
AJÁNLÁS AZ OLVASÓNAK

Kedves Olvasónk!

Ön a Jászkunság című folyóiratot vette kezébe, úgy, mint tette ezt az elmúlt öt
évtizedben sokszor. Jász-Nagykun-Szolnok megye tudományos és ismeretterjesztő lapja
ugyanis 1954-től jelenik meg. Napjaink gazdasági nehézségei lapunk életében is némi
nehézséget jelentett, de ezúttal úrrá tudtunk lenni a helyzeten. 2002 után 2006-ban ismét
megjelenhetett folyóiratunk, igaz csak egy külön számmal. Ezt a számot, támogatóinknak
köszönhetően - NKÖM, Nemzeti Évfordulók Titkársága, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Tudományáért Alapítvány - az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékszámaként
nyújtjuk most át az Olvasónak. A néhány éves kimaradást hamarosan pótoljuk egy
Jászkunság 2003-2007 összevont számmal. Az lesz a Jászkunság L évfolyama.

A mostani, XLIX. évfolyam teljes egészében a magyar történelem egyik jeles
eseményét állítja a középpontba. Egyéni életsorsokon keresztül mutatja be a történelmi
sorsfordulókat. Különösen tanulságos ez a Nagykunságon, ahol az államszocializmus
létrehozta az első termelőszövetkezeti városokat. A megkérdezett emberek parasztéletről
vallott nézetei még a háború előtti polgári Magyarország társadalomszemléletét tükrözik,
amelyet megerősített 1956 szelleme. A rendszerváltozás 20. század végi beteljesülésével
ezek az emberek újra talpra álltak és hitükben megerősödtek. Hasonló időintervallumot
ölelnek fel azok az interjúk, amelyekben a megszólalók földrajzilag nagyobb utat jártak
be. Életútjukban jelentős állomás volt 1956. Az akkori egyetemisták közül sokan Nyugatra
mentek, hogy értelmiségi életüket szabadabb világban valósítsák meg. A szülőföld
vonzása azonban idős korukig megmaradt. A hazaszeretet, a honvágy, a hívó szó ma is
mozgósító erő.

Az 1956-os események bemutatását elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megyére
lokalizálva vállaltuk. Tudományos kutatáson alapuló tanulmányok mutatják be a karcagi,
kisújszállási, szolnoki eseményeket, szereplőket. Különösen nagy jelentősége van a
szolnoki levéltári kutatásoknak, hiszen sok új mozzanatot tárt fel a forradalom leveréséről,
a Kádár-kormány megalakulásáról, a szovjet katonai intervencióról. A kutatók utalnak
azokra a kapcsolódási pontokra, amely az országos eseményekhez fűzik Szolnokot.
Folyóiratunk elsők között mutatja be azt a könyv alakban is megjelent dokumentum-
gyűjteményt, amelynek anyaga a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban folyó
eredményes tudományos munkát bizonyítja.

Az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk" és az „1956 szerepe az értelmiség életében"
című fejezetekben ugyancsak helyi, budapesti és debreceni helyszínekről, eseményekről
olvashatunk. Naplórészletet, rádióriportot, interjút egyaránt talál közöttük az Olvasó. A
közös bennük, hogy ők 1956 szereplői voltak.

A politikai történések nem érthetők meg a gazdasági és társadalmi háttér nélkül. Ez
vezette a „Sorsfordító idők" című kiállítás rendezőit is. A művészek - köztük Csizmadia
Zoltán, Mihály István - sajátos eszközeikkel dokumentálták az 1956-os eseményeket
csakúgy, mint az 1950-es évek paraszti világát. A bemutatott kiállítások a túrkevei Finta
Múzeumban kerültek megrendezésre az évforduló tiszteletére.
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1956-ról bizonyára még mindannyiunknak sok mondanivalója, írnivalója van. Bízunk
benne, hogy az emlékezők megnyílnak előttünk, hogy tovább gazdagítsák a nemzeti
történelmi ismeretet. A kutatók pedig további dokumentumokat tárnak fel, elemeznek és
kutatási eredményeiket közzé teszik gazdagítva mindannyiunk tudását.

Végezetül a folyóiratot jegyző MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Egyesület munkáját mutatjuk be, amelynek megújult vezetősége és tagsága mindent
megtesz azért, hogy az elkövetkezendőkben a Jászkunságot rendszeresen megjelentesse és
Olvasótáborát visszaszerezze, bővítse.

E gondolatok jegyében köszönti az Olvasót 2006 évvégén

Őrsi Julianna
főszerkesztő
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