ELŐSZÓ A LAPSZÁMHOZ
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ásodik tematikus lapszámmal jelentkezik a WEB, a
Max Weber Szakkollégium szociológiai szakfolyóirata.
A vallásszociológia lapszám után most a Politikai kultúra az átmentben címszó alatt a politikai kultúra kérdéskörével foglalkozó tanulmányokat, dokumentumokat, és szemléket tartalmazó WEB-et vehet kézhez a kedves olvasó.
A Tanulmány rovatban D. Lőrincz József a civil társadalom
kialakulásának elméleti dimenzióiról, lehetőségeiről értekezik. Péter László a metaforikus című tanulmányában („Az
Aranykorszak örökösei”) történeti alapállásból elemzi a kolozsvári diákok politikai kultúráját, közvetlen kapcsolatot teremtve a 89 előtti autoriter politikai szocializációs intézményeivel,
megállapítva: a befejezetlen átmenetre jellemző politikai kultúra közvetlenül visszavezethető a disszidens mozgalmak, a
normatív kommunikatív cselekvések hiányára. A Geambaşu
Réka - Pásztor Gyöngyi szerzőpáros esettanulmánya (a 2001.
OTDK I. díjas dolgozata a Szociológia Szekcióban!) a kolozsvári
Báthory Gimnázium diákjainak vizsgálata kapcsán fogalmazza
meg azt a hipotézist, hogy a legfiatalabb szavazati joggal rendelkező népesség politikai irányultsága még kiforratlan, amit
alátámaszt Gál-Borus László a BBTE magyar diákjainak szavazói veselkedését elemző tanulmánya: a magyar diákok jelentős
hányada nem racionálisan, hanem etnikai és pártazonosulási
alapon szavaz. Plainer Zsuzsa pedig a politikai elit kialakulásának és rekrutációs hátterének a feltérképezésére vállalkozott.

A Dokumentum rovatban a WEB-ben Gyímesi Éva személyes jellegű írása a ’89 előtti politikai ellenállás belső megélését érzékelteti.
A Műhely a Civil Kurázsi kutatássorozatot mutatja be.
A Recenzió rovat két egymástól eltérő jellegű könyv megjelenéséről számol be: a Stelian Tănase Acasă se vorbeşte în
şoaptă. Dosar & jurnal din anii târzii ai dictaturii (Otthon suttogva beszélnek. Dosszié és napló a diktatúra kései éveiből
– Compania Kiadó, Bukarest, 2002) című megdöbbentő könyvét ismerteti, ami az „értelmiségi kisember” saját szekus-dossziéjával való szembesülésének drámáját, tragikumát sűríti
egybe, valamint az Alina Mungiu-Pippidi Politica după comunism (A politika a kommunizmus után, Humanitas Kiadó, Bukarest 2002) című romániai állampolgári kultúrát elemző empirikus jellegű könyvéről ad hírt.
Reméljük, a tanulmányok kapcsán a WEB a közeljövőben
majd egy termékeny vitának adhat helyet: Romániában először
lapunk hasábjain jelent meg szakértők tollából az a megállapítás, hogy politikai és civil szféra jelenlegi állapota (pl. a szélsőséges nézetek térnyerése, a politikai pártok közötti migráció,
intolerancia) strukturális okokra is visszavezethető: a térség
többi államától eltérően ’89 előtt Romániában nem volt egy
markáns és nyilvános disszidens mozgalom, egy ellen-elit; s
ez a hiány a magyar etnikum tagjaira ugyanúgy hatott, mint
többségi állampolgárokra.
A vendégszerkesztő
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