EL ŐSZÓ

Az'Acta Iuvenum Sectio Juridica

et Politica dj so-

rozatának eddigi kötetei az 1976., 1978.

és 1983. évek-

ben jelentek meg. A mostanit IV. kötet folytatása az éj
sorozatnak. Örvendetes

ténynek kell tekinteni, hogy az

éj kötet a korábbiakhoz képest viszonylag gyorsabban kö-

veti az előző megjelenését. Ezzel a közölt tanulmányok
fdőszerüségét kivrintuk fokozottabban szolgálni. A jelen
kötet tanulmányai 1981-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián szerepeltek; több közülük nivódijban
részesült.
Alapvető célkitüzéseink a Karunk ifjasága legjobbjainak tollából kikerült tanulmányok közzétételével
kapcsolatban már az előző kötetekből, azok előszavából
és a kötetek megjelenését kisérő sajtóvisszhangból ismeretesek.

E célok: a tudományos diákkörökben folyó ku-

tatómunka elismerése, eredményeinek megőrzése a publikációs lehetőség biztositásával. Ma már mind kevésbé tekinthetjük e tanulmányokat csupán szárnypróbálgatásoknak, kisérleteknek - bar a tudományban az ilyenek jelentősége sem lebecsülendő

szerzőiket "kiskorúaknak",

mindent előlről kezdőknek. Valószinüleg az igényes kritikai értékelés

is megállapithatja: a legtöbb szerző

in medias res bocsátkozik a témakör boncolásába,

s a

vitás tudományos kérdésekben a "hivatásos" kutatókat
megközelitő problémafelvető, elemző készséggel-- ha
természetesen nem is azonos felkészültséggel - hallatja szavát a saját itéleteivel, következtetéseivel, ku-
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tatási eredményeivel. Csak további értéke a tanulmánynak ás érdeme szerzőjüknek, hogy álláspontjaik olykor
vitéra, reagálásra ösztönöznek, s remélhetőleg a szaksajtó erre vállalkozik is.
Talán felesleges is hangsúlyozni, hogy a tanulmányok megirásában, az alapul szolgáló kutatások elvágzésében s az eredményeknek e tanulmánykötetben való
összegezésében jelentős szerepet töltöttek be a diákkörök, amelyeknek keretei között a szerzők teljesitményeiket elérték. Dicséri továbbá ez a kötet, mint az előzők is, a diákkörök tudományos munkájának támogatóit,
az oktatókat, a tanszékeket ás a KISZ egyetemi s kari
szerveinek a diákkörök irányitásával foglalkozó aktivistáit.
A szerkesztés kötetről kötetre törekszik a publikált tanulmányok tartalmi és formai szinvonalának és
ezzel együtt a tanulménygyüjtemény használhatóságának
emelésére. A tanulmányok témakörei ezúttal is tovább bővültek, több jogágra kiterjeszkedve

a

tárgyválasztásban.

Formai újitás a kötet áttekinthetőbbé tétele, kiegészitő információk nyújtása érdekében: megjelölése annak,
hogy a tanulmányok melyik diákkörben készültek és a diákköri konferencián milyen minősitéseket értek el. Elhatároztuk, hogy a kötetet megküldjük a benne szereplő
dolgozatok tárgyköre szerint érintett hazai elméleti

és

gyakorlati szakembereknek.
Az Act Iuvenum újabb kötetét abban a reményben
bocsátjuk titjára, hogy ismeretanyaga a korábbiakéhoz hasonlóan jól szolgálja majd a fiatal kutatók későbbi akár tudományos, akár gyakorlati - tevékenységének mega-
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lapozását, hozzájárul a diákkörökben folyó tudományos
munka nyilvánosságának további szé lesitéséhez ás ah,

hoz, hogy a fiatal kutatók tudományos eredményei szerves részévé váljanak az egyetemes tudomány tárházának.
Ezuton nyilvánitjuk köszönetünket dr. Kemenes Béla tanszékvezető egyetemi tanárnak, aki az Acta Iuvenum új sorozatának megínditásával, valamint az eddigi
kötetek főszerkesztőjeként, és mint a hazai Tudományos
Diákköri Tanács korábbi elnöke fáradhatatlanul tevékenykedett a fiatal kutatók munkájának publicitásáért.
Ugyancsak hálás köszönetünket fejezzük ki Karunk
volt oktatójának, dr. Ruszoly József miskolci tanszékvezető egyetemi docensnek a korábbi kötetek szerkesztésében kifejtett eredményes munkálkodásáért.
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