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JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV IMMÁR 

TIZENNYOLCADSZOR
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Közel húsz éve, 1993-ban három tanár – B. Jánosi 
Gyöngyi, Pethő László, Wirth Lajos –, két könyvtá-
ros – Hasznos Rozália, Fodor István Ferenc – és egy 
mérnök – Muhoray György – hozta létre 25 000 fo-
rintos tőkével a Jászság Évkönyv Alapítványt, az-
zal a szándékkal, hogy évente kiadjanak egy önálló 
jászsági kiadványt. Ekkor talán még az alapítók 
sem gondolták, hogy 2010 végén már a 18. évköny-
vüket jelentetik meg. Az elmúlt két évtized alatt 
ugyanis voltak olyan évek, amikor csak nagyon 
nehezen sikerült előteremteniük a soros Jászsági 
Évkönyv megjelentetéséhez szükséges anyagia-
kat. A jászok azonban sokkal büszkébbek és kono-
kabbak annál, minthogy könnyen meghátráljanak 
a kihívások elől. Az 1745-ös redemptio óta már 
mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a szabad jászok 
és kunok milyen terheket vállalva váltották meg 
szabadságukat, szerezték vissza kiváltságaikat. 
Erre ma is nagyon büszkék a jászok és a kunok, s 
a Jászsági Évkönyv is ennek szellemében készül el 
évről-évre. Míg az első években elsősorban a jász 
önkormányzatok és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
támogatásával jelent meg a kiadvány, addig mára 
már a legnagyobb támogatást a civil szervezetek és 
a jász emberek biztosítják. Több alkalommal köz-
ponti forrásból nyert pályázati támogatás is segí-
tette a jászok évkönyvének megjelentetését, mely-
nek olvasói bármelyik évi kiadványt lapozgatják, 
sokat megtudhatnak belőle a jászok múltjáról és je-
lenéről is. Ezért is ajánlható bárkinek a jászok éven-
te megjelenő évkönyve.

Az évkönyv szerkesztési elvei
Az 1993-ban elindult kiadvány szerkesztői előtt 
egy  évente megjelenő, fontos adatokat rögzítő, 
aktuális eseményeket megörökítő, de kommentá-
rokat és tanulmányokat is magában foglaló kiad-
vány terve körvonalazódott. A szerkesztők alapve-
tő szándéka volt a magas színvonalú, tudományos 
ismeretterjesztés, és az is, hogy ennek érdekében 
minél több értelmiségit, illetve hozzáértő szak-
embert nyerjenek meg közreműködőnek. Az első 
számtól kezdve kialakult az a rovatrend, amely 
időközben csekély mértékben módosult. Az első 

szám beköszöntő előszóval indult, a későbbiekben 
viszont ez elmaradt. Helyette a Művészet és az Iro-
dalom rovat került az első lapokra. Tanulmányok, 
interjúk, ismertetések készültek az innen elszárma-
zott művészekkel, művészekről. Volt két olyan év, 
amikor e rovatban az adott év legnagyobb esemé-
nyén – 1995-ben a Jászok Világtalálkozóján, 2001-
ben pedig a Millennium alkalmából – elhangzott 
beszédek kerültek az első oldalakra.

Két történelemmel, helytörténettel foglalko-
zó rovat állandósult az évek során: a História és 
az Örökségünk. A História rovatban tanulmányok, 
igényes írások jelennek meg. E terület szerzői kö-
zött található a legtöbb hivatásos kutató, akadémi-
kus, egyetemi és főiskolai tanár, tudományos mi-
nősítéssel rendelkező szakember. Az Örökségünk 
rovat abban tért el az előbbitől, hogy legfőképpen 
forrásközléseket, naplórészleteket, memoárokat 
tartalmaz. Ide kerültek azok a nekrológok is, ame-
lyekben művészek, kutatók érdemeit és kiemelke-
dő munkásságát méltatták a szerzők. Az első évek-
ben az Örökségünk rovatban mutatták be a – főként 
helytörténeti érdekeltségű – civil szervezeteket. 
Később a civil szervezetek érdeklődése differenciá-
lódott, így számukra új, önálló rovat szerveződött.

Szintén állandó rovatnak minősül a Kitekintés, 
amelynek önszerveződését a rendszerváltás is se-
gítette. A korábban is létező, de mindenképpen 
szűkebb körű kapcsolatok az utóbbi években meg-
élénkültek, és karakteressé vált nyugat-európai 
irányultságuk. Új testvérvárosi kapcsolatok jöttek 
létre, tanárok és lektorok érkeztek a gimnáziumok-
ba és a főiskolára, igen sok szakember szerezhetett 
közvetlen tapasztalatokat külföldön. A Kitekintés ro-
vat leggyakoribb szerzői vechtai (Vechta Jászberény 
németországi testvérvárosa) tanárok, tisztviselők és 
muzeológusok, írásaikat pedig legtöbbször az ott 
tanuló magyar diákok vagy tanárok fordították le.

Hasonlóképpen állandónak tekinthető az aktuá-
lis problémákat megvilágító Jelen és jövő című rovat. 
Ebben legtöbbször településfejlesztési és kommuná-
lis témákkal foglalkoznak, de komoly teret kapnak a 
társadalom, a gazdaság, a környezetvédelem, az ok-
tatásügy és az egészségvédelem kérdései is. A téma-
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választás sokszínűségéből adódóan a rovat szerzői 
között jogászokat, szociológusokat, mérnököket, ta-
nárokat, közgazdászokat, parlamenti képviselőket, 
polgármestereket egyaránt találunk.

Az évkönyv sajátosságaihoz leginkább igazo-
dó rovat a Krónika. Ebben különféle források, ön-
kormányzati ülések jegyzőkönyvei, újságcikkek és 
egyéb adathordozók alapján állítják össze és teszik 
közzé egy-egy város vagy község elmúlt évi ese-
ményeit. Az összeállítást többnyire könyvtárosok 
készítik, s évente több száz eseményt jegyeznek fel. 
A bennük való eligazodást tárgymutató segíti.

A 2010. évi Jászsági Évkönyv
A jászok évkönyve 2010-ben is a Művészet rovattal 
kezdődik, melyben két írás olvasható. Kakuk Má-
tyás nyugalmazott kunszentmártoni tanár A carciák 
és az oszét teremtéstörténet című írását az a rokoni szál 
ihlette, amely a jászokat és egy indoiráni nyelvű né-
pet, az alánokat köti össze. Legközelebbi rokonaik 
a Kaukázusban ma élő oszétek, akikkel tartják is a 
kapcsolatot. Nos, az ő teremtéstörténetük igazán 
érdekes olvasmány. Kugler Erika művész-tanár a 
jászsági kortársművészeti kezdeményezésekről és 
képzőművészeti alkotótáborokról írt, melyeknek 
kezdete 1979-ig nyúlik vissza. Ez az írás is bizonyít-
ja, hogy milyen színes a jászság művészeti világa.

Az Irodalom rovat ezúttal egy témával, a 110 
éves jászberényi városi könyvtárral foglalkozik. 
Húsz oldalon ismerkedhet az olvasó az intézmény 
történetével, annak vezetőivel, az új informatikai 
törekvésekkel, s azzal a helyismereti külön gyűjte-
ménnyel, amely itt található. A Jászberényi Városi 
Könyvtár és Információs Központ a hagyományos 
könyvtári feladatok mellett ma már sokszínűségé-
vel is kiemelkedik azon intézmények közül, me-
lyek az irodalmat, a kultúrát és a művészeteket 
szolgálják. Kiderül ez azokból az írásokból, melyek 
ebben a rovatban olvashatók.

Az évek során külön rovatot kaptak a civil szer-
vezetek. A 2010-es Jászsági Évkönyvben az ötven-
éves honismereti mozgalomról szóló írások kaptak 
helyet. Az ötven évet Halász Péter, a Honismereti 
Szövetség elnöke foglalja össze, míg Csomor Jó-
zsefné, nyugalmazott jászberényi tanár írásából a 
Lehel Vezér Gimnázium honismereti szakkörének 
26 évét ismerhetjük meg. Külön érdekessége e ro-
vatnak az az (egészen kis) jászsági honismereti le-
xikon, melyet Fodor István Ferenc, jászjákóhalmi 
helytörténeti kutató állított össze.

Formabontó módon, a Kitekintő rovat helyén a 
2010-es Jászsági Évkönyvben a Gazdaság rovat ta-
lálható. Kármán Antal nyugalmazott menedzser 

a Jászság TOP 20-as cégeit mutatja be. A Jászság 
mint kistérség gazdasági erejét mindennél jobban 
érzékelteti, hogy itt van a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. központja (Jászfényszaru) és az Electro-
lux Lehel Hűtőgépgyár Kft. (Jászberény) is. A két 
nagy világcég magyar érdekeltségei mellett szá-
mos olyan magyar vállalkozás működik a Jászság 
területén, melyek mára alaposan kinőtték magu-
kat. Országosan is ismert cégek nevei olvashatók 
ezeken az oldalakon. Közülük öt cég bemutatóját 
is tartalmazza a 2010-es Jászsági Évkönyv. Ebben a 
rovatban található két olyan írás, melyet pályázati 
úton választott ki az évkönyv szerkesztősége. Fa-
zekas Bernadett – Kovács Bernadett – Szilvay Péter 
főiskolai hallgatók Jászberény marketing straté-
giai tervét fogalmazták meg, míg Tóth Bernadett 
közgazdász Az uniós források és a vállalkozások talál-
kozása című írásával került az évkönyvbe. Utóbbi 
írásból az is kiderül, hogy a jászsági vállalkozások 
milyen sikerrel pályáztak uniós forrásokra.

A Jelen és Jövő rovatba ezúttal két interjú és egy 
beszélgetés került. Buschmann Éva újságíró a kis-
térség új országgyűlési képviselőit faggatta. Külön 
érdekessége e két interjúnak, hogy Szabó Tamás, 
a Felső-Jászság képviselője az ősszel Jászberény, 
Pócs János, az Alsó-Jászság képviselője pedig Jász-
apáti polgármestere is lett. A két „friss” politikus 
a hitelesség, és a döntésekhez szükséges kellő in-
formáció szükségességét emelte ki; de szóltak ar-
ról is, hogy a Jászság minél sikeresebb képviselete 
okán természetesen tartják egymással a kapcsola-
tot. Érdekes olvasmány az a beszélgetés, melyet 
Bernhardt Renáta, a SZIE Alkalmazott Bölcsészeti 
Karának tanársegéde folytatott Bábosik István pro-
fesszorral, aki az általa kidolgozott nevelési kon-
cepcióval beírta magát a magyar közoktatás törté-
netébe. Megismerhetjük életútját, s azt is, hogyan 
vélekedik a ma iskolájáról.

A História rovatot a 2010-es Jászsági Évkönyvben 
azok a dokumentumok töltik meg, melyek többek 
között a honfoglaló jászokról, valamint az újjáala-
kult jászberényi cserkészet első húsz évéről szól-
nak. Itt olvasható a jászjákóhalmi néhai Farkas Já-
nosné naplója, amely az 1943–47-es évek történéseit 
foglalják össze. Csörgő Terézia, a jászberényi Lehel 
Vezér Gimnázium nyugalmazott tanárának írása a 
Volt egyszer egy klub címet viseli, s az intézményben 
1974-ben alakult klub mozgalmas életéről szól.

Az Örökségünk rovat ebben az évben is az év-
könyv talán legszínesebb része, mivel a szerzők 
érdekesebbnél érdekesebb témákat dolgoztak fel. 
Bessenyi Vendel jászberényi helytörténeti kutató 
a jászberényi katonai hagyományok egy szeletét 
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eleveníti fel Új hadosztály alakul Jászberényben című 
írásában. Bistey András nyugalmazott újságíró egy 
amatőr muzeológust (Bistey László), Fridvalszky 
János, nyugalmazott mérnök a tanítóképző volt 
igazgatóját (Jantsky Béla) mutatja be, míg Szabó 
Benjámin nyugalmazott mérnök-menedzser egy 
kiváló mérnökre (Csikós Béla) emlékezik. Lukácsi 
László nyugalmazott jászalsószentgyörgyi tanár 
egy elfeledett alsószentgyörgyi íróra (Egri György) 
hívja fel az olvasók fi gyelmét, míg Kalmár István 
nyugalmazott jászladányi tanár Kossuth főhad-
nagyáról, az USA tábornokáról (Kozlay Jenő) ír a 
2010-es Jászsági Évkönyvben.

Ahogy pedig az már hagyomány, az évkönyv 
utolsó lapjain a Krónika rovat olvasható. A telepü-
lési eseménynaptár ezúttal is bizonyítja, hogy mi-
lyen színes és mozgalmas élet folyik a Jászságban.

A Jászsági Évkönyv az interneten (jaszsag.uw.hu)
A Jászági Évkönyv kezdetben csak nyomdai úton 
jutott el olvasóihoz, de kezdettől fogva számító-

gépen készült, így az egyes számok szövegei ren-
delkezésre állnak. Az utóbbi évek útkeresési és 
megújulási törekvései jegyében a Jászsági Évkönyv 
Alapítvány periodikuma 1999-ben az interneten 
is megjelent (jaszsag.uw.hu). Az alapítvány hon-
lapján elolvasható valamennyi eddig megjelent 
szám tartalomjegyzéke, több évkönyv teljes tartal-
ma, sőt az újabb változat egyéb dokumentumok és 
fotó közlésére is vállalkozik. Az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek az évkönyv szerkesztőivel, de ol-
vashatnak számos interjút, portrét, melyek jeles 
jászságiakkal, jászságiakról készültek. A Jászsági 
Panteonban „lapozgatva” kiemelkedő személyisé-
gek életútjával ismerkedhetnek meg az olvasók, és 
érdemes a Családtörténetek fejezetet is felütni. Egy 
szó, mint száz: ha valaki kicsit jobban meg akarja 
ismerni a jászokat, annak érdemes a 2010-es Jászsá-
gi Évkönyvet kezébe vennie, s a jaszsag.uw.hu hon-
lapot elővarázsolnia számítógépe képernyőjén és 
ott eltölteni néhány órát. Arra bíztatom a kedves ol-
vasókat, hogy tegyék ezt meg. Higgyék el, megéri.

ifj. Ürmös Péter: Terra Madre


