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Helytörténeti gyűjtemények
és tájházak a Jászságban

Jászsági Füzetek 31. A Jász Múzeumért
Kulturális Alapítvány kiadványa, Jász-

berény, 2002. Kiss Erika (szerk.)

Hiánypótló munka látott napvilágot a Jász-
sági Füzetek 31. kötetében. Arra vállalkoztak a
szerzők ugyanis, hogy a Jászság helytörténeti
gyűjteményeit és tájházait egy csokorba téve
mutassák be az érdeklődőknek. A kiadvány annál
is inkább érdeklődésre tarthat számot, mivel
ilyen jellegű hasonló munka eddig nem jelent
meg. Tervek közt máshol ugyan szerepelt már
korábban az egész ország tájházait bemutató
könyv, eddig azonban még nem vehettük
kezünkbe.

Helytörténeti
gyűjtemények
és tájházak
a Jászságban

A Kiss Erika szerkesztette kötet ráadásul
igényes kiállítású, jó papírra nyomott, gazdagon,
színes képekkel illusztrált kiadvány. Tizenegy
jászsági helytörténeti gyűjteménnyel és tájházzal
ismerkedhetünk meg kilenc településen. A jász-
ágói Helytörténeti és néprajzi gyűjteménnyel, az
Iskolatörténeti gyűjteménnyel, a jászapáti Vágó
Pál Emlékházzal és a tanyamúzeummal, az
alattyáni Gecse Árpád Emlékházzal, a jászárok-
szállási, jászdózsai és jászteleki tájházakkal, va-
lamint a jászfény szarui Kiss József, a jászjákó-
halmai Horváth Péter és a jászkiséri Csete Balázs
Gyűjteménnyel.

Minden egyes kiállítóhelyet részletesen is-
mertetnek a szerzők, bemutatva a gyűjteménye-
ket, a nyitva tartást és elérhetőséget is. Múltunk
bármilyen részletéért (népi kultúra, régészet,
művészettörténet, híres elődök) érdeklődő ember
ezentúl célirányosan veheti talpa alá az utat, biz-
tosan tudva, mit kap majd az adott helyíneken.

A kiadvány megvásárolható vagy megren-
delhető 900 Ft-ért a Jász Múzeumban, 5100
Jászberény, Pf. 30. szám alatt, vagy az 06-57-
412-753-as telefonszámon.

Benedek Csaba

W Bedey Gábor: Idők fokán

Újabb szolnoki kötődésű költőt köszönt-
hetünk W. Bedey Gábor személyében. Idők
fokán címet viselő első kötetének megjelenése
kapcsán. Bedey Gábor ugyan a főváros lakója, s a
Rákos menti irodalmi kör tagjaként jelentkezett
először verseivel a kör által kiadott antológiában,
de Szolnok szülötte ő, s ifjúkori nevelője is ez a
város.

A 2002. tavaszán megjelent formás kötet se-
regnyi verset — s néhánysoros aforizmától,
tréfás szójátéktól, képverstől a hosszabb elmél-
kedésig —, pontosan száézat tár az olvasó elé
négy ciklusba osztva.
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