
TÉKA
A Jász Múzeum jubileumi évkönyve

Jászberény előkelő helyet töltött be a
magyar múzeológia történetében. A vi-
déki közgyűjtemények első nagy hullá-
mához kapcsolódóan számos nagyvárost
megelőztek a jász főváros polgárai mú-
zeumuk alapításával. Sárospatak, Nagy-
enyed, Kolozsvár, Győr, Sopron. Po-
zsony múzeumai érzékeltethetik, hogy
az első gyűjtemények országos hírű fő-
iskolákhoz vagy jelentős polgársággal
rendelkező településekhez kapcsolódva
lehettek képesek arra, hogy otthont ad-
janak ilyen fontos tudományos, köz-
művelődési vállalkozásnak. Az intéz-
mény múltjához, tudománytörténeti sú-
lyához méltó, gazdag tartalmú emlék-
könyvet tett közzé az évforduló alkal-
mával a Jász Múzeum. Helyes módon
a kötet elején Tóth János rövid átte-
kintést nyújtott az elmúlt száz esztendő
történetéről.

A tanulmányok összességükben azt
bizonyítják, hogy a múzeum napi köz-
művelődési feladatai mellett a mai kö-
rülményei közt is igényes műhely. Jól
képes összefogni a különféle munka-
helyeken tevékenykedő kutatók ered-
ményeit. A mintegy húsz tanulmány,
közlés java része nemcsak Jászberény,
vagy a Jászság történeti, néprajzi, mű-
vészeti ismeretéhez nyújt értékes ada-
tokat, de az egyes témakörök nagytáji
vagy országos összegezését is jól szol-
gálják, örvendetes ez különösen akkor,
ha arra gondolunk, hogy a néprajzi,
helytörténeti vizsgálatok legfontosabb
bázisa a vidéki múzeumok tudományos
gyűjtő, szervező, feldolgozó tevékeny-
sége. Nem véletlen, hogy a régi magyar
nyelvhasználat szerint a múzeum sza-
vunk alapjelentése munkaszoba. író-
olvasó szoba és csak legújabban vált
egyértelműen-egyoldalúan kiállítási in-
tézmény, régiségtár értelművé. A kor-
szerű, szocialista művelődési életben a
múzeum e két jelentéselemének egyen-
súlyban, harmóniában kell lennie.

10 történeti közleményt, 9 néprajzi
értekezést, publikációt olvashatunk,
amelyekből 3 dolgozat mindkét szak-
terület kölcsönös érdeklődésére tarthat
számot. A két művészettörténeti közlé-
sen túl 1—1 szociológiai, nyelvészeti és

antropológiai írás jelent meg, ami he-
lyes aránytartásra vall.

A kötet összeállításánál tekintettel
volt a szerkesztő, hogy olyan írások is
napvilágot lássanak, amelyek ugyan
adataikban, módszerükben nem nyújta-
nak újat, de hasznos, ismeretterjesztő
összeállítások, amelyek iránt nyilván-
való a helyi igény, amit a Jász Múzeu-
mon kívül alig-alig elégíthet ki más
intézmény. Ez a színvonalas közműve-
lődési törekvés jellemzi Szabó László
kandidátus közleményeit. Különösen
helyes volt A jászok magyarországi be-
telepedése című írásának publikációja,

örvendetes Kocsis Gyula néprajzi ál-
lamvizsgái dolgozata történeti bevezető
tanulmányának a kiadása. A szerény
forrásadottságokkal rendelkező telepü-
lés, Jászjákóhalma nép- és agrártörté-
neti fejlődésének tanulságos mérlege.
Szabó István Jászdózsán végzett pa-
raszti birtoklástörténeti, gazdálkodási
bemutatása haszonnal egészíti ki a
Jászságra vonatkozó ismereteket, nép-
rajzi tanulságai nem közömbösek. Er-
dész Sándor dolgozatában a redempcio-
nális per kései kifejletét dolgozta fel.
Sajátosan érzékelteti az országos poli-
tikai hátterét s egyben a három kivált-
ságos autonóm terület sajátos provin-
ciálissá vált közéletét, belső világát.

Gecsényi Lajos, Németh Ferenc köz-
lései a munkásmozgalom helyi hagyo-
mányát, múltját ismertetik meg úgy,
hogy a helyi történészek súlyát, nem-
zetközi hátterét, kapcsolódásait is érzé-
kelnünk lehet.

A két művészettörténeti tanulmány a
középkori, illetve XIX. századi Jászság
építészeti kultúrájának szintjét, súlyát
teszi egy-egy emlék révén érzékelhe-
tővé. Különösen jelentős a jánoshidai
műemlék-helyreállítás, hiszen az Al-
földet s a Jászságot eddig ismeretlen,
országos szinten is fontos emlékkel tette
gazdagabbá Kozák Károly kutatása.

Nagyon helyesen járt el a szerkesztő,
amikor érdeklődését nem szűkítette le
a múzeum jelenlegi, az újabb közigaz-
gatási határokra szabott gyűjtőterüle-
tére, hanem vizsgálatába vonta mind-
azokat a helyeket, ahova a jászságiak
eljutottak, ahova letelepedtek. Dankó
Imre kereskedelem-történetileg is érté-
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kelhető piac-, vásártanulmánya segíthet
a Jászság szélesebb körű kapcsolat-
rendszerét feldolgozni, megismerni.
Módszeri vonatkozásokban is gazdag,
tanulságos Szilágyi Miklós Kunszent-
márton körösi halászatát a kirajzási
hely és az új, XVIII. századi otthon
eltérő hagyományai összefüggésében
elemző cikke. Bellon Tibor Jászárok-
szállás jászágói tanyáiról nyújt szem-
léletes beszámolót, ami Bárth János
lajosmizsei tanulmányaival együtt az
Észak-Alföld egészének alaposabb népi
építkezési, települési, gazdálkodási is-
meretéhez alapos hozzájárulás. Bárth
János hozta létre, mint dolgozatából is
kitetszik, az immár országos hírűvé vált
tanyamúzeumot. Múzeológiai, építészet-
történeti szempontból ugyan sok volt
a kutató elképzeléseit keresztező külső,
kikerülhetetlen adottság, szerzőnk ép-
pen e tanulmányával hitelesíti az elért
eredményeit. Az itt közölt adatok egy-
aránt szolgálják a tanyakérdés, az al-
földi építkezés kutatását, de egyszerre
derítenek fényt Jászberény népének
mint anyatelepülés közösségének egy-
kori műveltségére, s a közelmúltra Pest
megye életébe szervesen beépült, önál-
lóvá vált. tanyás településre. A tanul-
mányt miként Bellon Tibor dolgozatát
is gazdag sokrétű fénykép dokumentá-
ció egészíti ki. Bárth János mondandó-
ját korszerű, műszaki rajzvázlatok is
dokumentálják. Kár, hogy szerkesztés-
technikai okokból nem minden adat ke-
rült közlésre az egyes rajzlapokon. A
két népi építkezési, települési tanul-
mány felhívja a figyelmet arra, hogy
az alföldi népi építkezés milyen sok-
oldalú, elemzésre méltó vizsgálati anya-
got tartogathat még napjainkban is. Ér-
demes lenne ebben az irányban a Jász
Múzeum számára további kutatási és
közlési lehetőséget biztosítani.

A néprajzi dolgozatok sorát két folklo-
risztikai közlés egészíti ki. Barna Gábor
és Szabó Sándor a Jászság hiedelem-
világának ismeretét gazdagította meg-
figyeléseivel. Érdemes lenne a jövőben
a múzeum számára népköltészeti, zenei
publikációkat is biztosítani. Bizonyosan
gazdag, értékes hagyományt ismerhet-
nének meg kutatóink.

Csalog Zsolt szociológiai módszerekkel
a Fényszaruban végzett kutatásai alapján
a cigányság 1971. évi helyzetét vázolja.
Megállapításai a téma helyi és országos
feldolgozását és végső soron problémái
megoldását hasznosan szolgálják.

A módszertanilag megalapozott, ak-
tuális nyelvészeti kutatások körébe vág

Jászapáti helynévanyagának feldolgo-
zása. Farkas Ferenc tanulmánya akár
a szakkutatás felől, akár az ismeret-
terjesztés felől közeledünk hozzá, egy-
aránt hasznos.

A kötetet összességében ajánljuk min-
den érdeklődő olvasónak, aki szülő-
földje, megyéje múltját, hagyományait
szeretné megismerni. A tudományos
kutatók, intézmények sem nélkülözhe-
tik, hiszen vizsgálataikban mint adalé-
kokban, tanulságokban gazdag gyűjte-
ményre rendszeresen támaszkodniuk
kell.

Ismertetésünket nem fejezhetjük be
anélkül, hogy ne emlékezzünk meg a
jászberényi Lehel Hűtőgépgyár anyagi
támogatásáról. Helyes elgondolást, jó
ügyet támogatott a nagyhírű ipari üzem
mint mecénás. Ugyancsak a gyárnak,
mint nyomdatulajdonosnak köszönhető
a szép gondos nyomás, az igényes il-
lusztrálás és a művesen kivitelezett
mellékletanyag. Reméljük mihamarabb
újabb gazdag kötettel örvendeztet meg
bennünket a Jász Múzeum és szocialista
pártfogója, a Hűtőgépgyár. Bizonyosan
tudományunk, közművelődésünk látja
majd hasznát. (Szerkesztette: Tóth Já-
nos, Jászberény, 1974.)

FILEP ANTAL

Visszapillantó
A Magyarországon felhasznált ener-

gia mintegy ötven százaléka importból
származik — s ezt megérezte gazdasá-
gunk fizetési mérlege. Épp ezért az
MSZMP Központi Bizottsága, a párt
XI. kongresszusára kiadott irányelvei-
ben már a legfontosabb gondolatok kö-
zött találjuk az energiagazdálkodás
témakörét — a takarékosságot, a gon-
dos felhasználást, a veszteségek csök-
kentését. A vállalatok nagy része ennek
nyomán elkészítette, s többségük meg
is valósította energiagazdálkodási tervét.

Példák után érdeklődöm az egyik
Szolnok megyei vállalat vezetőjétől —
hogyan valósult meg az energiatakaré-
kossági terv?
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