
Á szerkesztő elköszön
Tisztelt Olvasó!
Pályázat utján neveztek ki e folyóirat főszerkesz-
tőjévé. Ezt, az idei harmadik számot László Gyula
barátom előkészítésében és szerkesztőtársaimmal
közös igyekezettel és lelkesedéssel állítottuk ösz-
sze. Arra gondoltunk, hogy átmenetet képez majd
az Üj Jászkunsághoz, S Iám, most elköszönök
Önöktől.
Sorsomat váratlanul "átültette az élet". Április kö-
zepén megtisztelő meghívást kaptam a Népszabad-
ság Szerkesztőségébe, vezető munkakörbe, amit el-
fogadtam. Nem vagyok hűtlen természet, hiszen
1962-1989 között két, da valójában egymásba fonó-
dó munkaköröm volt. S most, hetek leforgása alatt
lett ugyanennyi.
A döntés nem volt könnyű számomra, hiszen har-
minc éve élek ezen a tájon, itt nevelkedtek a gye-
rekeim, s értelmemhez és szívemhez nőtt a Jás-
zság, a Kunság, a Tiszavidék. Pesten születtem, a
húszon felül voltam, amikor Szolnokra jöttem, s
most mégis úgy érzem, hogy munkahelyet cserélek,
de szívet, barátokat és küzdötársakat nem. Persze
hogy majd igyekszem a (óvárosban is újakra lelni,
de az itteniekhez hűséges maradok. Hétről-hétre
hazajárok, s találkozhatom mindenkivel, akit sze-
retek, becsülök. Nekik nem keveset: mindent kö-
szönhetek. A sok tehetséges, a középszert kiátko-

zó, azt meghaladni akaró és képes emberekre gon-
dolok /ennek tanúieleként választottam Agh Atti-
la gondolatait a Létkérdések fórumának élére/,
akikkel becsületes szellemi-politikai szövetségben
voltam, s maradok.
Búcsúzóul sok sikert kívánok "elhagyott" szerkesz-
tőtársaimnak, Kerékgyártó Istvánnak, Kópiás
Sándornak és Pálréti Ágostonnak, akik erkölcsi el-
kötelezettséggel, a Jászkunság jövőjét fontosnak
tartva maradnak a helyükön, noha pár hete kéré-
semre, s velem együtt vállalták a közösnek ígérke-
ző utat. És kívánok majdani utódom számára bő le-
hetőséget a teremtő gondolatok számára. Mert na-
gyon szeretnék ott lenni 1994-ben, a Jászkunság
40. születésnapját ünneplők körében, hogy meg-
szoríthassam Kaposvári Gyula, Szurmay Ernő épí-
tő, műhelyt alapozó kezét, azután Valko Mihályét,
László Gyuláét és mindazokét, akik a szó legneme-
sebb értelmében az első "ismeretterjesztő Jász-
kunságban fogant, felvilágosító örökséget gyarapí-
tották, folytatták. Hogy a jubileum eljöhessen, ah-
hoz kevés a szerkesztői lelkesedés, hozzáértés,
szellemi bátorság. A döntő szó a megye értelmisé-
géé: ha előfizetőként is vállalja a folyóirattal a szo-
lidaritást, akkor a Jászkunság fennmarad, erős
lesz. Remélem és hiszem, hogy így lesz.
Szolnok, 1989. május. 8.
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Utóirat
Bevallom bántottak Hortobágyi Zoltánnak, a "ma-
holnap" főszerkesztőjének igaztalan vádjai, gyanu-
keltő támadásai. írásai nyomán, kellemes meglepe-
tésként, bátorító telefonokat, megnyugtató leveleket
kaptam és a szolidaritás más formáiban is részesül-
tem. Paradox módon neki is köszönhetem a barát-
ság, a becsület értékének csendesen megnyilvánuló
bizonyosságát.
Lelkiismerete, netán beígért gerincessége döntesse

el vele, méltó e a szerkesztői felelősséghez, hogy a
másik felet meg sem hallgatva véleményt formál,
ítéletet hirdet.
A "maholnap" május 5-i számából értesültem, hogy
az MDF Túrkevei Szervezete, a jelentős értékű Kör-
mendi Lajos író sikerét kívánta és ellenemben állt ki
érte. Amit nem tudhattak a tájékoztatás - számomra
is érthetetlen - hiánya miatt, hogy az írót ugyanaz a
szakértőbizottság tartotta a feladatra alkalmasnak,
amelyik engem. Sajnálom és fájlalom, hogy a "bun-
da" gyanújaegy ál talán felmerülhetett és éppen apél-
dásan becsületes Vincze Sándort, a Megyei Tanács
művelődési osztályvezetőjét sértette meg.


