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Jász kincsek Szolnokról

Második kötete jelent meg idén dr. Nemes András főorvos füzérbe gyűjtött írásainak. A
gyógyító, közéleti és tudományszervező munkássága mellett nívós közismereti tanul-
mányok sorát útjára bocsájtó Nemes András „A kiséri harangszót Szolnokon is hallom"
című kötete szerzőjüknek a „Jász vagyok Szolnokon" című munkája óta megjelent írásait
tárja az olvasók elé.

Ő maga munkáját az emlékezet könyvének nevezi, nem érdemtelenül. Egy kisebb na-
gyobb közösségnek, mint Jász-Nagykun-Szolnok Megye és ezen belül a Jászság, létszük-
séglete, hogy értékeit számba vegye, megőrizze azokat az enyészettől. E munka is ezt a
célt szolgálja, egybefoglalva azt a számtalan, egymástól gyakran látszólag független em-
lékcserepet, tudásanyagot, amik nem csekély részét adják itteni önismeretünknek. Ez pe-
dig elengedhetetlen feltétele annak is, hogy tudjuk, merre megyünk, mert aki nincs tisz-
tában azzal, honnan jött, az a további útirányt sem tudja igazán. Ahogy a könyv első fe-
jezetének címe mondja. ,Aki nem lát, annak muszály eltívedni". Főleg mifelénk fontos
dolog ez a fajta emlékezet, ahol a mi világunkat nagyon nem kímélő történelem pusztítása
nem egyszer csupán azt hagyta meg a számunkra, amit az emlékezet magával tudott vinni.

Nemes András írásai újabb válogatásának széles látósugarába valóban nagyon sok min-
den belefért. Szülőföldje értékeinek büszke felmutatása mellett hívő református emberként
nem egy írása foglalkozik a hazai protestantizmus, benne Szolnok, illetve a katolikus Jász-
ságban szigetként létező Jászkisér egyháztörténetével. Szól a régi protestáns iskolák örök-
ségéről, reformátorainkról, jeles lelkipásztorainkról, kik közül nem egy kötődött szűkebb
pátriánkhoz is, régvolt, és mai is élő tudósainkról, művészeinkről, amit olvasva magunk is
meglepődhetünk rajta, hogy ez a vidék milyen nagy betűkkel írta be magát a világ tudo-
máyntörténetébe. írásai között nagy hangsúlyt kapnak a mára kissé elhanyagolt, de szeren-
csére még is ható közös lengyel-magyar múlt értékeinek emlékei, mellettük nagy súllyal
szerepelnek olyan gondolatsorai, elmélkedései, amelyek mai közgondolkodásunk egyik
tragikus jellemvonását, nemzeti önbecslésünk hiányosságait járják körül.

Egy rövid ismertető nem teszi azt lehetővé, hogy kimerítő tájékoztatást adjon egy könyv
értékeiről, mondandójáról. Nem is tudná pótolni magának a műnek a feladatát, annak elle-
nére, hogy manapság divat már az irodalmat is kivonatos formában megközelíteni, ami
egyértelműen csak gyenge pótléka az eredetinek. Jelen esetben is pusztán a könyvvel, Nemes
András „A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" munkájával való tüzetesebb megismer-
kedést tudjuk ajánlani a Tisztelt Olvasónak.
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