

100 éves a Szolnoki Müvésztelep című
rendezvénysorozat keretében június 6-án Aba-
Novák Vilmos alkotásaiból nyílt kiállítás a Dam-
janich János Múzeum időszaki kiállítótermében,
melyet dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas
művészettörténész nyitott meg. A kiállítás au-
gusztus 4-ig tekinthetik meg a látogatók.

A 2002. évi 73. Ünnepi Könyvhét megün-
neplésére több intézmény vállalkozott közösen: a
Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata,
Damjanich János Múzeum, Hild Viktor Városi
Könyvtár és a Városi Művelődési és Zenei Köz-
pont. Két helyszín is volt: a Városi Művelődési és
Zenei Központ előtti Hild tér, valamint a Hild
Viktor Városi Könyvtár. Június 6-án M. Román
Béla az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
nyitotta meg, közreműködött a Bartók Béla Zene-
iskola Harsona együttese. A legváltozatosabb
programok várták a könyvbarátokat, az új ki-
adványokból részleteket hallhattak a Kölyök
Színpad tagjainak, valamint a Széchenyi István
Gimnázium diákjainak előadásában. író—olvasó
találkozóra is volt bőven lehetőség: vendégeink
voltak Beké Kata, Molnár H. Lajos, Tóth Tamás
Boldizsár (a Harry Potter-regények fordítója),
Dienes Eszter, dr. Garamvölgyi László, Nemere
István, Grecsó Krisztián, az Aranysor íróklub tag-
jai: Barhács László, Bognár László, Czowerval
Katalin, Hajdrik József, Kovács Berta, Nádas
Erzsébet, Száz Pálné, valamint Gaál Áron, Saád
Katalin, Bayer Zsolt és Dajka Miklós. A
rendezvény állandó programjai voltak a Hild

Június 21—29-ig volt látható a kunszent-
mártoni Helytörténeti Múzeumban Kézművesség
régen és ma Kunszentmártonban: Az öltözködés
című kiállítás. A rendezvényt Horváth László me-
gyei múzeumigazgató nyitotta meg. A kiállítás
mellett kézműves foglalkozásokon és bemuta-
tókon vehettek részt a látogatók: gyöngyfűzés,
csipkeverés, kunszentmártoni hímzéstechnikák,
babaruha és szőttes készítés fortélyaival ismer-
kedhettek meg az érdeklődők. A rendezvény-
sorozat az Öltözködési műhelytitok a századelőn
című konferenciával ért véget.

A Szolnoki Művésztelep centenáriumi ren-
dezvénysorozata június 29-én két helyszínen is
folytatódott: legújabb kiállításával a Szolnoki
Galériában megrendezett, a művésztelep két
világháború közötti időszakban született legszebb
alkotásai közül válogatott anyagával találkozhat a
művészetkedvelő közönség szeptember l-ig. A
Szolnoki Müvésztelep a két világháború között
című kiállítást rendezte dr. Benedek Katalin, a
Magyar nemzeti Galéria főmuzeológusa és Zsol-
nay László, a Damjanich János Múzeum művé-
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szettörténésze, megnyitotta Bereczky Lóránd a
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.

A Szolnoki Müvésztelepen a Szolnoki
Művészeti Egyesület tartott megemlékező
ünnepségsorozatot és képaukciót.

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Liszka József:
A szlovákiai magyarok néprajza

OSIRIS KIADÓ, Budapest — LILIUM
AURUM KIADÓ, Dunaszerdahely. 2002.

(541 oldal)

Az Osiris Tankönyvek legújabb darabja egy
több évtizedes, szerteágazó kutatómunka ered-
ményeinek — bizonyos korlátok közé kény-
szerített — összefoglalása.

A további alfejezetekre tagolódó hét fő feje-
zetet mutatók és forrásjegyzékek egészítik ki. A
terminológiai kérdések és a néprakztudomány
módszertani problémáinak áttekintése után a
szerző felvázolja saját anyagközlési módját. A
konkrét „anyagközlés" a szlovákiai magyar
nyelvterület néprajzi kutatási irányainak, mozgal-
mainak, kutatóinak, kísérleteinek 1918-tól idő-
rendi sorrendbe szedett bemutatásával kezdődik,
érintve a kutatás valamennyi szintjét, az önkén-
testől az intézményesig. Dél-Szlovákia település-
történetét tárgyalja a következő szakasz, majd
rögtön ezt követi a népi kultúrát alakító „külső"
tényezők hatásának szentelt fejezet. Ezután
kezdődik a tájegységek bemutatása, nyugatról ke-
let felé haladva: Csallóköz, Mátyusföld, Vág és

Garam köze, Zobor-vidék, Palócföld, Ung-vidék,
Felső-Bodrogköz. Valamennyi tájegység kultú-
ráját a tájegység körülhatárolása, belső tagolt-
sága, természeti környezete, népi kultúrája, anya-
gi kultúrája, gazdálkodása, kézművessége, köz-
lekedése, folklórja és társadalma köré szerkesztett
alfejezetekből ismerhetjük meg. A tájegységek il-
yen jellegű bemutatása után a szerző külön fejeze-
tet szentel a népi (populáris) kultúrát minden
tájegységen belül is alakító, impériumváltások
időpontjához köthető kulturális hatások elem-
zésének. A mutatók előtti utolsó fejezet az ered-
mények összefoglalása mellett a további feladato-
kat, a távlatokat is felvázolja. A könyvet a
.jelentősebb szlovákiai magyar néprjazkutatók és
-gyűjtők lexikona", irodalomjegyzék, a források
és illusztrációk jegyzéke és három mutató (föld-
rajzi, személynév-, tárgy-, illetve fogalommutató)
zárja.

A szlovákiai magyarok néprajzával, külön-
féle kutatási programok keretében mind magyar-
országi magyar, mind szlovákiai szlovák kutatók
sokat foglalkoztak. Amellett, hogy (végre!) ezen
kutatások rendszerezett átekintését is megtaláljuk
Liszka József munkájában, hiteles képet kapunk
arról is, kik és hogyan folytatták ezt a munkát
„önerőből". Az ilyen típusú kutatások egyik leg-
jelesebbje éppen e kötet szerzője.

Gecse Annabella
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