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Szerkeszti elszó

Tisztelt Olvasó!
Tizenöt évvel a rendszerváltás után bizton állítható, hogy mára a
társadalomtudományok jelentős szerepet töltenek be Magyarország tudományos
életében, hogy önálló, megbecsült tudományágként létezik a politikatudomány,
melynek egyre több ﬁatal képviselője jelentkezik ﬁgyelemreméltó tudományos
eredménnyel. Ennek is köszönhető, hogy az ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai Tudományok tanszékének ﬁatal oktatói, illetve a Bölcsészettudományi
Kar Történettudományi doktori iskoláján tanulmányokat folytató PhDhallgatók egy részében megfogalmazódott a gondolat, hogy szükség lenne egy
olyan folyóiratra, mely a társadalomtudományok területén lehetőséget biztosít
ﬁatalok számára tudományos munkáik bemutatására, illetve egy egészséges, nemes
szakmai vitára azok tükrében. Ekképp 2004 kora őszétől megkezdődtek egy új
folyóiratnak, a Társadalom és Politikának (T&P) előkészületei, mely munkának
eredményét, a folyóirat első számát tartja kezében a tisztelt érdeklődő.
Kezdeményezésünknek előzménye is van: 2001 és 2003 között – az
akkor még – Politikaelmélet tanszék hallgatóinak szerkesztésében jelent meg
időszakosan a Politikai-Politológiai (’PP’) szaklap – kisebb, füzetformátumban.
A ’PP’ szerkesztőségének némely tagja jelentheti a kontinuitást, bár tartalmában,
terjedelmében, s véleményünk szerint a tanulmányok szakmai alaposságát tekintve
is vannak különbségek ahhoz képest.
A Társadalom és Politika negyedévi rendszerességgel megjelenő, doktoranduszok, ﬁatal oktatók és kutatók által szerkesztett és elsősorban ugyanezen kör publikációit megjelentető független, multi- és interdiszciplináris
folyóiratként kezdi meg működését. A multi- és interdiszciplinaritás jelen
esetben azt jelenti, hogy nem csak a szűken vett politikatudománnyal kíván
foglalkozni a folyóirat, de a tágabb értelemben vett társadalomtudományokkal
(történettudomány, nemzetközi kapcsolatok, szociológia), illetve a politikához,
a politikatudományhoz kötődő társult tudományokkal (jogtudomány, ﬁlozóﬁa, gazdaságtan, politikai antropológia, stb.) is.
A Társadalom és Politika szerkesztőinek szándéka szerint a T&P
pártpolitikától, ideológiai elkötelezettségektől mentes, hangsúlyozottan
szakmai folyóirat, mely elsősorban a legkiemelkedőbb ﬁatal szakembereket,
kutatókat, illetve szakmai munkájukat kívánja összefogni országos szinten,
a fent nevezett területeken. Kimondatlanul is azzal a céllal teszi ezt, hogy
létrehozzon egy ﬁatal értelmiségi kört.
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A Társadalom és Politika elsősorban a klasszikus rovatokon (Európai
ismeretek, Nemzetközi kapcsolatok, Biztonságpolitika, Politikai rendszer,
Politikatörténet, Politikai szociológia, Gazdaságtan, Politikaelmélet,
Közpolitika, Jogtudomány, Politikai kultúra, Média és kommunikáció,
Recenzió) alapuló struktúrára, a rovatokban közölt hosszabb-rövidebb
tanulmányokra épül. Ezek mellett azonban néhány olyan rovatot is létrehoztunk,
melyek újdonságot jelenthetnek. Az első ilyen a Pro és Kontra, melyben egyegy adott témát járunk körbe többféle megközelítéssel. Jelen számban a két
szerző közös cikkben hozott fel érveket Törökország európai uniós csatlakozása
mellett és ellen, ismertetve a legalapvetőbb nézőpontokat és álláspontokat. A
jövőben – terveink szerint – az egyes témák kapcsán a támogatók és ellenzők
külön írásokban fejtik ki véleményüket; a T&P hasábjain megkezdett szakmai
jellegű viták pedig a folyóirat honlapján folytatódnak. Az Aktualitások
rovatban rövidebb aktuálpolitikai írásokat mutatunk be, illetőleg szakmai
programokra szóló meghívásokat tolmácsolunk. Interjú rovatunkban hazai,
határon túli és külföldi, befolyásos, társadalomtudományokkal foglalkozó
szakemberekkel való beszélgetéseket közlünk. A Bemutató rovatban pedig
elsősorban hazai, ﬁatal kutatóműhelyeket, értelmiségi csoportokat, illetve
nyomtatott vagy elektronikus formában több-kevesebb rendszerességgel
megjelenő folyóiratokat ismertetünk olvasóinkkal. Ezt is egyfajta szakmai és
értelmiségi hálózat létrehozásának vágyával és igényével tesszük.
A Társadalom és Politika szakmai színvonalát emelendő az alapító
szerkesztőség a szerkesztőséggel párhuzamosan felkért egy tanácsadó testületet,
melynek keretében Magyarország kiemelkedő társadalomtudósai segítik a
folyóirat munkáját, emelik a kiadvány szakmai színvonalát. A Tanácsadó Testület
tagjai a mindennapi operatív munkával nem foglalkoznak, ellenben szakmai
hátterüknek és munkásságuknak köszönhetően javaslataikkal, tapasztalatukkal
nagy segítséget nyújtanak abban, hogy valóban szakmai alapon nyugvó, magas
színvonalú folyóirat legyen a T&P. A kiegyensúlyozottság garanciái is ők egyúttal.
Ezúton szeretnénk nyilvánosan is köszönetet mondani mindahányuknak, hogy
felajánlották támogatásukat, különösen is Simon Jánosnak és Vida Istvánnak az
első szám elkészítésében nyújtott segítségükért.
Reméljük a Társadalom és Politika folyóirat, illetve különböző tanulmányai
elnyerik az Önök tetszését. Forgassák haszonnal, vegyenek részt, vegyetek részt
a ﬁatalok, és lélekben ﬁatalok szakmai munkájában, társadalomtudományi
diskurzusában!
Krizmanits József
főszerkesztő
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