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Talán furcsának tűnik, hogy egy folyóirat negyedik évfolyamának első száma
elé beköszöntő kerül. Ad utolsó szám megjelenése óta azonban kerek két esztendá
telt el. Nem csodálható tehát, ha most ismét olvasóinkhoz fordulunk: régiekhez és
újakhoz egyaránt, és pártfogásukat kérjük folyóiratunk további munkájához. Szer-
kesztő'bizottság és olvasó tábor szoros kapcsolata elengedhetetlen bármely publicitásra
igényt tartó kiadvány fenntartásához, de teljességgel nélkülözhetetlen ez a J á s z-
kuns ághoz hasonló ismeretterjesztő folyóirat számára, amelynek munkatársai is
olvasói közül kerülnek ki.

A Jászkunság a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szolnok Megyei Szer-
vezetének folyóirata volt, s' az marad' továbbra is. Ez a tény határozta meg jellegét,
célkitűzéseit és feladatait az elmúlt esztendőkben, s ezt az utat követi a jövőben is.
Munkatársaink tábora a megjelenés három évfolyama során egyre bővült. A Jász-
kunság eleinte Szolnok megye tudományos munkássággal, önálló kutatással is foglal-
kozó értelmiségi dolgozóit gyűjtötte maga köré, de aztán hamarosan túllépett a megye
határain, s a cikkírók között egyre több, országosan is ismert név szerepelt. A hasáb-
jain megjelent tanulmányok közül nem egy valóban újjal gyarapította a magyar tudo-
mányos életet. Az eddigi tapasztalatok alapján ezután is nyilvánosságot biztosítunk a
megyénk életével, múltjával és jelenével önálló kutatás alapján foglalkozó cikkeknek,
megyénk jövőjét érintő, tudományoson megalapozott kísérletek leírásának, és helyet
kapnak itteni, vagy a megyében dolgozó szerzők más, mm^megyei tárgyú tanulmányai
is. Szeretnénk remélni, hogy folyóiratunk, amelynek minden cikkét szilárd marxista
világnézet, az egyes tudományágak igazságainak, törvényszerűségeinek feltárására irá-
nyuló határozott törekvés hatja át, hasznos segítőtársa lesz majd olvasóinknak.

A folyóirat a terjedelem adta lehetőségek határain belül minden számában ará-
nyosan egyesíti a tudomány különböző részterületeiről szóló cikkeket. Szolnok
megye sajátos jellegéből fakad, hogy a szerkesztő bizottság fokozottabb figyelmet
fordít a mezőgazdasági tudomány fejlesztésére — természetesen az egyéb tudomány-
ágak hátránya nélkül. — Erre egyébként idei első számunk tartalma a legjobb bizonyíték.

Bár a Jászkunság eddigi évfolyamai általában mentesek maradtak azoktól a
káros politikai hatásoktól, amelyek a magyar értelmiséget — közte megyénk, értelmi-
ségét is — eléggé megrázták, a jövőben még éberebben fogunk őrködni folyóiratunk
eszmei tisztaságán. Ezirányú munkánkat megkönnyítik az MSZMP közelmúltban meg-
jelent művelődéspolitikai irányelvei. Ezeket az irányelveket c( szerkesztő bizottság is
munkája vezérfonalának tekinti. Meggyőződésünk szerint a Jászkunság hathatósan
segíteni fogja a maga sajátos eszközeivel az irányelvek alapján megyénkre háruló
feladatok mielőbbi megoldását. E mindannyiunk számára megtisztelő munkához azon-
ban a szerkesztő bizottság ereje ícewés. Valamennyi olvasónk együttes összefogására
van szükség, hogy — mint eddig is — felszínre kerüljenek megyénk eddig feltárat-
lan értékei, közkinccsé váljanak ma még egyénileg folyó kutatások, kísérletek^ értékes
eredményei.

Népünk kulturális felemelkedése, marxista világnézetének kialakítása érdeké-
ben végzendő munkánkban mellettünk áll az MSZMP Megyei Bizottsága, a Szolnok
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és a TIT Országos Központja. Így olvasóink
támogatására is számítva, bizakodva tekintünk a Jászkunság újabb évfolyamainak
megjelenése elé.

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG


