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DEAR READER ¦ According to the editorial tradition of the past 25 years, our the-
matic issue on sociology this year strives to synthesize the works of internationally renowned 
researchers and professors, the ‘middle’ generation of sociologists and entrant young research-
ers. This approach is one of the basic principles of our journal that is hold in high esteem by our 
editorial board.

The present issue has a versatile content, but as a consequence of the research interests and 
research sites of our authors, it is oriented primarily to Middle-Europe. As we try to promote 
inter-and multidisciplinarity especially in the case of young researchers, we follow and publish 
the results of other social sciences as well. We believe that sciences will soon transcend the old 
narrow disciplinary frameworks, thus we encourage our authors to integrate the conclusions and 
methods of related sciences in their works and we support within our capabilities experimental 
research projects with similar conception.

I recommend this thematic issue to all our readers in this spirit.

Pászka, Imre
Editor of the thematic issue
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— On the cover —

Viewpoints, Perspectives (Photo: Majzik, Andrea, 2012)
The spiral staircase of the County Hall built in 1961. Before 1990, under the communist regime, the Csongrád County Council 
and the local unit of the communist party (MSZMP) functioned in this building. It was also the working place of the dreadful 
family of the region whose members were Mihály Komócsin (1895–1978), a founder of the Hungarian Communist Party and 
president of the County Council, Mihály Komócsin Jr. (1925–), president of the local then of the county communist party and 
Zoltán Komócsin (1923–1974), a leader of the national MSZMP. In the 1980s, Csongrád County was nicknamed ‘Pol Pot Coun-
ty’ by the opposition intellectuals because of the aggressive and ruthless rule of the Komócsin-clan. After the political transition 
in 1990, the civil organisations of the earlier political prisoners and the freely elected County Government were installed in this 
building. In 2012, university students who protested against the cutbacks in the higher education seized the building for one 
night and handed over their claims to the representatives of the actual government. (Jancsák, Csaba)



KEDVES OLVASó! ¦ Ez évi szociológia tematikus lapszámunk – a Belvedere 
Meridionale huszonöt éves hagyományainak és szerkesztési elveinek megfelelően – nemzetközi 
hatókörű kutatók-oktatók, a kutatói középgeneráció és a pályája elején járó fiatal kutatók által 
képviselt szinergiára törekszik.

Ez a szerkesztési szemléletmód lapunk alapvető értéke, melyet hangsúlyozottan fontosnak 
tartunk. A lapszám sokszínű tematikájú, ám a szerzők kutatási érdeklődésének, kutatási tere-
pének helyszíneiből következően elsődlegesen közép-európai orientációjú. 

Fontosnak tartjuk az inter- és multidiszciplináris megközelítésmódok bátorítását a fiatal 
kutatók-oktatók körében. A korábban megfogalmazott törekvéseinkkel összhangban a rokon 
társadalomtudományok kutatóinak eredményeit is figyelemmel kísérjük és publikáljuk.

Úgy látjuk, hogy a jövő – akárcsak a tudományok egyéb területein – a társadalomtudomá-
nyokban a szűk diszciplináris keretek meghaladásának irányba mutat, ezért lehetőségeinkhez 
mérten bátorítjuk a rokontudományok módszereinek, eredményeinek integrálását, illetve támo-
gatjuk a kutatások tematikai kereteibe való szervesítésére törekvő kísérletezéseket.

Ebben szellemben ajánlom a tisztelt olvasók figyelmébe lapszámunkat.

Dr. Pászka Imre Dsc
a tematikus lapszám szerkesztője
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— Címlapon —

Nézőpontok, perspektívák (Fotó: Majzik Andrea, 2012)
Az 1961-ben épült szegedi Megyeháza spirálszerű lépcsősora. Az 1990 előtti kommunista rezsim alatt az épületben volt a 
Csong rád Megyei Tanács és a kommunista párt (MSZMP) megyei hivatala. Az épületben munkálkodott a régió rettegett 
családja, melynek tagjai Komócsin Mihály (1895–1978) a Magyar Kommunista Párt alapító tagja, városi tanácselnök; ifj. 
Komócsin Mihály (1925–) városi majd megyei kommunista pártvezető, megyei tanácselnök és Komócsin Zoltán (1923–1974), 
az MSZMP egyik országos vezetője. Csongrád megyét a Komócsin-klán agresszív és kíméletlen irányítása miatt az 1980-as 
években az ellenzéki értelmiség “Pol Pot megye” gúnynévvel illette . Az 1990. évi rendszerváltás után ebben az épületben 
kaptak helyet a korábbi politikai foglyok civil szervezetei és az immár szabadon választott megyei önkormányzat. 2012-ben 
a felsőoktatási megszorítások ellen tüntető egyetemisták egy éjszakára elfoglalták az épületet, és a kormány képviselőjének 
követeléseket adtak át. (JCs)




