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Buschman Éva - Pethő László

A KIADVÁNY FÉLSZÁZ SZERZŐ ÉS MÁS ÖNKÉNTES 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÉSZÜL

Húsz éves. Ha azt halljuk, hogy valaki ennyi esztendős, legyintünk egyet, s azt 
mondjuk, csodás kor, még nagyon fiatal, a felnőttkor küszöbén áll. Ha egy könyvről 
tudjuk meg, hogy húsz éve minden esztendőben megjelenik, azt mondjuk, ez igen, 
szép hosszú idő! Ez utóbbi kategóriába tartozik a Jászsági Évkönyv, amely az idén 
tölti huszadik „életévét”.

1992-óta minden esztendőben megjelenik, értékes publikációknak, interjúknak, 
kutatási eredményeknek helyet adva, melyekből sokat tanulhat a jelen embere és az 
utókor új nemzedéke.

A jubileum mellett nem illene szó nélkül elmenni, és nem sorra venni azokat az 
embereket, akik az elmúlt két évtized alatt munkájukkal támogatták, írásaikkal szí-
nesítették, tartalmasabbá tették a jászok kiadványát. Igyekeztük többüket felkeresni, 
a mai modern technikának köszönhetően, e-mailen elérni, és arról kérdezni őket, mit 
jelent/jelentett nekik a Jászsági Évkönyvben való szereplés, honnan hallottak először 
róla, mivel járultak hozzá, hogy egyre színvonalasabb kötetet tarthasson a kezében 
minden évben az érdeklődő. 

Alapítás, elindítás

Dr. habil. Pethő László, az ELTE egyetemi docense, a kötet felelős szerkesztője
Számomra a rendszerváltásnak nevezett időszak különösen mozgalmasan alakult, 

ahogy mondani szokták több dolog történt velem néhány év alatt, mint a megelőző 
vagy az ezen időszakot követő évtizedekben. 1988 májusában kaptam meg a Soros 
Alapítvány ösztöndíját, egy évvel később pelyhesparti lakásunkat egy Bercsényi utcai 
családi házra cseréltük. Mindemellett belekeveredtem a politikába. MDF színekben 
városi tanácstag, majd országgyűlési képviselőjelölt lettem. 

A politikába tett rövid  kitérő  után 1992 tavaszán védtem meg kandidátusi disz-
szertációmat az Akadémián. Valószínűleg erre reagálva keresett meg Körmendi Lajos 
a Jászkunság főszerkesztője, s felajánlotta, hogy szerkesszek egy jászsági tematikus 
számot. Sajátos módon ez az összeállítás tekinthető a Jászsági Évkönyv nulladik szá-
mának. Sőt ez olyannyira így van, hogy a későbbi szerzők többsége magában az év-
könyvben is többször megjelent.

Dr. Wirth Lajos tudománytörténész, a Jászsági Évkönyv Alapítvány 
Kuratóriumának tagja

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a Jászsági Évkönyvet már a megszületése előtt óta 
ismerem, és ha jelentős szerepem nem is volt a létrejöttében, azért egy kevés részem 
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volt benne. Az évkönyv 0.0-s verziója a Jászkunság Jászság különszáma volt (1993. 1. 
szám), amelyet főiskolai kollégám, Pethő László szerkesztett. Mások mellett engem 
is felkért, hogy ha van jászsági vonatkozású témám (volt), akkor írjam meg. Amíg a 
szám összeállt, sokat beszélgettünk, és Laci már ekkor mondta, hogy kellene valami 
jászsági periodika, ami itt is készül. A folyóiratot nem látta reális, kivitelezhető cél-
nak, ezért, úgy emlékszem, eleve évkönyvben gondolkodott. Az évkönyv ötletének 
sok támogatója akadt, magánszemélyek és több jászsági önkormányzat is, de jött a 
nagy kérdés, hogyan legyen számlaszám? Alapítványt kell csinálni, de ki legyen az 
alapító? Lacinak ez több hónapi munkájába, többkörös tárgyalás-sorozatába került, 
de a dolog nem akart összeállni. Végül kiderült, hogy húszezer forint az a minimális 
összeg, amellyel alapítványt lehet tenni. Ezt hirtelen felindulásból hatan összedobtuk, 
és megszületett a Jászsági Évkönyv Alapítvány. 

Kezdetben mi sem sokat értettünk az alapítványok működtetéséhez, szerencsére 
(ez megint távoli emlék, de szerintem így volt) az illetékes bíróságok nagyon türel-
mesek, és segítőkészek voltak. Meg kellett egyeznünk, hogy papíron kik legyenek az 
alapítók, kik a kurátorok, nehogy esetleg mesterségesen hozzunk létre összeférhetet-
lenséget. Az első kuratóriumot magunk közül jelöltük ki, ennek az elnöke Muhoray 
György volt, a további két tagja B. Jánosi Gyöngyi és én. Azóta a kuratórium jócs-
kán átalakult, az eredetiből csak én maradtam, elnökünk dr. Kertész Ottó, a harmadik 
tag Pataky Lívia lett. Természetesen megtanultuk az alapító okirattal és a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban levő működést is, ami a Jászsági Évkönyv Alapítvány 
esetében egyáltalán nem bonyolult. 

A kuratórium feladata az alapítvány működtetése, döntés az alapítvány vagyo-
nának alapítványi célú felhasználásáról, és kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. Nem tartozik a kurátorok közvet-
len feladatai közé az új szerzők toborzása, de nem is tilos, miként az sem, hogy az 
évkönyvben szerzőként szerepeljünk. Ezt én idén is megteszem.

A rendszerváltás kezdeti éveit idézve érdemes további impulzusokat is számba 
venni. Bárhogy is gondolunk ma vissza erre az időszakra, mégiscsak volt egyfajta 
szabadságélményünk. Esetünkben ez leginkább a különféle engedélyektől való meg-
szabadulást jelentette. A megyeszékhelyen kiadott Jászkunsággal szemben – a ko-
rábbi évek gyakorlatával ellentétben - komolyan felmerülhetett egy helyi kiadvány 
létrehozásának lehetősége. Az ötletet tett követte: alapítvány gründolásába kezdtünk, 
alapszabályt írtunk, meg kellett tanulnunk, hogy kezdeményezők közül Bartosné Já-
nosi Gyöngyi, Muharay György és Wirth Lajos kurátorokká váltak, mígnem az előírt 
formaságokat betartva Fodor István Ferenc, Hasznos Rozália és jómagam pedig a 
szerkesztésben való közreműködésre vállalkozhattunk. A kiadvánnyal fórumot akar-
tunk adni mikrorégiónk: a Jászság közéletének, kultúrájának és tudományának, s eze-
ket a törekvéseket lényegében – néhány módosítással - mindmáig fenntartjuk.
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B. Jánosi Gyöngyi  tanár-festő, ny. múzeumigazgató 
1992-ben dr. Pethő László kérésére csatlakoztam a Jászsági Évkönyv Alapítvány 

létrehozásához. Könnyű volt belátni, hogy egy útjára induló évkönyv-sorozat, mely 
az egész Jászság legfontosabb gazdasági, szociológiai, kulturális és művészeti törté-
néseit, kutatási eredményeit kívánja dokumentálni, közreadni, hiánypótló és nagyon 
fontos periodikum lesz. 

Megtisztelő feladat volt számomra a fenti törekvések  támogatása mellett a kö-
tet küllemének, elsősorban borítójának-megtervezése, alkalmanként  illusztrációinak 
elkészítése. Több művészeti témájú tanulmány után – a kuratórium átalakítását kö-
vetően- már csak külső szemlélőként, de mindig nagy várakozással vettem kézbe az 
Évkönyv köteteit, melyek információit és tanulmányainak egy részét  hasznosítani 
tudtam a Hamza Múzeum működésének irányítása során is.

Fodor István Ferenc helytörténeti kutató, ny. polgármester, Jászjákóhalma
Pethő Laci szólt, hogy kellene egy könyvet szerkeszteni, mert már volt néhány 

példa máshonnét, pl. Körmendi Lajos révén a Nagykunságban, akit szintén személye-
sen ismertem. Lacival népművelőként már akkor negyedszázados munkakapcsolatom 
volt. Együtt készítettük már az első kötetet is. 

Én nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy helyet kapnak írásaim a könyvben, mert 
1968 óta írogatok, amikor a Természet Világa pályázatán különdíjat nyertem a Jász-
ságról szóló anyagommal. Ez az évkönyv pont azokhoz jut el, akikhez a legközelebb 
állok.

Dr. habil. Pethő László 
Legfontosabb eredményünknek azt tarthatjuk, hogy kiadványunk az utóbbi húsz 

évben minden karácsonyra megjelent. Emögött évente legalább félszáz, néha ennél 
is több önkéntes szerző és más közreműködő munkája áll. A kiadvány szellemi elő-
készítése tehát sohasem jelentett gondot, legtöbbször már a legfrissebb szám meg-
jelenéskor kapunk javaslatokat és ötleteket. Nehezebben kezelhető problémáink a 
nyomdákkal kapcsolatban keletkeztek. Példaként említem, hogy első számunk és az 
utóbbi három a fővárosban készült, mert helyi vállalkozótól nem kaptunk megfelelő 
ajánlatot. Akadt olyan év, amikor azért kellett nyomdát váltani, mert a beérkezett ár-
ajánlatra egyszerűen nem volt elég fedezetünk. 

A kiadvány előállításának forrásai egyébként különböző helyekről származnak. 
Kiemelkedő jelentőségük van a különféle pályázatokon elnyert pénzeknek. Jászbe-
rény önkormányzata nevezhető a legállandóbb, de nem kizárólagos támogatónknak, 
hiszen számos jászsági önkormányzat mellett különféle vállalkozások is szponzorál-
tak bennünket. Ugyanakkor mindezzel összemérhető jelentősége van annak, hogy 
minden évben több száz példányt vásárolnak meg, s ez az összeg is nagymértékben 
járul hozzá a kiadvány előállításhoz.
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Dr. Wirth Lajos
A rendszerváltást követően vonzó és érdekes volt minden olyan kezdeményezés, 

amire a megelőző évtizedekben nem volt lehetőség. Ilyen volt a Jászsági Évkönyv 
1993-as megjelentetése is. Ahhoz azonban, hogy néhány szám után nem fulladt érdek-
telenségbe, kevés lett volna az alapítók lelkesedése és Pethő László kitartó szervező 
munkája. Úgy gondolom, hogy a részben stabil, részben évről évre megújuló szerző-
gárda mellett az élteti immáron húsz éve a periodikánkat, hogy a jászsági embereket 
érdeklik a Jászsággal összefüggő témák, és magukénak érzik a kiadványt. Persze azt 
se felejtsük el, hogy ez a támogatóinkról is elmondható. 

Hortiné dr. Bathó Edit, múzeumigazgató
 Olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy jelen lehettem az évkönyv szü-

letésénél is. Dr. Pethő László ebben az időben a jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
tanított, s tőle hallottam az évkönyv tervéről, amit magam is jó ötletnek tartottam, és 
támogattam. Örültem, hogy már az első kötetben írásom jelenhetett meg.

Egy kutató számára nagyon fontos, hogy kutatási eredményei a szakma és a nagy-
közönség számára is ismertté váljanak. Éppen ezért én is nagyon örültem az új publi-
kálási lehetőségnek, ami különösen azért volt kedves számomra, mert jászsági kiad-
vány volt, és a jászokról, a jászoknak szólt.

Mivel én néprajzos vagyok, így azok a témák, amellyel foglalkozom már önma-
gukban is érdekesek, izgalmasak. De több alkalommal közöltem helytörténeti tanul-
mányokat is.

Szabó Jánosné, a Városi Könyvtár és Információs Központ ny. igazgatója
Az évkönyvről már indulásakor tudtam. Iskolai könyvtárosként érdekes kezde-

ményezésnek tartottam a megjelentetését. Jó gondolat volt az indítás, hiszen nem sok 
hasonló volt abban az időben, hazánkban. Tetszett az első kötet, de nem gondoltam, 
hogy minden évben meg fog (tud) jelenni.

A Jászságban, a rendszerváltás óta számos helyismereti kiadvány (könyv, folyó-
irat, hang- és videofelvétel stb.) látott napvilágot. Az itt élő, dolgozó könyvtárosok, 
művelődési szakemberek szívügyüknek tekintették, tekintik a helyi  „értékek” meg-
őrzését, átadását az utókornak. Szerintem méltó helyet foglal el a Jászsági Évkönyv 
minden egyes kötete. Az évente visszatérő fejezetek, témakörök lehetőséget adnak a 
jövőben bizonyos összehasonlításokra, elemzésekre. Minden kötetben komoly, tartal-
mas, megbízható adatokat felvonultató írások olvashatók.

Földi József ny. közgazdász, Budapest
Már az indulásnál tudtam az évkönyvről, mivel Pethő Lacival már korábban jó 

viszonyba kerültünk egymással, mint a Jászsággal elkötelezett kutatók.
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Kiss Henriett zenetörténész, Jászberény
Édesapám, dr. Kiss András az 1990-es években elsősorban a helyi adózás téma-

körében többször publikált a Jászsági Évkönyvben. Így ismertem meg a kiadványt. 
Korábban nem hallottam róla.

Besenyi Vendel, helytörténeti kutató
1994-ben a munkahelyemen hallottam először a Jászsági Évkönyvről. A jászberé-

nyi Kossuth Tsz-ben dolgoztam raktárosként. A keverőüzemben az egyik dolgozóval 
beszélgetve említette, hogy a felesége vett egy könyvet, mely a Jászság jelenlegi és 
régebbi életével is foglalkozik. Kölcsönkértem tőle a könyvet, elolvastam és ekkor 
tudtam meg, hogy útjára indult egy középkori annales-hez hasonló kiadványsorozat. 
Addig erről nem tudtam semmit sem.

Csomor Józsefné, ny. történelemtanár 
 A kiadványról 2004-ben hallottam először, pedig minden és mindig olvasó va-

gyok és szinte semmit sem tudtam róla.

Papp Izabella ny. levéltáros Jászboldogháza
A Jászsági Évkönyvről a szerkesztőtől dr. Pethő Lászlótól hallottam, gyakran járt 

a Levéltárba, ahol dolgoztam, és említette, hogy tervezik ezt a kötetet. A második 
számban már megjelent egy írásom.
 
Molenkamp-Szűcs Rita külügyi szakértő, Amszterdam

A lokálpatriotizmus foka esetemben fordított arányban alakult a (szűkebb értelem-
ben vett) szülőföldtől való távolsággal: 1992-ben az Évkönyv első kiadásának évében 
érettségiztem és nyertem felvételit az ELTE Bölcsészettudományi Karára.  Ebben az 
évben, és az elkövetkezőkben nemigen foglalkoztattak szűkebb lakóhelyem, gyer-
mekkorom és iskoláim színterének eseményei: kicsivé vált a város, a térség; vonzott 
a főváros, annak minden lehetőségével, kihívásával és veszélyével.

Az Évkönyv első tíz éve számomra a stúdiumok, a tudományokban való elmélyü-
lés, a specializáció, pályaorientáció és a pályaválasztás évei voltak. Részben a pálya-
választásnak köszönhetően 2002-ben Budapestről Brazíliába, São Pauloba kerültem. 
A földrajzi távolság meghozta a haza és a térség iránti vágyódást, a hazai kulturális-
szellemi életébe való bekapcsolódás vágyát. 

Visszatekintve szinte hihetetlen és pusztán fiatalkori szűklátókörűségem és lokál-
patriotizmusom igen elhanyagolható szintjének számlájára írható, hogy Sao Pauloba 
érkezésünk előtt tudatában sem voltam annak, hogy városunknak is van sao pauloi 
vonatkozása: Hamza D. Ákos. Mivel Ákos bácsi jól ismert személy volt a sao pauloi 
magyar kolóniában sokáig szerencsére nem tartott hogy rádöbbenjek a hihetetlen vé-
letlenre. Megkezdtem Hamza D. Ákos brazíliai életművének feldolgozását. 
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Pethő László főszerkesztő úrral első kapcsolatfelvételünk a Hamza- centenárium-
hoz kapcsolódó sao pauloi ünnepségsorozat dokumentációjának közzétételéhez kap-
csolódik.
Ákos bácsi születésének századik évfordulóját (2003) művészi nagyságához méltó-
an ünnepelte a brazil szellemi-kulturális élet és a sao pauloi magyar kolónia. Pethő 
úr az erről szóló összefoglalás megjelenését lelkesen támogatta. Így született meg 
első írásom az Évkönyv lapjain. A Hamza-szál aztán végighúzódott brazíliai tartóz-
kodásom négy évén és ez idő alatt az is kristálytisztává vált előttem, hogy milyen 
hatalmas ajándék volt városunk számára Hamza D. Ákos érkezése. Nem pusztán egy 
képzőművészeti gyűjteményt kaptunk, de művészeti-alkotó energiát is. Megpezsdült 
a város szellemi es kulturális élete: a gyűjteményből múzeum lett, köré alkotói kör 
szerveződött. Az intézmény a térség egyik legfontosabb multidiszciplináris kultúra 
közvetítőjévé vált.

Műhelymunka, hétköznapok, aktivitás

Fodor István Ferenc
Amellett, hogy technikailag és ötletekkel segítettem a megjelenést, vagy a saját 

elképzeléseim alapján, vagy szerkesztői ötlet alapján írtam rendszeresen különböző 
témákról. Sok minden került bele a szakdolgozatom részletétől kezdve több jeles sze-
mélyről való megemlékezésemig. Most éppen harmadik éve az én ötletem alapján 
jelenik meg évente egy kisebb blokk a 40-50 évvel ezelőtti nagy mozgalmak - honis-
meret, pávakör, kertbarát - sorsáról, hiánypótló jászsági kislexikonnal kiegészítve. Ne 
tűnjenek már el a süllyesztőben azok az emberek, akik önzetlenül buzgólkodtak időt 
és fáradságot nem kímélve és már nem élnek.

Szabó Jánosné
Megtiszteltetés, hogy publikálhatok benne, örömmel tettem. A szerkesztőség tag-

jaként több esetben szembesültem érdekes történetekkel, megismerkedhettem kiváló 
szerzőkkel, akik a jász emberek érdekében teszik a dolgukat nap, mint nap. Többször 
segítettem az évkönyvbemutatók, sajtótájékoztatók megszervezésében, lebonyolítá-
sában. Jónak tartottam, amikor a térség különböző települései felvállalták a bemu-
tatók szervezését. Az odaérkező vendégek megismerkedhettek az adott helyszínnel. 
Szerintem volt időszak a húsz év alatt, amikor ez nagyon jól működött. A bemutatók 
a kiadvány népszerűsítésének egyik lehetséges, fontos eszköze volt.

A vezetésem alatt a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központban min-
den évben megvásárolható volt az aktuális, ill. korábbi még meglévő számok is.  

Kármán Antal nyugdíjas gépészmérnök
Az 1994. évi évkönyvben Kollár Márton kollégámmal megírtuk az Aprítógépgyár 

átalakulásának és privatizációjának a krónikáját. Utána évekig – amikor szükség volt 
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valamilyen dátumra vagy más adatra - az évkönyvet vettem le a kezem ügyében lévő 
könyvespolcról, és abban néztem meg, mert ez volt a legegyszerűbb.

2008-ban, már nyugdíjas koromban indítottuk el Pethő László főszerkesztő úrral 
közös ötletünk alapján a Gazdaság rovatot. Az, hogy ezt a rovatot szerkeszthetem és 
rendszeresen írhatok is benne, nekem arra is nagyon jó, hogy benne maradhattam a 
gazdaság vérkeringésében, rendszeresen friss, naprakész információkat kaphatok róla 
(kihasználva természetesen az aktív koromból származó személyes kapcsolataimat 
is), és több évtizedes tapasztalataimat is tovább tudom adni a gazdaság mai veze-
tőinek és az érdeklődő olvasóközönségnek. A Gazdaság rovatban minden évben a 
Jászság cégeire vonatkozóan elkészített, a megyei TOP 50-es és a jászsági TOP 10-es 
táblázatokhoz fűzött elemzéssel igyekszem tartalmasabbá tenni a könyvet.
Az előzőekben leírtakon kívül fontosnak tartom, hogy egyrészt a mai olvasóknak szá-
mos információval szolgál (rendezetten, egy helyen) a régmúlt és a közelmúlt jászsági 
eseményeiről, személyiségeiről, érdekességeiről, kultúrájáról stb., másrészt az utókor 
számára is megörökíti ugyanezeket, könnyen visszakereshető módon és formában.

Papp Izabella
Jászsági vagyok, ezért a publikálás lehetősége azt jelenti, hogy a területre vo-

natkozó kutatások eredményeit megoszthatom elsősorban a szűkebb haza, a Jászság 
lakóival, de az évkönyv szélesebb körben is ismert, így a nagyobb nyilvánossággal is. 

A publikálás mellett elsősorban a levéltári kutatásokban próbáltam segíteni a jász-
sági kutatókat.

Úgy gondolom a jászságiak számára sokat jelent a kötet, nagyon sokrétű a tartal-
ma, mindenki találhat számára érdekes és értékes olvasnivalót. Az írások nem túlságo-
san tudományosak és elvontak, így az ún. hétköznapi emberek számára is élvezhetők. 
Nagyon fontosnak tartom a rendszerességet, karácsony előtt mindenki tudja, hogy 
számíthat az évkönyv megjelenésére, ami ezáltal ajándék is lehet. 

Nagyon hasznos, hogy elektronikus formában is olvashatók a kötet írásai. Remél-
jük, hogy van jövője az évkönyvnek, amihez sok sikert kívánok. 

Prof. Dr. Bangó Jenő, emeritus professzor Eupen, Belgium
Az Évkönyvet kedves kollégám és barátom Pethő László professzor mutatta meg 

először, körülbelül négy évvel ezelőtt. Mindjárt felkért, hogy írjak egy kis tanulmányt. 
Abban az időben készült el könyvem a belgiumi  németekről magyar nyelven. Ezt 

foglaltam a tanulmányban össze. A belgiumi  németek - csakúgy mint a jászok -  kö-
rülbelül nyolcvanezren - hidat képeznek a német és a francia kultúra között. Jelentős 
autonómiával rendelkeznek a belga federális királyságban. Így tudtam párhuzamot 
vonni a két régió között, és gondolom sok hasznos ismeretet tudtam nyújtani az ol-
vasónak. Belgiumról ne csak a flamand-vallon ellentét jusson eszükbe, hanem egy 
virágzó kisközösség élete és kultúrája is.
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Kiss Henriett
Nagy megtiszteltetést jelent számomra, hogy publikálhatok az évkönyvben. A 

Jászság tudományos, művészeti, kulturális, gazdasági életét reprezentáló kiadványról 
van szó. Rangot jelent benne szerzőként megjelenni. Állandó szerzőnek lenni még 
ennél is nagyobb kitüntetés.

Az évkönyvben eddig megjelent publikációim többsége Darázs Árpád életéről és 
munkásságáról szólt. A jászberényi születésű muzsikus életének a kutatását az év-
könyv felelős szerkesztője, Pethő László tanár úr bízta rám jó egy évtizeddel ezelőtt. 
A Jászság sok muzsikust adott a világnak. Közülük általában csak Déryné Széppataki 
Róza, Palotásy János, Rácz Aladár és Székely Mihály neve cseng ismerősen. Sok 
muzsikusunkról azonban elfelejtkeztünk/elfelejtkezünk. Sokáig Darázs Árpád is az 
elfeledett zenészek között volt. Remélem, hogy a publikációimnak köszönhetően ezt 
már múlt időben mondhatom.

A Jászsági Évkönyvben a Darázs Árpád-kutatásaim eredményeinek közlése mel-
lett többször írtam más témákról is. Beszámoltam az évkönyv olvasóinak például a 
Palotásy János Vegyeskar részvételéről a grazi kórusolimpián, valamint jászberényi 
fiatalok kínai kulturális cserekapcsolatáról.

A Jászságban egyedülálló, reprezentatív kiadványról van szó, amely évről évre 
bemutatja az itt, helyben létrejött legfontosabb művészi és tudományos eredménye-
ket. Beszámol a kultúra, az oktatás, a gazdaság legfontosabb helyi történéseiről. Múlt, 
jelen és jövő kapcsolódik össze az egyes kötetekben. Gyakorlati szempontból azt is 
nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az évkönyv szerkesztői publikációs lehető-
séget adnak a fiatal kutatóknak.

Húsz évet megérni egy évkönyv esetében is szép teljesítmény a mai világban. 
Remélem, hogy a Jászsági Évkönyv még hosszú időn át fogja ennek a térségnek a 
szellemi életét gazdagítani! Ehhez, én, a jövőben is szeretnék hozzájárulni.

A szerzők, állandó szerzők, törzstagok munkája mellett fontos megemlíteni a szer-
kesztőség munkáját is. Dr. Pethő László, az évkönyv felelős szerkesztője és szer-
kesztőtársai az elmúlt két évtizedben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az évkönyv 
olvasói minden évben színvonalas kötetet vehessenek karácsonykor a kezükbe. Az 
anyagiak előteremtése is nagy feladatot jelenthetett. Remélem, hogy a jövőben a szer-
kesztőség tovább tudja folytatni értékes munkáját és ehhez az anyagiak is mindig 
adottak lesznek. 

Molenkamp-Szűcs Rita
Az első, Hamza D. Ákoshoz kapcsolódó são pauloi beszámolót követően rendsze-

ressé vált kapcsolatom az Évkönyvvel. Pethő úr kíváló pedagógiai érzékkel terelgetett 
a távolból: orientált mikor brazíliai doktori tanulmányok megkezdésén törtem a fejem 
és évről- évre újabb es újabb kutatási felkérésekkel állt elő. Mikor időközönként ha-
zalátogattunk Jászberénybe mindig volt ideje, hogy egy kávé mellett megbeszéljük a 
világ dolgait. Majd kis szellemi munícióval újra útnak eresztett. Ez a rendszeresség 
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az Évkönyv lapjain jónéhány tanulmányt, számomra pedig számtalan értékes, tanul-
ságos információt, beszélgetést eredményezett. Talán nem is tudatosan, de nagy je-
lentőséggel bírt egy emigráns identitáskeresési folyamatában: rávezetett arra, hogy 
ki vagyok, mi vagyok és hová tartozom. Így nem váltam a messzeségben hontalanná, 
így vált a Jászság a távolban otthonommá. Ez volt számomra az Évkönyv második 
decenniumának legnagyobb jelentősége. László, akinek vitathatatlan érdemeit az 
Évkönyv szerkesztésében már előttem sokan méltatták, számomra de talán többünk 
számára is, akik az elmúlt két évtizedben “értünk be”, kezdtünk szellemileg virágozni 
és a tudományoshoz hasonlítható, népszerűsítő ismeretterjesztés ambíciójával rendel-
kezünk, a hatalmas tudással rendelkező tanár és kíváló pedagógus: valamifajta elhiva-
tottságtól vezérelten, szűnni nem akaró tettvággyal neveli a jövő nemzedékét, ellátja 
szellemi táplálékkal szűkebb és tágabb környezetét, gyarapítja könyvtárak polcait. A 
szociológus, aki őszintén hisz abban, hogy a legtöbbet akkor tehet környezetéért, ha 
a lehető legszélesebb spektrumon próbálja feltárni annak társadalmi-, gazdasági- és 
kulturális viszonyait.

Fodor István Ferenc
Mint sajátos történetű és hagyományú kistérségnek, még ma is sajátosak az itt élő 

emberek gondjai, érdeklődési körei. Amikor 1993-ban megjelent az első kötet, akkor 
még alig volt hagyománya a helyben megjelent információknak. Leszámítva persze 
a fél évszázaddal korábbi helyzetet. Akkoriban még sok településnek nem volt saját 
lapja sem azért volt érdekes, na meg azért, mert akik már megszokták, tudják, hogy 
mire számíthatnak év végén.  A sokszínű politika - meg ami hiánycikk volt az előző 
évtizedekben - különleges csemegéket ígért az olvasónak.

Csomor Józsefné
Örülök neki, hogy írhatok benne, mert – mint történelemtanár – fontosnak tartom 

az adatok rögzítését mindenféle szempontból. Dolgozataimmal igyekszem színesíteni 
a témát, ezért a Lehel Vezér Gimnáziummal foglalkozó történeteken kívül írok mást 
is, pl. Egy jeles fizikus a Jászságból, augusztusban pedig az apáti 1956-os eseménye-
ket kutattam, remélem, megjelenik majd. 

A népszerűséget azzal terjesztem, hogy ismerőseimnek ajándékozok évkönyvet, 
sőt a saját írásomról véleményt is kérek. Elég drága mulatság, hiszen Ausztrálián, 
USÁ-án, Norvégián, Franciaroszágon kívül több tanítványomnak, ismerősömnek is 
juttatok a könyvből. Az említett országokban egy-egy ismerősnek, rokonnak, tanít-
ványnak küldök. Pótolhatatlanul fontosnak tartom az évkönyvet, hiszen összegző sze-
repe van néprajzi, helytörténeti, gazdasági és egyéb területeken, a képanyagról nem is 
beszélve. Nem mondhatnám, hogy sokan olvassák a cikkeket, hiszen a népszerűsítés 
területén komoly gondok vannak. Sok még itt a tennivaló! Azt is meg kell említeni, 
hogy ma egyre kevesebben olvasnak, még lektűrt sem, hiszen sem kedvük, sem idejük 
nincs hozzá. Sokat beszélgetek emberekkel, tehát ismerem a körülményeket.
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Földi József 
Örültem a publikálási lehetőségnek, mert így nemcsak Árokszálláson olvassák 

írásaimat.
Változatos témáimmal (Csörsz árok, Móra Ferenc, Kistérségi központ, Külső fo-

gadó stb.) tudtam tartalmasabbá, színesebbé tenni az évkönyvet. Néhány jászberényi 
kutató elismeréssel szólt írásaimról.

id. Frivaldszky János ny. mérnök, Budapest
 Családunk jász család, 1750 táján költöztek őseim Berénybe a Felvidékről. Édes-

apám még Apátiban gyerekeskedett, ahol nagyapám ügyvéd volt. Másodunokatestvére 
Berényben volt polgármester.  Azóta nagyapám házát már lebontották, senki nem ma-
radt ott a rokonságból, ez a publikálási lehetőség tartja fenn a kapcsolatot köztem és 
őseim földje között. 

Írásaim a történelem „színét” erősítik az évkönyvben, amit fontosnak tartok. 
Remélem, más is.

Dr. Kazsuba Mihály Attila főorvos, Barcelona
Két esetben szerepeltem a Jászsági Évkönyvben, melyek megtisztelő felkérések 

voltak. 1997-ben A gasztroenterológia három évtizede Jászberényben című írásomat 
olvashatták az érdeklődők. A Szent Erzsébet Kórház Gasztroenterológiai Részlege 
vezetőjeként fontosnak tartottam megírni a monográfiát a 30. évfordulón, megem-
lékezve az elődeimről, Dr. Figus Illinyi Albertröl és munkatársairól. Szerencsésnek 
éreztem magam, hogy az Évkönyv létezett és a szerkesztők támogatását is élvezhet-
tem. Hasonló segítőkészséget tapasztaltam a Jász Múzeum részéről is, ahol endo-
szkópos, illetve orvostechnikai témájú időszakos kiállítást szerveztünk ugyancsak az 
évfordulóval kapcsolatban. 

A következő felkért szereplésem 2007. december 13-án történt. A hivatalos könyv-
bemutatón, mint „első olvasó” értékeltem, véleményeztem az évkönyvet. 2011-ben 
fotóimmal járultam hozzá a tartalom színesítéséhez, helyi és különböző országokban 
élő emberek, élethelyzetek bemutatásával.

Egy kiadványban való szereplés megtiszteltetés az írást szeretőknek. A gyűj-
tőmunka, az anyagok rendszerezése, az írás, majd számos esetben a sokadik átírt 
verzió elkészítése nem könnyű feladat. Jó érzés létrehozni valamit, ami nyomtatott 
formában megmarad, annak ellenére, hogy a mai kiber-orientált világunkban egyre 
kevesebb a könyvolvasó. De örömmel tapasztaltam, hogy az Elektronikus Periodika 
Archivumban (epa.oszk.hu) a Jászsági Évkönyv számai is fellelhetők. 

Besenyi Vendel
A könyv, mint amatőr helytörténeti kutatónak lehetőséget biztosít az írott formá-

ban történő megjelenítésre, a nyilvánosság előtti szereplésre. Az Örökségünk című 
rovatban mezőgazdaság-történeti és egyháztörténeti írásokat szoktam közreadni. 
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Írtam a jászberényi Kossuth Tsz történetéről, három tsz-elnök: Deme János, Pesti 
Kálmán és Konkoly Béla életéről és egy eddig ki nem beszélt témáról az 1949-es 
jászboldogházi kulákverésről és az utána történő megtorlásról. Foglalkoztam kevésbé 
ismert egyháztörténeti vonatkozású témákkal, így az 1950-ben Jászberényben létre-
hozott internáló tábor történetével. 

Kiss Szaléz ferencrendi szerzetes jászberényi működésével, valamint Kovács 
Kristóf jászberényi születésű ferencrendi szerzetes életével. Mindketten a magyaror-
szági Ferences Rendtartomány mártírjai, boldoggá avatási eljárásuk folyamatban van.

Egyedfi Gizella ny. gyermekkönyvtáros, a Jászsági Évkönyv olvasószerkesztője
A Jászság évente megjelenő periodikájával gyermekkönyvtárosként, az egyik kol-

léganőm révén kerültem kapcsolatba. Ő nem más, mint dr. Pethő Lászlóné Marika, az 
évkönyv főszerkesztőjének felesége. Marika gépelte a beérkező cikkeket, amelyeket 
a kezdeti időben még többnyire kézzel írtak a szerzők. Nincs tudomásom róla, hogy 
ezeket korábban ki „cenzúrázta”, de valószínűnek tartom, hogy a Pethő házaspár kö-
zösen végezte ezt a munkát. Számos egyéb tevékenységük mellett ez - az időt tekintve 
- egyre nagyobb megterhelést jelentett, és  Marikában fogalmazódott meg  egy plusz 
segítő személy bevonásának igénye az előkészítő periódusban. Könyvtáros éveimet 
megelőzően tanítóként dolgoztam, talán ezért esett rám a választás. A felkérés kí-
váncsivá tett, igent mondtam, mert izgalmasnak, tartalmasnak gondoltam a feladatot, 
kicsit újra tanító néni lehettem, és bepillantást nyerhettem egy könyv „születési tit-
kaiba”. Kezdetben többnyire a gépelés során történt elütésekre és a helyesírási hibák 
javítására kellett koncentrálnom, később stilisztikailag is elemeztem, korrigáltam a 
tartalmat.

Ilyen előzmények után avanzsáltam olvasószerkesztővé, aki az első betűtől az 
utolsóig átolvassa a készülő kiadványt. Sok-sok új ismerettel gyarapítottam tudáso-
mat, tájékozottságomat a Jászságról, annak történtéről, a jász emberek életéről. Ez 
egyébként azért is örömmel és elégedettséggel tölt el, mert nem e tájék szülötte va-
gyok, a Kunságból származom, de anyai ágon székely vér is csörgedezik ereimben. 
Bár a jászok kultikus kürtjéből még nem ittam, de az itt eltöltött hosszú évek követ-
kezményeként kialakult bennem egyfajta jász identitás is.
Szeretem ezt a munkát, érdekes, szellemi kreativitást is igénylő elfoglaltságot jelent 
számomra közel húsz éve. 

Amivel színesebbé, tartalmasabbá tudom tenni a könyvet, az a gyakorlati tapasz-
talatom, a teljes szellemi kapacitásom és egy-két cikkem. (Megjegyzem, hogy szí-
vesebben olvasom mások papírra vetett gondolatait, számomra ezek érdekesebbek, 
profitálható tartalommal bírnak.) Pl. a könyvtárosi szakdolgozatomat olvasásszocio-
lógiából írtam az egyik kolléganőmmel közösen. Hátrányos helyzetű általános iskolá-
sok olvasási szokásait mértük fel, és ennek a dolgozatnak a lényeges konzekvenciáit 
rögzítő, rövidített szövegét jelentettük meg az 1995-ös kiadásban.
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Kakuk Mátyás ny. tanár Kunszentmárton
Szabó László szolnoki muzeológus professzor, korábban szerző, ajánlott a szer-

kesztőnek, s ő kért cikk írására. Kunszentmártonban lakom, ez a város viszonylag 
távol esik a Jászságtól, így aztán én a kiadványt korábban nem ismertem.

Örülök, hogy szerepelhetek az évkönyvben írásaimmal, mert bőven van publikál-
nivalóm. Sok jászsági embert érdeklik az oszétok, mert él bennük a jász-oszét nyelvi 
rokonság tudata, ezért remélem, hogy az évkönyv olvasóinak egy része az én írásai-
mat is szívesen olvasta. Minden évkönyvtől elvárható, hogy színes legyen, és írásaim 
ezt a színességet bizonyosan elősegítették. 

Gulyás Erzsébet, helyismereti könyvtáros
A Jászsági Évkönyvben szereplő Krónika rovat összeállításánál a legfontosabb 

eseményekre koncentrálok, amely a település életére kihat. Kulturális, oktatási, gaz-
dasági, önkormányzati és politikai események, valamint egyes személyekre vonatko-
zó adatok rögzítése. Forrásként elsősorban a helyi újságot használtam (Dósai Hírek). 
Kiemeltem a Dósai Napokat, valamint az országgyűlési és önkormányzati választáso-
kat. A község életében fontos szerepet játszik az általános iskola, ezért fordulhat élő, 
hogy a kronológiában az oktatás nagyobb szerepet kap/ott.

A jövő számára is fontos, hogy dátum szerint fennmaradjon, így az érdeklődők, 
helytörténeti kutatók egy helyen, kötetben vagy az interneten is megtalálhatják, hogy 
egy adott évben mi történt a településen. Jászsági Évkönyv maga is forrássá vált a 
későbbi gyűjteményi munkámhoz. „A Jászság könyvészete” (szerk. Gulyás Erzsébet 
2008) szerkesztett kötetben az évkönyv minden egyes tanulmánya rögzítésre került. 
(A 2002-ben megjelent első kiadásban, a tanulmányokat még nem rögzítettem.)

Ufer Ágnes, ny. vegyészmérnök, Drezda                                                                                                           
Hogy mi késztetett arra, hogy a Jászsági Évkönyvbe írjak (anno..)? Nos, talán az, 

hogy felelevenítsem egy kicsit a jászberényi múltat, hiszen én olyan réteghez tartoz-
tam, akik alig- alig írtak életükben, és a szó szoros értelmében - sírba vitték - élmé-
nyeiket. Néhai Muhoray Györgytöl kaptam az ötletet és végül éltem is vele... 

Hortiné dr. Bathó Edit
Úgy gondolom a Jászsági Évkönyv nélkülözhetetlen a Jászság szakirodalmi pa-

lettájáról. Olyan írásokat tartalmaz, amely a legtöbb esetben csak ebben a kötetben 
olvasható. Jó érzékkel ötvözi a történeti, és a jelenkori témákat feldolgozó írásokat. 
Tartalma változatos, érdekes, és mindenkor tengernyi információval szolgál az olvasó 
számára. Jól használható nemcsak kutatók, de az érdeklődő olvasó számára is. Az év-
könyv elsősorban a közép- és az idősebb korosztály körében kedvelt, bár tudomásom 
szerint a diákok is forgatják. Általában pozitív véleményeket hallottam róla. Az em-
berek szeretik, várják megjelenését, és bosszúsak, ha már nem tudják megvásárolni, 
mert elfogyott.
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Úgy vélem, az évkönyv kiadását a jövőben is folytatni kell. Tudom, hogy egyre 
nehezebb a kiadásához szükséges anyagi forrásokat előteremteni, de mégsem kellene 
feladni. Pályázatok, esetleg előfizetők bevonásával lehetne javítani az anyagi hiányo-
kon. 

Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens, PPKE, BTK, Történettudományi Intézet
 Mivel én egyetemen oktató, úgymond hivatásos történész vagyok, ezért „hiva-

talból” halottam az évkönyvről. Egyébként dr. Fülep Katalin egykori egyetemi barát-
nőm, az OSzK ny. tudományos tanácsadója beszélt nekem először a jászok ujjászerve-
ződéséről, így a Jászok Világtalálkozójáról. Ő is e tájról, Jászkisérről való. 

Ugyanúgy megbecsülöm, mint más folyóiratot vagy szakkönyvet, amelyekben 
szoktam publikálni.

A tanulmányt, amelyet most megjelentetek benne, kibővítettem, s elutaztam a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárba, hogy ott fényképeket készítsek az iratok-
ról, amelyekből néhányat mellékelek, ezzel színesítve tanulmányomat. 

Szponzorálás támogatás
    
Dr. Wirth Lajos

Kezdetben mi sem sokat értettünk az alapítványok működtetéséhez, szerencsére 
(ez megint távoli emlék, de szerintem így volt) az illetékes bíróságok nagyon türel-
mesek, és segítőkészek voltak. Meg kellett egyeznünk, hogy papíron kik legyenek az 
alapítók, kik a kurátorok, nehogy esetleg mesterségesen hozzunk létre összeférhetet-
lenséget. Az első kuratóriumot magunk közül jelöltük ki, ennek az elnöke Muhoray 
György volt, a további két tagja B. Jánosi Gyöngyi és én. Azóta a kuratórium jócs-
kán átalakult, az eredetiből csak én maradtam, elnökünk dr. Kertész Ottó, a harmadik 
tag Pataky Lívia lett. Természetesen megtanultuk az alapító okirattal és a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban levő működést is, ami a Jászsági Évkönyv Alapítvány 
esetében egyáltalán nem bonyolult. 

A kuratórium feladata az alapítvány működtetése, döntés az alapítvány vagyo-
nának alapítványi célú felhasználásáról, és kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. Nem tartozik a kurátorok közvet-
len feladatai közé az új szerzők toborzása, de nem is tilos, miként az sem, hogy az 
évkönyvben szerzőként szerepeljünk. Ezt én idén is megteszem.

A rendszerváltást követően vonzó és érdekes volt minden olyan kezdeményezés, 
amire a megelőző évtizedekben nem volt lehetőség. Ilyen volt a Jászsági Évkönyv 
1993-as megjelentetése is. Ahhoz azonban, hogy néhány szám után nem fulladt érdek-
telenségbe, kevés lett volna az alapítók lelkesedése és Pethő László kitartó szervező 
munkája. Úgy gondolom, hogy a részben stabil, részben évről évre megújuló szerző-
gárda mellett az élteti immáron húsz éve a periodikánkat, hogy a jászsági embereket 
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érdeklik a Jászsággal összefüggő témák, és magukénak érzik a kiadványt. Persze azt 
se felejtsük el, hogy ez a támogatóinkról is elmondható. 

Nagy András, önkormányzati képviselő, a Lehel Vezér Gimnázium ny. igazgatója      
1995-től 2004-ig oktatási, kulturális bizottsági elnökként előmozdítottam, hogy 

a bizottsági keretből anyagilag is támogassuk az évkönyv kiadását. Ugyanezt tettem 
városkapcsolati tanácsnokként a 2011. és 2012. évben. 

Munkahelyemen biztattam a tanártársaimat, hogy írjanak cikkeket az évkönyvbe, 
különösen, ha valakit konkrétan megkerestek e célból. Támogattam a könyv terjesz-
tését az iskolában. Emlékezetem szerint a Lehel Vezér Gimnázium könyvtárának is 
vetettem belőlük a diákjaink okulására és jász identitásának erősítésére. 

A Jászságban ez egy fontos dokumentumsorozat. Események, történések rögzí-
tése, cégek és szervezetek bemutatása, bemutatkozása, múltkutató írások, vissza- és 
kitekintések, elemző tanulmányok fontos tárhelye. Sokrétű, változatos, lényeges, szé-
leskörű tükör a kistérség évenkénti helyzetéről és a változásokról. Mind az itt élőknek, 
mind a betelepülőknek hasznos, tanulságos és tartalmas információforrás. 

Szerintem az évkönyvnek van jövője. Ehhez a szerkesztőknek, s az alapítvány 
kurátorainak – a negatív tapasztalatok és esetleges elutasítások ellenére - sem szabad-
na lemondania a jászsági önkormányzatok és vállalkozók évenkénti megkereséséről 
támogatás kérése ügyében. Az országos szervezetek, nagy alapítványok pályázatain 
való részvétel természetesen továbbra is szinte kötelező. Javaslom még – hogy más 
helyi kiadókhoz hasonlóan – aktivisták keressenek fel intézményeket, magánszemé-
lyeket és előfizetői ívvel, azonnali befizetés mellett, az előfizetők neve megjelenteté-
sének ígéretével és szigorú betartásával gyűjtsenek előfizetőket. A kiadvány jövőjé-
nek fontos biztosítéka dr. Pethő László tanár úrnak, az alapítvány kurátorainak és a 
szerkesztőgárdának az elhivatottsága, vas akarata. 

Kármán Antal
Az általam vezetett alapítvány - Sáros András Közalapítvány - kuratóriumának 

elnökeként, amíg az 2007 közepéig működött és anyagi lehetőségei megengedték - 
rendszeresen támogatta az évkönyv kiadását. 

Aktív koromban mindig két példányt vásároltam az évkönyvből, az egyiket az 
otthonom, a másikat a munkahelyem könyvespolcán helyeztem el, hogy könnyen el-
érhető helyen és mindig kéznél legyen. Munkatársaimnak és gyermekeimnek adott 
karácsonyi ajándékok között évről évre ott volt és ott van a Jászsági Évkönyv.

Dr. Kertész Ottó főállatorvos, a Jászsági Évkönyv Kuratóriumának elnöke
Egyrészt feladatom az alapítvány működőképességére odafigyelni, azaz pénzügyi 

dolgainkra ügyelni. Rendszeresen konzultálok Pethő Lászlóval a pályázati lehetősé-
gekről, amelyeken részt tudunk venni. Ha van rá lehetőség, akkor igyekszünk más 
helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal együttműködni. Tartjuk a kapcsolatot a 
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városi vezetőkkel (polgármester, képviselő-testületi tagok, jegyző.). Fontos feladatom 
még kuratóriumi elnökként a reprezentációs, protokoll feladatok ellátása, támogatók 
keresése.

Erdei Gábor Trió-Média-Jászberény Kft. Jász Trió TV, felelős szerkesztő
A Jász Trió Televízió és jogelődjei esztendőről esztendőre készítettek hír,- maga-

zin anyagokat, stúdióbeszélgetéseket a megjelenés előtt álló, vagy már bemutatott új 
évkönyvekről. Nézőink a televízión keresztül is megismerhették az éves kiadványok 
tartalmát, a szerkesztőket, a publikálókat és azok legérdekesebb írásait. Jelentős mér-
földköve ez a Jászságnak, így mindig kiemelt fontosságú volt számunkra, hogy tájé-
koztassuk a térséget a Jászsági Évkönyv megjelenéséről.

Tóth Tibor a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke
A könyv nagy értéke, hogy ára 20 év alatt alig emelkedett. Személyes vélemé-

nyem, hogy reális bekerülési áron, nem fogyna a könyv, akkor azok az értékek, amit 
korábban leírtam nem lennének. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE)  tagjainak jutalmazására több éve 15-
20 db vásárol. Talán ezt iskolák, cégek is megtehetnék.

Dr. J. Újváry Zsuzsanna
Az évkönyv azokról szól, akinek készül. A jászoknak! Így azoknak is illene tá-

mogatni. Az egyre terjedelmesebb gazdasági rovat okán, talán a vállalkozások támo-
gatását jobban élvezhetné a könyvkiadó szerkesztőség. Mégis csak ez az egyik olyan 
jelentősebb, nyomtatott platform, ahol a vállalkozások sikerét számokban és hiteles 
gazdasági összefoglalókban megismerhetjük. 

Molenkamp-Szűcs Rita
A Jászsági Évkönyv megmaradása közösségi érdek. Az olvasói publikum éven-

ként visszatérő lelkesedése önmagában nem elegendő a folytonosság fenntartásához. 
A finanszírozási alapok megszilárdítása érdekében érdemes elgondolkodni bizonyos 
partnerségi viszony kialakításán azon vállalatokkal, cégekkel és nem elhanyagolandó 
helyen a nagy külföldi beruházókkal, amelyek a Jászság életében meghatározó szere-
pet töltenek be azáltal, hogy nagyszámú jászsági lakost foglalkoztatnak. A partnerségi 
viszony keretein belül a Jászsági Évkönyv, illetve a honlap ezen cégeknek és vállala-
toknak egy bizonyos összegű éves hozzájárulás ellenszolgálatásául a publikálas több-
funkciós (ismeretterjesztés, információközlés, ismertségszerzés, reklám) lehetőségét 
nyújthatná.
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Hasznosulás, visszhang

id. Frivaldszky János
Egyfajta tekintélyt ad egy kulturális térségnek egy ilyen kiadvány, hozzájárul egy-

felől identitásának erősítéséhez, másfelől a jövő számára híradás, amikor majd a jelen 
történelemmé válik.

Földi József 
A kötet jelentősége abban áll szerintem, hogy nemcsak egy településhez, hanem 

az egész Jászsághoz kötődik. Ebben rejlik fontossága is, és abban, hogy a múlttal, a 
jelennel és a jövővel egyaránt foglalkozik. 

Besenyi Vendel
A könyv látleletet ad a Jászság egy évi szellemi termékeiről. Ismeretet nyújt a 

jelen fontosabb eseményeiről, a gazdaságról, a művészetről, történeti kutatásokról.  A 
későbbiekben fontos forrás lehet a Jászság kutatói számára. A kiadvány támogatja a 
jász összetartozást, jász identitásunk megőrzését.  Nem Jászberény centrikus, hanem 
a Jászság minden településével foglalkozik, ha nem is évenként.

Kármán Antal
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület tagjai körében közkedvelt és keresett ki-

advány (többször volt a Menedzser Klubban az évkönyv könyvbemutatója), és azt is 
tapasztaltam – például ez évben is –, hogy a kinyomtatott példányok hamar elfogytak, 
és többen keresték, mert már nem tudtak hozzájutni a Jászsági Évkönyv 2011-hez.
Sok-sok évkönyv kezdeményezés volt, és van jelenleg is ország- és világszerte. 
Olyan, amelyik megéri a 20. kiadást, annál kevesebb. 

Egyedfi Gizella
Gyermekkönyvtárosként részt vettem számos vetélkedő tematikájának összeál-

lításában, könyvtári órák megtartásában, ahol sokszor volt segítségemre a Jászsági 
Évkönyv gazdag információs anyaga, különösen a történelmi vonatkozásúak. Ajánlá-
somra az érdeklődő, minden újra fogékony gyerekek is szívesen gyarapították, egészí-
tették ki tudásukat a kiadvány egyes cikkeinek olvasásával.

Összegzésként elmondhatom: rendkívüli örömmel tölt el, hogy tagja lehetek im-
már sok éve annak a team-nek, amely ezzel a könyvvel évről évre a Jászság múltjá-
nak, jelenkori történéseinek, kultúrájának, gazdaságának, jeles személyek életének 
dokumentálásával az ismeretek gazdag tárházát kínálja a szűkebb és tágabb pátriában 
élők számára. Nemes céltól vezéreltetve betölti a Jászföld „krónikásának” szerepét is, 
amely a szerkesztők reményei szerint hiteles, objektív forrásként szolgálhat napjaink 
és a majdani kutatók, érdeklődők számára is. 
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Gulyás Erzsébet
Helytörténeti kutatók, diplomamunkát illetve szak- vagy évfolyamdolgozatot ké-

szítő diákok előszeretettel használják forrásként az évkönyvet, könyvtárosként is sok-
szor felhasználjuk a különböző tanulmányokat. Pl. a Gazdaság című fejezetet írásait 
kutatták a Hűtőgépgyár történetéhez, illetve egyéb vállalatokhoz, jászsági migráció-
ról, a testvérvárosi kapcsolatokról, egyes települések történetéről, egyes személyek-
ről: Hamza D. Ákos, Székely Mihály, Darázs Árpád, Apponyi Albert, egyes iskolák-
ról – tanítóképzőről, a Lehel Vezér Gimnáziumról - , jász honvédekről, katonákról, 
néprajzi tanulmányok – keresztekről. 

Dr. habil. Pethő László 
Az évkönyv nagyon sok fiatal számára jelentett és jelent bemutatkozási lehetősé-

get. Akadnak akiknek szakdolgozatából közöltünk részletet, mások disszertációjuk 
valamelyik fejezetét publikálhatták. Közülük többem állandó szerzőkké váltak. 

Fodor István Ferenc
Akiket nem érdekel az olvasható anyag, azokat természetesen az évkönyv sem 

érdekli. Akiknek a bulvárban merül ki az infóéhségük csillapítása, azokkal mi sem 
megyünk sokra, viszont a napilapok sem. Az viszont megfigyelhető, hogy mindig az 
a település érdeklődik a legjobban, ahonnét abban az évben több anyag megjelent, 
netán az önkormányzat, vagy valaki a településről még támogatta is a megjelenést.

Én hiszek a Guttenberg-galaxisban még mindig! Nekem sem mindegy - ha hasz-
nálom is az internetet -, hogy ott görgetem-e a hosszabb anyagokat, vagy kényel-
mesen elterülve lapozgatok egy évkönyvet. De erre a kérdésre a 40. számnál majd 
visszatérhetünk, hogy hogyan látom 83 évesen! 

dr. habil. Kocsis Gyula egyetemi docens, ELTE
Kitűnő lehetőséget látok az évkönyvben kutatási eredményeim a szűk, szaktudo-

mányos környezeten kívüli bemutatására. Reményeim szerint a művelt középréteg 
kedves forrása a kötet. A Jászsági Évkönyv erősítheti a lokális, a jász öntudatot, kötő-
dést. Sokféle kulturális információt tartalmaz.

Dr. J. Újváry Zsuzsanna
Egy komoly helytörténeti munka megjelenése mindig nagyon sokat lendít a kö-

zösség öntudatán, önismeretén. A közösség lakói büszkék szoktak lenni múltjukra, 
jelenükre, s arra, ha az onnét elszármazott tudósok szívesen emlékeznek az otthon-
maradottakra, közös múltjukra, közös emlékezetükre. Mert a történelem nem más, 
mint kollektív emlékezet.

Mindenképpen javaslom, hogy a budapesti Magyar utcai (V. kerület) könyvesbolt-
ban, amely a múzeumi kiadványokat árulja, lehessen kapni. Annyit tudok tenni, hogy 
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az egyetemi diákjaim között hirdetem, népszerűsítem, s remélem, hogy továbbra is 
lesz folytatása.  

Prof. Dr. Bangó Jenő
A Jászsági Évkönyv magas nívójú kiadvány, mind történelmi, mind társadalmi, 

mind kulturális szempontból. Ezért is vállaltam el két évvel ezelőtt hogy az évkönyvet 
a budapesti  Valóság  című folyóiratban bemutassam, ismertessem. Mint szociológus, 
mindig szívesen olvasom benne a szociális vagy a gazdasági kérdésekkel foglalkozó 
írásokat. Ezeket fel tudom használni akár az egyetemi oktatásomban, akár a tudomá-
nyos kutatásaimban. 

Nagy András
Valójában úgy gondolom, hogy a térségben lakó és az elszármazott értelmiségi-

ek veszik, olvassák, adják tovább, őrzik meg. Az évkönyvben „megjelenni” ugyebár 
egyrészt „a szó elszáll, az írás megmarad” közmondás alapján mégiscsak más, mint 
például egy gimnáziumi ballagási ünnepségen elmondani egy beszédet, amire később 
valószínűleg alig emlékszik valaki. Másrészt éppen az a nagy megtiszteltetés, hogy 
igen nagyszámú és igényes olvasóhoz szólhatok a cikkemmel, valamint az igen ran-
gos szerzői gárda tagjai között szerepelni felemelő érzés.  

Tóth Tibor 
A Jászsági Évkönyvet egy fontos kordokumentumnak tekintem, egyrészt az utá-

nunk jövő nemzedékek ebből hiteles forrásokhoz jutnak, az írott dokumentum örök, 
más nem. Az írások nagy része tudományos igényű, de az egyszerű nyelvezet miatt 
mindenkinek érthető. Fontos, hogy sokrétű legyen, az évkönyv ennek megfelel. 

Dr. Kertész Ottó 
Alapvetően Pethő Lászlót emelem ki, mint az egésznek a motorját. Rajta kívül 

nagyon jelentős azon szerzők szerepe, akik rendszeresen színesítik írásaikkal az év-
könyvet. A kötetben megjelenő írások széles olvasói körnek adnak érdekes informá-
ciókat múltról, jelenről, helyi történésekről és távolabbi, de a jászokhoz kötődő tör-
ténésekről.

Erdei Gábor
Ez az a kiadvány, melyből minden jászsági otthon „házi könyvtárába” szükség 

lenne egy példányra. Térségünkben ez az egyetlen olyan évkönyv, mely történések-
ről, kultúráról, gazdaságról, múltról és jelenünkről igényes írásokon keresztül szól 
olvasóihoz. 

A Jászsági Évkönyv a jászokról, az itteni társadalmi életről, a politikáról, a művé-
szetről mutat egy hiteles korképet. A felsorolásokból is látszik, hogy széles olvasókör-
nek készülnek az írások és publikációk, de azért a minőségi követelmények, a szigorú 
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szerkesztési elvek és formai elemek mégis egy stabil állandóságot képviselnek. Ezért 
kellene sokaknak kézbe venni!  

Molenkamp-Szűcs Rita
A főszerkesztő mellett kiadványa is hasonlóan méltatást érdemel: a kistérség 

egyedüli kiadványa, mely éves rendszerességgel állandósult magas színvonalon, te-
matikusan dokumentálja az év történéseit, évfordulóit és említésre méltó kuriózumait. 

Az Évkönyv, melyre immáron huszadik éve minden Karácsony táján annyira vár 
az Olvasó, kistérségünk legrangosabb szellemi produktuma. Képzett értékével hoz-
zájárul kistérségi identitásunk, önismeretünk további megőrzéséhez; önbecsülésünk 
megerősítéséhez. Kultúrát képez és ösztönöz, mellyel növeli a térség népességmeg-
tartó erejét.

Esélylatolgatás, jövő

Dr. habil. Pethő László
Amikor elindultunk, egy számot szerettünk volna elkészíteni. A visszajelzések egy 

része már akkor a folytatásra biztatott, de például a kiadványban benn maradt sok 
hiba óvatosságra és gondosabb korrektúrára figyelmeztetett. A továbbiakban újabb 
ötletek, témák és szerzők adtak újabb lendületet a munkának. Úgy látom ezekből 
mára sem fogytunk ki, így amíg lesznek szerzőink és további közreműködőink, addig 
az évkönyv marad. Minden bizonnyal változni fog a közreadás, illetve a megjelenés 
formája. Szerencsénkre a kezdetektől fogva használtuk a számítógépet, majd az inter-
netet, így a Jászsági Évkönyv nemcsak kinyomtatva, hanem az interneten is elérhető 
(www.jaszsag.uw.hu, www.epa.hu). A letöltések száma arra utal, hogy mára olvasóink 
és használóink többsége az utóbbiak közül kerül ki. A jövőt valószínűleg ebben az 
irányban kell keresnünk.     

Kármán Antal
Nem szabad abbahagyni, sőt bővíteni és fiatalítani kell azt a kört, akik szívesen 

csinálják és/vagy fontosnak és szinte egyedülinek tartják ezt a publikálási lehetősé-
get. A jövő természetesen a világhálón, az interneten való elérhetőség (ami néhány 
évfolyam tekintetében már ma is működik), de számomra és még nagyon sokak szá-
mára az az igazi, amikor kézbe foghatja és lapozgathatja a nyomtatásban megjelent 
példányokat.

Csomor Józsefné
Remélem mindenki és mindent megtesz azért, hogy az évkönyvnek ne csupán 

múltja, hanem jelene és jövője is legyen.
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Az is tetszik, hogy Pethő László nem megosztani akarja az embereket. Rendre és 
rangra való tekintet nélkül dolgoztat meg bennünket, miközben ő is sokat tevékeny-
kedik. 

Szabó Jánosné
Természetesen a térségben élők körében ismert és kedvelt azon személyek között, 

akikről a benne lévő történetek szólnak. 
Az évkönyv megjelentetésének anyagi háttere csak egy szűkebb kör előtt ismert. 
Egyre nehezebb előteremteni a kiadás költségeit. Ezzel együtt a könyv fogyasztói 

ára az évek során nem sokat változott, mondhatom, hogy jutányos áron lehet megvá-
sárolni. Húsz évet megélt, kell, hogy tovább működjön, éljen. 

Hortiné dr. Bathó Edit
Meg kellene növelni a példányszámot, és ugyancsak javítani kellene a terjesztésen 

is. El kellene érni, hogy valamennyi jászsági könyvtárba kerüljön az évkönyvből, s 
ugyancsak el kellene juttatni a különböző főiskolai, egyetemi, múzeumi könyvtárak-
hoz is. 

Még több jó tollú fiatalt be kellene vonni a publikálásba, ezáltal szélesítenénk az 
évkönyv olvasótáborát is.

Dr. Kazsuba Mihály Attila
A szerkesztés, majd végül a kiadvány megjelenése hatalmas feladat és köszönet 

érte a szerkesztőknek. A szerzők számára, akik ezáltal „nyomot hagynak  maguk után, 
fontos, hogy Jászberényben van megfelelő fórum a megjelenésre, ami végső soron a 
jászsági mikrokultúra gazdagítását, fennmaradását, életben tartását szolgálja. Az év-
könyv elmúlt két évtizede szép példa erre. Tovább kell ápolni a hagyományt.

dr. habil. Kocsis Gyula
Az évkönyvnek remélhetőleg van, és a jelenlegihez legalább hasonló színvonalon 

lesz jövője. 

Földi József 
Amíg lesznek évek és lesz Jászság és lesz, aki csinálja (összefogja a szerzőket, 

szerkeszti a kiadványt stb.), addig jövője is lesz az évkönyvnek. 

id. Frivaldszky János
Jelenleg az évkönyv színskálája igen széles, a tudománytól a vállalkozások is-

mertetéséig terjed. Örülnék, ha az évkönyv megmaradna, s még újabb jubileumokat 
is ünnepelhetne. 
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B. Jánosi Gyöngyi
Remélem, hogy a Jászsági Évkönyv kiadásának sorozata nem szakad meg, s bősé-

ges forrása maradhat a Jászság kutatásának, s továbbra  is  eligazíthatja a térség iránt 
érdeklődő olvasókat

Besenyi Vendel
Az évkönyvet folytatni kell. Jó lenne, ha a szerzők összekötő hálózatot alakíta-

nának ki. Minden településen lenne egy megbízott, aki az adott év eseményeit kró-
nikaszerűen gyűjtené, és azt az eseménynaptárban mind a 18 település vonatkozásá-
ban leközölnék. Jó lenne a közelmúlt eseményeinek feltárása, ezért a szerzői gárdába 
minden településről kellene egy írói vénával rendelkező személy, aki ezt a munkát 
megszervezné vagy elvégezné. 

Nagy András
A kiadvány jövőjének fontos biztosítéka dr. Pethő László tanár úrnak, az alapít-

vány kurátorainak és a szerkesztőgárdának az elhivatottsága, vas akarata

Tóth Tibor
Bízom benne az évkönyv újabb húsz évet megér. Pethő Lacinak sok segítőt kívá-

nok, hogy több személynek legyen szívügye a Jászsági Évkönyv.

Molenkamp-Szűcs Rita
Tisztelt Szerkesztőség! - Rendkívül megtiszteltek ezen megkereséssel: hálás va-

gyok, hogy elgondolkodtattak azon, hogy mit jelent nekem a Jászsági Évkönyv, mit 
jelent nekem a Jászság és Jászberény. Lett ennek a gondolatmenetnek egy emocio-
nális vonulata is: felszakadt ugyan a honvágy sebe, ugyanakkor erősödott a hovatar-
tozás, a hazatartozás érzése. Azt gondolom sokan vagyunk ezzel így mi, távol(abb)
raszakadtak. Talán még egy érv a már sok felsorolt mellett, hogy mindenképpen szük-
séges a folytatás!  Kívánok Önöknek, szerkesztőtársainak és alapítványi kollégáinak 
nagyon sok erőt, kitartást és bölcsességet a munka folytatásához! 


