
Tíz esztendő múltán

1964-ben második- évtizedébe lépett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Szolnok Megyei Szervezetének ismeretterjesztő folyóirata. Bármilyen jelentéktelennek
tűnik is tíz év népünk történetében, ez az elmúlt tíz év embert s erőt próbáló jellegét
tekintve- jóval többet jelent mindannyiunk számára. S ez a maga számszerűségében
futó felhő árnyának érződő tíz esztendő éppen tartalma miatt elegendő idő egy folyó-
irat életképességének megítéléséhez. A Jászkunság kiállotta az idők próbáját. Kiál-
lotta, mert mindvégig hű maradt eredeti célkitűzéseihez, s mivel kiállotta, ezzel bizo-
nyította legjobban az induláskor maga elé tűzött alapvető feladatok helyességét.

Tömörítetté maga köré Szolnok megye alkotó értelmiségének legjobbjait. Fórumává
lett szűkebb hazánk múltját, jelenét, sőt alakuló jövőjét bemutató cikkeknek anélkül,
hogy megrekedt volna valami szűk provincializmus sekélyes állóvizében. Nyomon
követte iparunk fejlődését, távlatokat s elképzeléseket is adott sohasem rugaszkodva
el a valóság talajától. Ott volt az ország s a megye történetében, népünk életében
végbement legnagyobb változás bölcsőjénél, a mezőgazdaság szocialistává válásának
tudatformáló vajúdásánál. De most már - eredményeink ismeretében - önhittség nélkül
elmondhatjuk, hogy sohasem volt az események egyszerű szemlélője, hanem mindig
igyekezett teljesíteni a gorkiji hivatást: a maga erejével világra segíteni és erősíteni
az újat. Igaz, hogy néha a folyóirat hangja mutált kissé, máskor meg kamaszos hirte-
lenséggel nyúlt olyan témák után is, amelyeknek csak csillogó külszíne vonzotta
a szemet. De az is igaz, hogy nem egyszer felszínre hozott olyan történelmi, irodalmi
értékeket, amelyek nélkül az ismeretlenség vagy a felejtés homályában maradtak volna.
Bar nem volt széleskörű olvasóközönsége, hiszen azok sem pártfogolták eléggé, akik-
hez szólt (tíz év távlatában talán ez volt az egyetlen keserű íz szerkesztőinek szájában!),
mégis megnyugtató forrás-anyagul szolgált a természet- és társadalomtudományok mar-
xista ismereteinek terjesztéséhez. Olykor egy-egy elismerő reagálás a fővárosból,
az ország más tájegységeiről, vagy éppen Európa messzi városaiból, s mindig a párt
biztató meg bíráló szava, s utunk helyességének tudata - ime, ezek voltak hű kísé-
rőink tíz év töretlen útjain.

Most, újabb tíz esztendő kapujában nem lesz talán érdektelen szószerint felidézni
azokat az elgondolásokat, amelyekből a Jászkunság megszületett.

,,A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, az értelmiség
új tömegszervezete kétféle igény nyomán alakult. Egyrészt az értelmiség megtalálta
helyét az épülő szocializmusban, felismerte feladatát, a nép szolgálatát és tudását,
a tudományos ismereteket minél szélesebb körben akarja terjeszteni. Másrészt dolgozó
népünk is napról-napra igényesebb: minél többet akar tudni abból, amit a múlt és
saját körülményei elzártak tőle. Mindezeken felül az is mindennapos tapasztalat,
hogy a dolgozókat főleg szűkebb lakóhelyük története, a vidék kulturális megnyilat-



knzásai, a tudományok és művészetek helyi vonatkozásai érdeklik elsősorban. Példáid:
bármennyire is szívesen foglalkoznak történelemmel, különleges módon felfokozódik,
ez az érdeklődés, ha az országos eseményeket saját városukkal vagy községükkel hoz-
hatják kapcsolatba - vagy: egészen máskép nézik azokat a művészi alkotásokat, me-
lyeket a köztük élő művészek alkottak, - vagy: alig vannak néhányan, akik pl. egy
ásatásról szóló leírást elolvasnának, de azonnal érdeklődéssel fordulnak, feléje, ha
a leletek esetleg éppen a szomszédságban kerültek napvilágra.

Az ismeretterjesztő előadások ezt az igényt nem tudják teljes mértékben kielé-
gíteni. Nem ad lehetőséget erre egyrészt a rendelkezésre álló idő rövidsége, másrészt
a hallgatók korlátozott száma. Különben is az emberek. - szintén a tapasztalat sze-
rint - szívesen olvassák el mégegyszer, sőt többször azt, amit hallottak, és ami tetszett
is nekik.

A Társulat tervezett, egy cikkhez vagy tanulmányhoz mérten nagyobbszabású,
kiadványai sem tölthetik be ezt a szerepet, merthisz ezek nagyobb tárgykörre vonat-
koznak, kiterjedt és általában hosszú ideig tartó kutatást igényelnek, szakmai felül-
vizsgálatuk ismét esetleg hónapokig eltarthat. Azok a helyi vonatkozások, melyek
a Társulat központi beszédvázlatait kiegészítik, ilyenformán csak néhány előadásban
és csak aránylag kevés ember számára jutnak nyilvánosságra.

Az egyetlen Szolnok környéki sajtótermék, a Szolnok megyei Néplap, napilap
es célkitűzései miatt legföljebb néha, és akkor is csak korlátozottan adhat teret ilyen
közleményeknek. Egyéb folyóiratok egyrészt országos jellegűek, és éppen ezért helyi
dolgokkal csak kivételes esetben foglalkozhatnak, másrészt a néhány vidéki folyóirat
(Tiszatáj, stb.) az írószövetség lapja, nem ismeretterjesztő célzattal indult, hanem
ki'ejezetten irodalmi kiadvány.

A dolgozók megnyilatkozó igényei és érdeklődése kívánatossá teszik az olyan
folyóirat megjelentetését, amely a Társulat szakosztályainak munkaterületével foglal-
kozik és a munkaterületek szolnoki, Szolnok megyei (vagy nagyobb környéket érintő)
vonatkozásait viszik a dolgozók elé. Ez azonban semmiképpen sem mehet a minőség
rovására. A Társulat céljaihoz mérten és célkitűzéseihez méltóan a megjelenő cikkek,
tanulmányok, közlemények tudományos igényű színvonalat kívánnak. A színvonalat
meghatározó alapelvet így lehetne megfogalmazni: a megjelenő cikk mértéke az, hogy
a megfelelő szakfolyóiratban (pl. a történelmi tanulmány a Századokban) is megállná
a helyét.

Hogy a folyóirat a tömegekhez közelebb jusson, feltéllenül illusztráltnak kellene
lennie (miivészi alkotások reprodukciói, fényképei, eredeti és művészi értékű rajzok,
Hb.).

Az iooo példányszám biztosítaná, hogy a folyóirat anyaga minden érdeklődőhöz
eljusson. (Hány előadás kellene pl. ahhoz, hogy egy-egy helyi vonatkozásról szerte
a megyében iooo ember tudomást szerezzen?! Es akkor is még csak egyszer hallgatta
volna!...) A folyóirat különben arra is lehetőséget nyújtana, hogy a fontosabb, na-
gyobb érdeklődésre számot tartó tanulmányok igen kis költséggel, az tooo-nél nagyobb
példányszámban különnyomatként is megjelenjenek.

A folyóirat a Társulat lapja lenne, tagjai közül kerülne ki a szerkesztőbizottság.
Olyan tagokból, akik nemcsak nevüket adják, hanem tevékenyen részt vesznek a lap
munkájában, és akik egyúttal a folyóirat egy-egy munkaterületének szakértői is.
A munkatársak is elsősorban a Társulat tagjai, de a folyóirat és a Társulat fejlődé-
sével számukat egyre növelni kell - a minőség csorbulása nélkül." (A Társadalom-
és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnokon megindítandó folyóiratá-
nak tervezete, 1953. szept. 10.)

Joggal vetődhet fel minden olvasónkban a „Hogyan tovább?" kérdése. Szeret-
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nénk erre is válaszolni, megerősítve újólag a tervezetben foglaltakhoz, mint alap-
elvekhez való ragaszkodásunkat.

A gyakorlatban eddig is gyakran megtettük, de a jövőben tudatosan tágítjuk
a látóhatárt megyénk földrajzi határain túl is. Abból a meggondolásból indulunk ki,
hogy az Alföldnek, mint hazánk egyik legjellegzetesebb tájegységének problémái, fej-
lesztésének útjai többé-kevésbé azonosak, vagy legalábbis hasonlóak. Ezeknek feltárá-
sára, összefogására legalkalmasabbnak az alföldi megyéket összekapcsoló Tisza partján,
az Alföld szívében fekvő Szolnok látszik. Természetes, hogy a tudományos és művé-
szeti ismeretterjesztés, a tudományos kutatás és búvárkodás közérdekű eredményeinek
publikálására a Jászkunság vállalkozik, annál is inkább, mert az alföldi megyék egyet-
len ilyen jellegű folyóirata.

Ebben az esetben elodázhatatlan a szerkesztő bizottság kibővítése éppen társ-
megyéink hasonló érdeklődésű, az ottani TIT körül csoportosult értelmiségi dolgozói
közül. Nyilván olvasóink is érdeklődéssel olvasnák azokat a cikkeket, tanulmányokat,
amelyek az általuk munkatársainkká szervezett kutatók, ismeretterjesztők tollából szár-
maznak, mint ahogyan társmegyéink leendő olvasói számára is külön érdekességet
jelent majd egy-egy Szolnok megyei híradás.

Ezzel már érintettem is egyik legégetőbb problémánkat, az olvasóközönség párt-
fogásának megnyerését. Nem elsősorban anyagi érdek mondatja ezt velünk, hanem
a közönség iránt érzett felelősségtudat. Sok értékes gondolat megvalósítható s a fejlő-
dést meggyorsító terv, elgondolás - úgy éreztük olykor - pusztába kiáltott szóként
hangzott el. S azt is állítjuk, hogy az olvasókör leszűkülésében nem tartalmi, hanem
szervezési, terjesztési hibák voltak a ludasak.

Az alapelvek feladása nélkül gazdagítanunk kell a közlendő anyagok tematikáját,
és vele együtt a terjedelmet, még olvasmányosabbá tenni a cikkeket, tanulmányokat
a tudományosság igényének szigorú fenntartásával.

Még az eddiginél is határozottabban törekszünk a ma kérdéseit tollhegyre tűzni,
a szerzők és olvasók figyelmét egyaránt jelenünk és jövőnk megoldásra váró problémái
felé irányítani, anélkül természetesen, hogy lemondanánk nemzeti múltunk feltárásáról.

Az új évtized küszöbén a Jászkunság szerkesztő bizottsága kéri a régi és új munka-
társait, olvasóit, hogy munkánk sikerét bírálataikkal, észrevételcikkel, tanulmányaikkal


