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Méltán a jubileumhoz

Harmadik alkalommal jelent meg
a Jászsági évkönyv

A több mint 300 oldalas kötet, a Jászság a
jászok nagy ünnepének időszakában jelent
meg, a redemptio 250. évfordulójának és a
jászok I. világtalálkozójának idején. Mindkét
esemény elősegítette a jászok lokálpatriotizmu-
sának, önmegvalósításának további erősítését,
elmélyítését.

A fentiekhez a Jászsági évkönyv 1995. évi
kötete is hozzájárult. Egyrészt a világtalálko-
zóval kapcsolatosan elhangzott beszédek érté-
kes gondolatainak rögzítésével, azok megörö-
kítésével, közkinccsé tételével. Másrészt a
változatos témájú tanulmányok, korabeli levél-
tári források közzétételével, melyek a Jászság
eddig feltárt történetét gazdagítják, színesítik.
Ilyenek a régebbi és közelebbi múltat bemutató
írások, a közelmúlt történéseit ismertető be-
számolók és a krónika. Érdekesek és értékes
gondolatokat ébresztenek a külföldön élő, a
világtalálkozóra hazajött jászok visszaemléke-
zései. Figyelemre méltóak a kései utódok be-
számolói, melyek a szülőföldhöz való
ragaszkodás, a szülőföld mai napig tartó jelen-
tőségének, hatásának szép és megszívlelésre
alkalmas példái. A krónika című fejezet 1994-
től több jászsági település főbb történéseit
hónapokra, napokra bontva rögzíti. Ezzel az
adott település életét sokoldalúan örökíti meg.
A kötetet záró tárgy- és névmutató a
tájékozódást könnyíti. A közölt diagrammok,
statisztikai táblázatok, térképek, fotók a kötet
szemléletességét gazdagítják, erősítik. A
könyvben megjelent sok értékes munkából
egynek vagy néhánynak kiemelésére, részletes
ismertetésére, elemzésére a közölt anyag gaz-
dagsága miatt nem vállalkozhatunk.

Pethő László kandidátus, főiskolai tanár
koncepciózus szerkesztői munkájával azonban
külön és kiemelten is foglalkoznunk kell. A sok
közreműködővel, 42 szerzővel elkészített,
különböző műfajú, tartalmú, színvonalú írás
(29) egy kötetben történő megjelentetését úgy
elérni, hogy rendezett, egységes képet alkos-
son, nem kis feladat. Pethő László, a kötet
szerkesztője ezt a nagyon nehezen elérhető célt

megvalósította Az írásnak 7 tartalmi fejezetbe
rendezése — Jászok világtalálkozója. I íistária.
Jelen és jövő, Kitekintés. Örökségünk.
Krónika, Névmutató — az egyes leje/elek
mássága ellenére a megfelelő tartalmi egységei
biztosította. Ezzel a nem kis terjedelmű, sok-
szerzős kiadvány megfelelő szerkesztését,
megjelenésre alkalmassá tételét elvégezte.

A jelenlegi pénzügyi helyzetben nagyszámú
sponzor támogatásával a tartalomhoz méltó, a
Jászságot szimbolizáló, esztétikus, színes bori-
tóval jelent meg a kötet. A Jászsági Évkönyv
1995 című kiadvány a Jászság és a jászok
történetének gazdagítását, részletesebb, jobb
megismerését teszi lehetővé miközben Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye eddig ismert tör-
ténetét is gazdagítja. A vármegye egy év-
századnál hosszabb történetének részletesebb,
elmélyültebb megismeréséhez is hozzájárul.

A helytörténet-tudományban, az iskolai ok-
tatásban, az ismeretterjesztésben, a közműve-
lődési tevékenységben új ismereteket adó
értelmi, érzelmi nevelésben jól felhasználható
kötetet az illetékesek figyelmébe ajánljuk.

Zádorné Zsoldos Mária

A Jászkun Kerület igazgatása
(1745-1876)

Bánkiné Molnár Erzsébet
hézagpótló monográfiája

A közelmúltban látott napvilágot a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közle-
ményei 51. köteteként Bánkiné Molnár Erzsé-
bet: A Jászkim Kerület igazgatása 1745—1876.
c. kandidátusi értekezése. A szerző, a
kiskunfélegyházi levéltár vezetője, „a levéltári
kuatatásokat is elősegítő, az igazgatási szer-
kezetet feltáró kézikönyvet" kívánt adni a
Jászkun kerület történetét kutató és az
érdeklődő olvasók kezébe. A könyvet térképek
és a jászkun települések címerei illusztrálják,
a közigazgatás hierarchiarendszerében, annak
koronkénti változásaiban pedig gondosan szer-
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