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A Jászkunság folyóirat évfordulója

50. évfolyamát jelenteti meg 2007-ben a Jászkunság folyóirat. Szinte egyedülálló az
országban, hogy egy vidéken kiadott tudományos ismertterjesztő lap öt évtizeden át,
megannyi nehézségek árán is, de fennmaradt. Ebből az alkalomból röviden bemutatjuk
Jász-Nagykun-Szolnok megye tudományos életének nyomtatott fórumát.

A folyóirat első száma 1954-ben jelent meg, amely abban az időben bátor és merész
vállalkozás volt. Kaposvári Gyula szolnoki múzeumigazgató kezdeményezését igazolta az
idő: szükség volt és van a megyében egy olyan időszaki folyóiratra, amely ismeretterjesztő
céllal bemutatja a megyében folyó társadalom-, és természettudományi kutatásokat,
beszámol a kulturális és művészeti értékekről. Akkor a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Szolnok megyei Szervezete keretében lehetett megjelentetni a Jászkunságot.
Időközben szerepet vállalt a kiadásban a Szolnok megyei Néplap is.

A szerkesztésben elévülhetetlen érdemei vannak Kaposvári Gyulának, megyei
múzeumigazgatónak, Kisfaludi Sándornak, a Verseghy Könyvtár igazgatójának, Szurmay
Ernőnek, középiskolai igazgatónak, irodalomtörténésznek, TIT elnöki minőségében is
említve őt ezúttal. A hetvenes évek második felében Valkó Mihály igényes, tág szellemi
horizontú szerkesztői működése alatt a folyóirat a tudományon kívül nyitott az irodalomra
és a művészetekre. László Gyula szerkesztői periódusában a társadalomtudományokkal
bővítette erőteljesen a folyóirat spektrumát. Mindez azt mutatja, hogy a Jászkunság kereste
az újat, az új utakat, és kellően érzékeny volt az őt körülvevő változásokra, új igényekre.

A szerkesztők munkáját egyébként mindenkor szerkesztő bizottság segítette, amelynek
tagjai elsősorban szolnoki értelmiségi körökből kerültek ki. Például a kezdetekben tagja
volt Barna Gábor építészmérnök, Cservenyák Emil vízépítő-mérnök és szellemi
életünkből még sokan mások a következő évtizedekben.

A szerzői gárda ugyancsak a megye értelmiségét reprezentálta. Muzeológusok, történé-
szek, levéltárosok, orvosok, mérnökök, agrárkutatók, jogászok, főiskolai oktatók, közép-
iskolai tanárok, újságírók rendszeresen közzétették írásaikat, munkájuk eredményeit,
véleményüket. A tudományos kutatóknak, Csc, illetve PhD. aspiránsoknak tág lehetőséget
adott arra, hogy a publikációs követelményeknek is eleget tehessenek. Sok disszertáció
első közleményei a Jászkunságban jelentek meg először. így az elmúlt öt évtized hiteles
történelme, tudománytörténete, kultúrtörténete is nyomon követhető a Jászkunság
számainak áttekintésével. A népes szerzői gárda és az olvasói kör kialakítása, a kapcsolat-
tartás az időközben megalakult megyei múzeumi szervezet, a megyei könyvtárhálózat és
a TIT szervezetek kapcsolatain keresztül volt biztosítható.

Amikor a kiadás költségeit a TIT országos központja nem tudta tovább vállalni a
folyóiratot a Szolnok megyei Tanács mentette meg a megszűnéstől azzal, hogy átvette és
a művelődési osztály gondozásában jelentette meg a folyóiratot. Ezért is tekinthetjük ma
alapító lapgazdának Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatát. A nyomtatást a
Szolnoki Nyomdára bízták, bár voltak időszakok, amikor a sokszorosítás Debrecenben
történt.
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1957 kivételével a folyóirat 2002-ig minden évben megjelent. Évenként általában négy szám
jött ki a nyomdából. Az arculatát is sikerült elég hamar kialakítani, amely elfogadottá vált.

Az 1989-es rendszerváltás hozott változást a Jászkunság életében. Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Önkormányzata Körmendi Lajost bízta meg a főszerkesztői teendőkkel.
Az író-újságíró újító törekvéseivel új köntöst és új profilt adott a lapnak. Az irodalom felé
fordulás azonban elnyomta a tudományos ismereterjesztés szélesebb körét elveszítve ezzel
a helyi érdeklődést mind a tollforgatók, mind az olvasók körében. Ezt tapasztalva a megyei
önkormányzat 1995-ben nyilvános pályázat eredményeként átadta a lapkiadás jogát az
akkor alakult MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesületének. A
főszerkesztői teendőket 2002-ig dr. Szabó László egyetemi tanár, néprajzkutató látta el. A
kiadás költségeit (munkatárs alkalmazása, nyomdaköltség) a megyei büdzsé fedezte. A
szerzők és szerkesztők azonban nem kaptak honoráriumot, így valójában ők mentették
meg a mának az 50. folyamába lépő Jászkunságot. Ezekben az években a Jászkunság a
lapalapítás eredeti szándékának megfelelően, az elődök által megformált profilt és grafikai
arculatot követve, évi négy számban került kiadásra és országos terjesztésre. A
tudományos színvonal mérhető volt azon, hogy bármelyik egyetem valamennyi szakon a
PhD-re való jelentkezéskor vagy időközbeni publikációként minden további nélkül
elfogadta az itt megjelent cikkeket, ha a szerző benyújtotta publikációs listáját. A pályát
kezdő, induló kutatók fórumaként is kitűnően működött, az MTA elnökei (Kosáry
Domokos, Glatz Ferenc) évi beszámolóikban foglalkoztak a folyóirattal, partnerei voltunk
és csere kapcsolatban álltunk a DAB, a SZAB, a MAB és a VEAB fórumaival. Emellett a
középiskolai színtű oktatásban is számos tanár hasznosította a folyóirat friss eredményeit.
1996-1998 között 143 tanulmány, 75 recenzió és 109 tudományos hír jelent meg a
Jászkunságban. Ebben a három évben 124 szerzője volt a lapnak, közülük 2 akadémikus,
5 tudományok doktora, 27 kandidátus (PhD). A szakmai sikerek ellenére sajnos a postai,
azaz a szélesebb körben való lapterjesztés, a szűkülő anyagi források miatt egyre
nehezebbé és ráfizetésessé vált és végül ellehetlenült. A megye múzeumainak,
könyvtárainak köszönhetően a folyóirat mégis eljutott olvasóihoz.

2003-től a megjelentetése elsősorban az anyagi források elapadása miatt átmenetileg
szünetelt. A megye közéletét azonban ez nem hagyta nyugodni. Az igények kielégítését az
MTA Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület napirenden tartotta és
mindent megtett annak érdekében, hogy ismét megjelenjen a Jászkunság. Ebben partner
volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Alapítvány. Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Önkormányzata is üdvözölte az Egyesület törekvését. 2006-ban pályázati források
bevonásával sikerült egy számot megjelentetni, amely az 1956-os forradalom és
szabadságharc megyei eseményeinek, szereplőinek állít emléket.

A lap kiadója szeretné a Jászkunság folyamatos megjelentetésén esett csorbát
kiküszöbölni, így összeállított egy olyan összevont számot, amely a 2003-2007. évek
közötti jelentősebb kulturális eseményeket, tudományos eredményeket, művészeti tevé-
kenységeket mutatja be. Ez az 50. évfolyam ünnepi száma, amellyel köszöntjük a Jász-
Nagykun-Szolnok megyében a tudományt, a kultúrát, a művészeteket építő-gyarapító
elődeinket és mai társaikat és a folyóiratunkhoz hű Olvasókat.
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Jelen ünnepi szám megjelentetését segítette az Országos Tudományos Kutatási Alap, a
Debreceni Akadémiai Bizottság és a Nemzeti Civil Alap. A támogatást ezúttal is
köszönjük.

A magyar vidék talán egyetlen olyan tudományos ismeretterjesztő folyóirata a
Jászkunság, amely minden viszontagságot, sokszoros megújulás nehézségeit túlélve 50.
folyamának megjelentetését kezdte meg 2007-ben. Ebben az évben még további két szám
kiadását tervezzük. így teljesítve az évi négy szám kiadását, évvégén elmondhatjuk, hogy
a megye ezen tudományos ismeretterjesztő, kulturális, művészeti, közéleti lapja valóban
újra él. A folyóirat jövője, működőképes fenntartása azonban csak biztosabb anyagi háttér
megteremtésével lehetséges. Ehhez szükség van a lapalapító Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat, Szolnok megyei jogú Város Önkormányzata és más települések,
valamint a szponzorok, mecénások segítségére. Bízunk abban, hogy sokan a nemes cél
érdekében a Jászkunság kiadása mellett törnek lándzsát, és folyóiratunk tovább szolgálja
a tudományos ismeretterjesztést.

Dr. Habil. Őrsi Julianna
főszerkesztő

Kaposvári Gyula dombormüve a Damjanich János Múzeum falán (fotó: Kapás J. Zs.)
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Egyesületünk tagsága tájékoztatót kap a Jászkunságról - Szolnok, 2006

Szabó László kiadványaink bemutatóján - Szolnok, 2007


