
Oj KÖNTÖSBEN
1953 szeptemberében merült fel egy szolnokmegyei folyóirat terve, de közel

egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a terv valósággá váljék. Hiányoztak azokf a
teltételek, melyek egy nem tiszavirág-életűnek szánt kulturális vállalkozáshoz el-
engedhetetlenül szükségesek, de hiányzott a hagyomány mozgósító ereje is, hisz
Szolnok azok közé a nagyobb vidéki városok közé tartozik, melyeknek soha nem
volt folyóiratuk.

Több hónap munkája, a terv lassú érlelése végre 1954 nyarára mégis meg-
teremtette a JÁSZKUNSÁG-ot. Tudtuk, hogy valóságosan létező igényt elégítünk ki
vele, de a nyomában támadt visszhang mégis minden várakozásunkat felülmúlta.
Az eredetileg társulati belső közlönynek indított lap számára az első pillanatban
szűknek bizonyult a megyei és társulati keret. A sürgető kívánságoknak eleget téve,
az első számból utánnyomást kellett készíttetnünk, a második számot pedig a tár-
sulati tagok számának kétszeresét kitevő példányszámban kellett nyomatnunk.
A megyéből, de megyén kívülről is egymásután érkeztek a levelek, melyek egyrészt
ismerős és ismeretlen olvasók segítő szándékú megjegyzéseit hozták, másrészt az-
iránt érdeklődtek, hogyan lehetne hozzájutni a folyóirathoz. Helyes volt tehát a lap-
indítás egyik ösztönző feltevése: szűkebb hazánk múltja és jelene izgalmas min-
denki számára, sőt az országban szerte is sokan élnek, akiket szenvedélyesen érde-
kelnek megyénk feledésből megmentett hagyományai vagy mai égető problémái.

Az első szám „Beköszöntő"'-je azt is célul tűzte ki, hogy a JÁSZKUNSÁG
mozgassa meg a megye értelmiségét, keltse fel benne a törekvést — az ismeret-
terjesztésen túl — a tudományos „aprómunka" végzésére. Ügy véltük, hogy ez lehet
kiindulópontja egy majdan szélesebb alapokon nyugvó, igényesebb szellemi élet-
nek, amely számára a „vidéki" jelző már csak területi megjelölés, nem pedig érték-
mérő. Hónapról hónapra egyre világosabban látjuk, hogy a JÁSZKUNSÁG ezt a
hivatását is teljesítette: ma már ott tartunk, hogy a szerkesztőség fiókjában legalább
2 számra való jó anyag várja a megjelenést és hogy külön felkérés nélkül érkez-
nek közlésre szánt írások. Ez a tény is igazolja, hogy az értelmiség szívesen kap-
csolódik bele nemzeti művelődésünk folyamatába, ha megkapja erre a megfelelő
indítékot és lehetőséget.

A hozzánk eljuttatott vélemények egyben általában megegyeznek: kiemelik
a tartalom változatosságát. Éppen a lap nyomában támadt érdeklődésnek köszön-
hető, hogy sok olyan probléma kerül felszínre, melyet eddig csak szűk körben
vitattak meg. Olyan hagyományok, értékek bukkannak fel a feledésből, melyeket
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megőrizni kötelességünk; a tudományos tevékenység olyan eredményei láthatnak
napvilágot, melyek túlnőnek a megye határain, de — némi büszkeséggel mondhat-
juk — mégis megyénk szellemi életének eredményei.

Bár a vélemények általában kedvezőek voltak, és csupán 1—2 általunk is nem
a legszerencsésebbnek tartott cikket marasztaltak el, elég sok oldalról merült fel
az a kívánalom, hogy a JÁSZKUNSÁG-nak „irodalmibbnak" kellene lennie. Ezen
a helyen szeretnénk válaszolni ezekre a megjegyzésekre, mert ez a kérdés a lap
szerkesztésének elvi kérdése. A JÁSZKUNSÁG a Társadalom- és Természettudo-
mányi Ismeretterjesztő Társulat kiadványa, és — a Társulat célkitűzéseinek meg-
felelően — ismeretterjesztő kiadvány. A megyei szervezetnek van irodalmi és nyelvi
szakosztálya, mely azonban nem az alkotókat, írókat és költőket fogja össze, hanem
az irodalmi és nyelvi ismeretterjesztés munkásait. Ebből logikusan következik, hogy
a Társulat lapja — irodlami téren is — ismeretterjesztést tűzte ki célul, és ily-
módon nem válhat — még részben sem — szépirodalmi folyóirattá. Ez, a szerkesztő-
bizottság véleménye szerint, megváltoztatná, megbontaná a lap egységes jellegét,
eltérítené a Társulat eredeti célkitűzéseitől.

A JÁSZKUNSÁG második évfolyama indul ezzel a számmal. A nyomdai elő-
állítás azt jelenti, hogy a felhasznált papírmennyiség egyharmadával csökken, és
ugyanakkor a közölhető anyag kétszeresére emelkedik. E technikai előnyökön túl
a változott külsőtől azt reméljük, hogy az eddiginél még nagyobb vonzóerőt fog
adni kiadványunknak. Azt reméljük, hogy 1 azokat is megnyeri a munkának, akik
eddig — talán éppen a kétségtelenül szerényebb megjelenési forma miatt — távol-
tartották magukat az írástól. Azt reméljük, hogy még gazdagabb, még érdekesebb,
még sokrétűbb anyag felszínrejutását teszi lehetővé.

Azt reméljük, hogy az ilyen módon megerősített JÁSZKUNSÁG méltó bizo-
nyítéka lesz annak a pezsdülö kulturális életnek, amely Szolnok megyére egyre
inkább jellemző.
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