ELŐSZÓ
Régi hagyomány karunkon, hogy jeles professzoraink jubileumi életkorukban emlékkönyvet
kapnak kollégáiktól, de hasonlóan fontos ügy az egyes kari szervezeti egységeink históriájának megörökítése is. A Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszéke első huszonöt
évének kíván emléket állítani ez a kötet, amely a tanszék jelenlegi és egykori oktatóinak,
valamint hallgatóinak válogatott tanulmányait tartalmazza. Az írások a politikatudománynak,
illetve az államelméletnek nem egy jól körülhatárolt kérdését járják körbe, hanem a szerzők
igen sokrétű kutatási, illetve érdeklődési területéről származó tanulmányok gyűjteményét
tarthatja kezében az olvasó. Így történhet meg, hogy a Machiavelli és Róma viszonyát
vizsgáló írástól kezdve, a 2016-os népszavazás elemzésén keresztül a negatív politikai
attitűdöket vagy a parlamenti képviselők Facebook használatát boncolgató írásokon túl a
szaúdi-iráni konfliktust vagy éppen a titkosszolgálati témakörök politikatudományi oktatásának lehetőségeit taglaló tanulmányok is ’megférnek’ az ünnepi kötetben.
A jubileumi kötet gondolata 2016 tavaszán született Löffler Tibor kollégánk kezdeményezésére, azonban a tanulmányok megírása, összegyűjtése és szerkesztése a vártnál
több időt igényelt, így a megjelenésre 2018 őszéig kellett várni. Ebből következőleg „Az
első huszonöt év” valójában már huszonhat év. Ez idő alatt a Politológiai Tanszéken voltak
örömteli és voltak fájdalmas momentumok is. Paczolay Péter huszonöt éves tanszékvezetősége (1992–2017) meghatározó volt a Tanszék életében, már csak azért is, mert nem kis
feladat volt az Állam- és Jogtudományi Karra kerülő Politológiai Tanszék integrációját
megvalósítani, valamint a rendszerváltás után újraéledő politikatudomány szegedi műhelyét
megteremteni. A vállalkozás azonban sikeresnek mondható. Az időközben Paczolay Péter
és a tanszék tagjai között kialakult baráti kapcsolat miatt is nehéz volt a búcsú, amikor
Pétert az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájává választották.
A Politológiai Tanszék első negyedszázadának másik fontos mérföldköve a politikatudományok alap- és politikatudomány mesterszak szegedi képzésének megteremtése volt,
amelyben Majsa József kollégánknak vannak elévülhetetlen érdemei. 2017. december 28.
a tanszék történetének legszomorúbb napja, amikor örökre el kellett búcsúznunk szeretett
kollégánktól és barátunktól, Kovács László Imrétől, aki a választástudomány egyik hazai
úttörőjeként a magyarországi politikatudomány meghatározó alakja volt. Tiszta, kritikus
gondolkodása, kedves humora, kompromisszum-kereső személyisége nem múló hiányával
kell együtt élnünk.
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„Az első huszonöt év” optimista címválasztása a tanszék alapvető attitűdjét tükrözi,
hiszen az első huszonöt évet szükségszerűen követi a második, amelynek célkitűzése az
eddig megteremtett oktatási, kutatási és tehetséggondozási eredmények megőrzése és bővítése. Ezekről azonban majd csak a következő esztendők szakmai teljesítményei alapján
tudunk számot adni. Kívánok nemcsak dékánként és a jelen kiadványsorozat szerkesztőjeként, hanem a tanszéknek rövid ideig (2017. szeptember 1. és 2018. június 30. között)
vezetőjeként is a kötethez jó olvasmányélményt!
Kelt Szegeden, 2018. október 18-án
Balogh Elemér
dékán
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