
Búcsú hűséges olvasóinktól, barátainktól,
munkatársainktól

Nincs többé Jászkunság.

Keményen, üres kegyetlenséggel konganak a szavak. Mintha sírt húznának be. Mintha
göröngyök koppannának, dobognának a koporsótetőn. Ahogy a gyászoló gyülekezetben ez
lenni szokott, van akit szíven üt a hang, van aki elgondolkodik, van aki éppen csak tudo-
másul veszi, hogy valami nincs többé, de még a legközönyösebbek is csendben hallgatnak,
mert megérintette őket valami, valaminek a hiánya.

Már-már azt hittük, hogy ez a megye, ez a város képes valamit továbbéltetni. Valami
olyat, amely nem szenzáció, nem ver fel port, nem hivalkodik, csupán létezik, és létével egy
művelt embercsoportot megnyugtat, egy kis büszkeséget is támasztva sokakban. íme egy
vidéki város, íme egy kultúrájában sokszor lenézett térség, a Barbaricum fenn tud tartani va-
lami igényeset. Hírt kapunk arról, hogy ebben a megyében sokrétű kutatómunka folyik, a
legjobbak színvonalára fel tud emelkedni jónéhány ember a legkülönbözőbb tudományok
területéről, egyenrangú társai fővárosi, nagyvárosi, olykor külföldi kutatócsoportoknak, s
közvetítik a legfrissebb eredményeket, amelyek e tájra vonatkoznak, vagy e tájon születtek.

A kis falvakban élő pedagógusok közvetítik ezeket az ifjúság felé, beépül a tananyagba.
Szó esik eleinkről, tudós tanárokról, orvosokról, gyógyszerészekről, mérnökökről, mező-
gazdászokról, olyanokról, akik egy életet leélve vidéken, kis falvakban utcát, emléktáblát
kapnak, s példaként szolgálnak az utókornak. Avagy véletlen-e az, hogy a Nagykunság
török nyelvészek generációit indította el: Györffy István, Németh Gyula, Györffy Lajos,
Gaál László, Mándoki Kongur István, Bartha Julianna.

Mikor Tudományos Testületünk elnyerte az 1954-ben alapított Jászkunság című
tudományos ismeretterjesztő és kulturális folyóiratot, megélénkült a megye tudományos
élete is. Különböző szakmák képviselői, intézményei találtak egymásra, közvetlenül tarthat-
tunk kapcsolatot immár intézményesen is az MTA-val, annak vidéki intézményeivel, lát-
hatóan megnövekedett a tudományos minősítést elnyertek száma, rangos tudományos kon-
ferenciákat tartottak, munkahelyi vitákat rendeztek. S mindennek egyik erjesztője, fóruma
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egy csaknem fél évszázada megindult folyóirat, amely a semmiből tartotta fenn magát. Egy
ilyen folyóiratot nem lehet üzleti vállalkozássá tenni, szenzációhajhásszá, politikai fórum-
má avatni. Épp a politikának kellene ismernie az eredményeket, amelyek azért vannak, s
amelyeknek tárháza (az utókor majd eldönti) ez az évente négyszer megjelent folyóirat.

Hiába voltak mélyek a gyökerek, hiába volt az elismerés, levegő hiányában megfulladt,
48 éves korában meghalt. Most az utolsó számban csak gyászolni tudunk. De remény-
kedünk, hogy eddig is erőn felül dolgozó munkatársaink, olvasóink, pártfogóink, akiknek
szerkesztőségünk most köszönetet mond, talán minden erejét összeszedve fel tudja tá-
masztani még folyóiaratunkat.

Ne mondjunk le róla!

Szolnok, 2002. december 31.

A Jászkunság Szerkesztősége
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