
VISSZHANG
Aion túl, hogy számtalan szóbeli és írásbeli
vélemény tanúsltja a JÁSZKUNSÁG iránt meg-
nyilvánuló érdeklődést, lapunk visszhangot kel-
tett a megye határain kívül Is, sőt nem egy
országos lap emlékezett meg kiadványunkról.
Ezekből mutatunk be olvasóinknak néhány sze-
melvényt.

Az Élet és Tudomány felelős szerkesz-
tője, dr. Kocsis Ferenc a JÁSZKUNSÁG
első számának két cikkíróját is felkérte,
hogy eredeti közleményét az Élet és Tudo-
mány számára is írja meg. Kaposvári

Gyula szerkesztőbizottsági tagnak 1954.
november 4-én küldött leveléből idézzük az
alábbiakat: „Mindenek előtt szívből gratu-
lálok az Ismeretterjesztő Társulat szol-

nokmegyei szervezetének „Jászkunság" című remekül szerkesztett közleményéhez.
Kár, hogy nem jelenik meg nagyobb példányszámban, s kár, hogy nem olvashatják
többen. Ugyanis közleményük példaadó kezdeményezés. Olyan nagyszerű — frázis
nélkül szólva nagyszerű — kezdeményezés, amelyet a többi TTIT megyei szervezet-
nek is követnie kell."

A lap 1954. december 5-i számában
Mesterházi Lajos vezércikkében meg-
említi a Társulatot és a JÁSZKUNSÁG-ot
is. „A szolnoki értelmiség eddig is igen
tevékeny volt. Kevés helyen vált például
a TTIT olyan eleven tömegmozgalommá,
mint i t t . . . Egyelőre kőnyomatos formá-
ban megjelenő folyiratuk, dicséretére

kevés, ha azt mondom: bármelyik folyóiratunk mellett megállja a helyét."
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SZABAD NÉP
A Szabad Nép 1955. január 30-i szá-

mában Diószegi András a vidéki könyvek-
ről és folyóiratokról írt cikket. „A könyv-
tárakban böngészgetve, — írja — itt is,
ott is újabb vidéki folyóiratra vagy füzet-
nagyságú könyvecskére bukkanunk. „S a
régebbi vidéki folyóiratok — az Alföld, a

Tiszatáj, a Dunántúl — mellett újabbak jelennek meg: a Jászkunság, a Palócföld,
s még újabbak készülnek megindulni Pest, Hajdú, vagy Győr-Sopron megyében."
„Tele vannak ezek az írások egy-egy város, egy-egy tájék megelevenedő hagyomá-
nyaival, kulturális életének, mindennapi munkájának problémáival. Ilyen frissen és
hitelesen szűkebb hazájuk ügyeiről az ott élőkön kívül senki más nem írhatna...
A Jászkunság a szolnoki fűtőház népitánccsoportjának eredeti népdal-gyűjtéséből
ad kitűnő szemelvényeket..." Azzal fejezi be cikkét, hogy a „fölpezsdülő vidéki
szellemi élet nagy tartaléka nemzeti művelődésünknek, gondoskodjunk róla, hogy
még szebben fejlődjék, s mihamarabb még gazdagabb termést hozzon."
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TiÉlUÁRSADÁLOM
A Természet és Társadalom 1955. feb-

ruári számában teljes cikket szentelt a
JÁSZKUNSÁG első két számának. Ismer-
teti a Beköszöntőben rögzített célkitűzése-

ket, majd — a többi között — ezeket írja: „A folyóirat megjelent két száma igen
élvezetes olvasmány, elsősorban persze a Szolnok megyeieknek, akik közvetlen kör-
nyezetüket akarják alaposan megismerni és helyi haladó hagyományaikat akarják
ápolni, — de más vidéki értelmiségnek is . . . A Jászkunság úgyszólván minden írása
eleven, friss és érdekes. Igen figyelemreméltó, hogy a folyóírat a helyi jellegű problé-
mákat dolgozza fel igen sokoldalúan. Nem egy cikkük olyan nívós, hogy országos
lapban is megállná a helyét. Igen érdekesek a lap néprajzi és régészeti közleményei.
Az első számban pl. Kaposvári Gyula cikke (Szolnok a népek országútján), vagy a
második számból Betkowski Jenő írása (Képek az egykori szolnoki fahajózás történe-
téből) olyan kutatásokba adnak betekintést, amelyeknek jelentősége országra szóló.
Hasonlóképpen ügyes és színvonalas azonban a mai problémák feldolgozása is. A lap
sokoldalú és színes... A Jászkunság-ot a Társulat munkája komoly eredményének
lehet elkönyvelni, mert e folyóírat azt bizonyítja, hogy Szolnok megyében sikerült az
értelmiség aktivitását felkelteni az ismeretterjesztésben, s ez nem maradt hatástalan

a tudományos kutatómunkában sem."
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