
történeti sietnie
így nem csupán azok számára válhat hasznos olvas
mánnyá. akik az újkori magyar politika nehezen túl
szárnyalható óriása életművének teljes leltárát kíván
ják számba venni, de megkerülhetetlen az új szemlé
letű dolgozat a kortársi közönség, s így elsősorban a
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gyakat ébreszt a népben. Vágyak az emberi természetben 
feküsznek, s míg azok a lehetőség vagy valószínűség körében 
vannak, emelik a tevékenységet; de oly vágyak, melyeknek 
létesülése nem valószínű, sőt nem is lehető, elégülctlenséget 
szülnek még azoknál is, kik sorsukkal előbb meg voltak talán 
elégedve, elvonják őket azon ösvényről, melyen biztosabban 
juthattak volna vagyonhoz; a munkásság és takarékosság ös
vényéről. A sorstól és ajándékképp másoktól várják vagyoni 
állásuk javulását, melyet becsületes munka által inkább elér
hettek volna. Sem a népnek, sem az országnak nem barátja az, 
a ki elérhetetlen vágyakat ébreszt a könnyenhivők kebelében. 
A másik káros eljárás, a mivel ismét nem vádolok név szerint 
senkit, a hatalom minden nemének, a kormánynak úgy, mint 
a törvényhozásnak keserű, gúnyos s gyakran rágalmazó meg
támadása s ezzel azok tekintélyének a kisebb műveltségű nép
nél káros aláásása. Megróni a hibát jog és kötelesség; de tör
ténjék ez oly módon, mely több kárt ne tegyen, mint hasznot. 
Az államhatalom minden ágában szükséges a tekintély; jus
son bár kormányra egyik vagy másik párt. ily tekintély nélkül 
kormányozni képtelen leend. A kik oda szeretnék vinni a dol
got, hogy a megalkotott törvénynek is csak kétkedve, vona
kodva engedelmeskedjenek a hon polgárai: azok nem a kor
mányt. nem az egyik vagy másik pártot, hanem minden kor
mányt. minden pártol, magát az államot kívánják veszélybe 
dönteni." (Uo.. 88-89. p.)

A z elmúlt mintegy két évtized történelmi léptékű 
változásokat eredményezett a magyar jogrend
szerben. A kétkötetes kiadvány és az alapjául 

szolgáló tudományos konferencia (A magyar jogrend
szer átalakulása 1985/1990-2005. Jog, rendszerválto
zás, EU-csatlakozás, Budapest, Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam-és Jogtudományi Kara, 2006. áp
rilis 7-8.) e változások átfogó tudományos feldolgozá
sának első kísérlete. A két kötet szerkezetének fő elve 
az, hogy jogrendszerünk átalakulását alapvetően a 
rendszerváltozás és az ország Európai Unióhoz történt 
csatlakozása határozta meg. s a változások három fő as
pektusban mutathatók be.

A csaknem nyolcvan szerző tollából származó írások 
egyrészt konkrét jogi kérdéseket dolgoznak fel. mint 
például az EU-csatlakozás alkotmányjogi problémái, 
az átmenet igazságszolgáltatása, a magyar státustör
vény. a kisebbségvédelem átalakulása, valamint a nem
zetközi jog és belső jog viszonyának megváltozása. A

Tanulmánygyűjtemény 
a hazai jogrendszer 
közelmúltbeli 
átalakulásáról
A  m a g y a r  jo g re n d s z e r  á ta la k u lá s a , 1 9 8 5 / 1 9 9 0 - 2 0 0 2  
J o g , re n d s z e rv á lto z á s , E U -c s a tla k o z á s . I - I I .
S zerkeszte tte : J a k a b  A n d rá s , Takács Péter 
B ib lio th e ca  J u r id ic a  -  A c ta  C ongressuum  1 5.
G o n d o la t K ia d ó  -  Eötvös L o ránd  T u do m án yeg ye tem  
Á lla m - és Jo g tu d o m á n y i K a ra , B ud a pe st
2 0 0 7 ,  1 - 7 1 0 ( 1 .  köte t) és 7 1 1 - 1 1 8 5  p . (2 . köte t)
ISBN 9 6 3  4 6 3  8 7 8  3  /  1. köte t: 9 6 3  4 6 3  8 7 9  1 /
2. kö te t: 9 6 3  4 6 3  8 8 0  5  ___

ól



történeti szemle

közölt tanulmányok emellett a jogi változások elmúlt 
húsz évének általános elméleti jellegű megközelítését 
nyújtják; így elemzik a jog és politika, illetőleg a jog és 
gazdaság viszonyának átalakulását, az alkotmány legi
timitását, a jogátvétel kérdéseit, az EU-csatlakozás kul
turális problémáit, a jogászi gondolkodásmód megvál
tozását, valamint a változások jogelméleti, jogszocioló
giai és kriminológiai jellegzetességeit. Végül a kötet
ben olvasható írások szám
ba veszik az egyes szakjogi 
területeken -  alkotmány- 
jog, agrárjog. büntetőjog, 
büntető eljárásjog, keres
kedelmi jog, környezetvé
delmi jog, közigazgatási 
jog, pénzügyi jog, polgári 
jog, polgári eljárásjog, szo
ciális jog -  történt változá
sokat.

Az írások szerzői nyolc 
hazai egyetem jogtudomá
nyi karainak, illetőleg több 
egyetem olyan fakultásai
nak oktatói, ahol jogtudo
mányokat is tanítanak.
Több szerző külföldi egye
temek oktatója, vagy olyan 
tudományos kutatóintéze
tek munkatársa, amelyek a 
magyar, illetve a közép-ke- 
let-európai jog hivatott 
elemzői. A szerzők között 
különböző minisztériumok 
és főhatóságok, illetve 
egyéb intézmények szak
emberei is szerepelnek.

A tanulmányok sokszí
nű, de a kérdéskört teljes körűen bemutató tematikáját 
a két kötet tartalomjegyzékével is érzékeltetni lehet:

Első kötet

I. Alkotmányjog:
Halmai Gábor: A magyar alkotmányjog átalakulása 

1985-2005; Paczolay Péter: Magyar alkotmányjog 
1989-2005: Dezső Márta: Magyar választási rendszer 
1985-2005: Somody Bernadetté: A nemzeti és etnikai 
kisebbségi önkormányzatok választása; Dezső 
Márta-Bragyova András: Az országos népszavazás 
Magyarországon; Szabó Máté Dániel: A népszavazásra 
szánt kérdés egyértelműsége; Majtényi Balázs: 
Multikulturalizmus Magyarországon? A magyarorszá
gi kisebbségi szabályozás a rendszerváltás után; 
Kaltenbach Jenő: Kisebbségi jog a Harmadik Köztársa
ságban 1990-2006; Fűrész Klára: Az igazságszolgálta
tási szervezetrendszer átalakulása 1985/1990-2005; 
Szilágyi Péter: A magyar igazságszolgáltatás átalaku- 

__ lása: Varsa Zs. András: Gondolatok az igazságszolgál- 
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tatás reformjáról; Jobbágyi Gábor: Az élethez való jog 
alakulása 1985-2005: Halmai Gábor: Az élethez való 
jog az alkotmányjogász szemével.

II. Közigazgatási jog :
Lőrincz Lajos: A magyar közigazgatási jog változá

sai 1990-től; Hajnal György: A közigazgatásról vallott 
felfogás változásai a közigazgatási reformelképzelések

tükrében 1990-2005; Her- 
bert Küpper: Magyar köz- 
igazgatási jog 1985-2005; 
Gajduschek György: Köz- 
szolgálat a szocializmus és 
a posztszocializmus idő
szakában; Torma András: 
A dal ékok közigazgatásunk 
szervezeti rendszeréhez 
1985-2005: Józsa Zoltán: 
A magyar önkormányzati 
rendszer korszerűsítésének 
kérdései; Fazekas Marian
na: A közigazgatási ható
sági eljárásjog változásai 
1990-2006; Nagy Marian
na: Jogérvényesítés és 
szankcionálás 1989-2005 
között a magyar közigaz
gatási jogban; Fehér Jó
zsef: Honvédelmi igaz
gatás, alkotmányosság, 
NA TO-csatlakozás; Laka
tos László: A katonai veze
tés rendszerének változási 
folyamata a rendszervál
tástól napjainkig.

III. Büntetőjog:
Nagy Ferenc: A magyar anyagi büntetőjog 

(át)alakulása a rendszerváltozás óta; Hollán Miklós: A 
társadalomra veszélyesség; Bárd Károly: A magyar 
büntetőeljárás alakulása 1985-2005; Tóth Mihály: A 
magyar büntetőeljárás alakulása 1985-2005: Hack Pé
ter: Az átmenet igazságszolgáltatása; Tóth Gábor Atti
la: A rendszerváltás keserű pirulája: Körinek László: A 
büntetőpolitika irányelvei Magyarországon; Lévay 
Miklós: A büntetőjog társadalmi szerepének változása 
Magyarországon 1985-2005.

IV. Magánjog:
Harmathy Attila: A polgári jog 1985-2005 között be

következett változásairól; Sárközy Tamás: A jog szerepé
nek átalakulása a gazdaságban. A magyar gazdasági jog 
fejlődése 1988-2005 között; Török Gábor: A jog szere
pének átalakulása a gazdaságban 1988-2005; Bodzási 
Balázs: A magyar kereskedelmi jog átalakulása 
1985-2005. A társasági részesedés szabályozásának 
problémái; Miskolczi Bodnár Péter: Érdekkonfliktusok
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kezelése a kereskedelmi jogalkotásban. Vargabetűk a 
magyar kereskedelmi jog fejlődésében 1985-2005: Faze
kas Judit: A magyar fogyasztóvédelemi jog fejlődése 
1985-2005: Menyhárd Attila: Fogyasztóvédelem és ma
gánjog: Szalma József: Szabályozási módszerek a ma
gyar polgári jogban 1985-2005: Horváth Pál: Az egye
temi tulajdonlás ügyéhez: Kengyel Miklós: A magyar 
polgári eljárásjog modellváltásai; Wopera Zsuzsa: A 
magyar polgári eljárásjog kihívásai az 1990-es évektől.

M ásod ik  kötet:
V. Egyéb jogterületek:
Tanka Endre: A magyar agrárjog átalakulása 

1985/1990-2005; Téglásy Péter: A magvar agrárjog 
átalakulása 1985/1990-2005; Csák Csilla: A ma
gyar agrárjog átalakulása 1985/1990-2005; 
Lehoczkyné Kollonay Csilla: Értékválság és adap
táció. A munkajog átalakulása a rendszerváltás 
után; Juhász Gábor: A szociális jog fejlődése Ma
gyarországon 1985/1990-2005; Takács Albert: A 
szociális jogok alkotmányos keretei az elmúlt tizen
öt évben; Várnay Ernő: A pénzügyi jog 1985 és 2005 
közötti alakulásának néhány alapvető jellegzetessé
ge; Szilovics Csaba: Stabilitás és kiszámíthatóság a 
természetes személyek adóztatásában 1985-2005 
között; Erdős Éva: Gondolatok a pénzügyi jog jog- 
ógi fejlődéséről; Simon István: Magyar bankjog 
1985-2005; Zsámboki Balázs: A banki szabályozás 
rendszerszintű következményei; Bándi Gyula: Á ma
gyar környezetvédelmi jog  alakulása 1985/ 
1990-2005; Fodor László: A környezetjog elmúlt 
másfél évtizede; Miklós László: A környezeti jog és 
igazgatás új törekvései; Paulovics Anita: Az állatvé
delemjogi szabályozása 1985-2005.

VI. Nemzetközi és európai jog:
Kovács Péter: A rendszerváltozás hatása a magyar 

nemzetközi jogi doktrínára; Kardos Gábor: A nemzet

közijog megváltozott képe; Molnár Tamás: A nemzet
közi jog  és a magyar jogrendszer viszonya 
1985-2005; Sulyok Gábor: A nemzetközi jog és a ma
gyar jog viszonya; Ákos Tóth: A magyar Alkotmány 
helyzete az EU-csatlakozás után; Sonnevend Pál: Ma
gyar Alkotmány és EU-csatlakozás; Helge Hornburg: 
A nemzet fogalma a magyar jogrendszerben, különös 
tekintettel a szomszédos államokban élő magyarokra; 
Halász Iván: A magyar alkotmányos rendszerben 
használt nemzetfelfogás a XXI. század elején; Király 
Miklós: Az Európai Unió kulturális politikája és Ma
gyarország; Horváth Enikő: A kulturális politika és az 
Európai Unió.

VII. Társadalom, politika, jog:
Catherine Dupré: Jogátvétel és alkotmányos változá

sok a posztkommunista átalakulások során; Badó Atti
la: Jogátültetés, normatív optimizmus és pesszimizmus: 
Körösényi András: A magyar alkotmány legitimitása 
1985-2005; Győrfi Tamás: A magyar alkotmány legiti
mitása 1985-2005; Fleck Zoltán: A politika és jog ve
szedelmes viszonyáról; Kis János: A jogon inneni szo
kások jelentőségéről; Boros László: A magyar jogrend
szer átalakulásának szociológiai jellemzői 1985-2005; 
Gyekiczky Tamás: Mélyfúrások; Szabó Miklós: A jo 
gászi gondolkodás változása 1990-2005; Bencze Má
tyás: A jogászi gondolkodás változása 1990-2005: 
Varga Csaba: A jogbölcselkedés állapota Magyaror
szágon; Paksy Máté-Takács Péter: Kontinuitás és disz
kontinuitás a magyar jogbölcseletben.

A kötetekben olvasható írások jelentős része angol 
nyelven is hozzáférhető (The Transformation o f the 
Hungárián Legal Order 1985-2005. Transition to the 
Rule ofLaw and Accession to the European Union. Eds.: 
András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham. Kluwer 
Lavv International. The Netherlands, 2007. 659 p.).

*E. L.

A  bizalom és a társadalmi tőke kapcsolatáról szól
va Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke a leghatározottabban állította, 

hogy a bizalmatlanság egyik fő oka a 20. században be
következett, s azóta is intenzíven cunamisodó informá
ciós robbanás, melynek következtében „elvész’' az em
ber, magyarul elveszettnek érzi magát a mind dinami
kusabban kiterjeszkedő világban. Az ember egyik bio
lógiai adottsága a bizalom/bizalmatlanság kettőse. A 
bizalom biológiai konstrukciónk eredménye, mely az 
endorfinok működésével van kapcsolatban. A bizalom 
nem más, mint egyfajta örömérzet, a társadalmi lény
ként létező ember a mások szolidaritását, együttérzését, 
támogatását éppen olyan örömként, eufóriaként élheti 
meg. mint az örömszerzés egyéb faktorait. A freudi fi-

________________SZEMLE
Bizalom és történelem
B iz a lo m -s z im p ó z iu m  
F ra n c is  F u k u y a m á v a l

lozófia egyik tétele az öröm-elv, amely szerint az em
ber alapvetően örömre törekvő, működésében kitünte
tetett szerepe van a konfliktuskerülésnek, konfliktuske
zelésnek. Az öröm az emberi létezés egyik célja. A bi
zalom nem más tehát, mint az öröm egyik lehetséges 
változata. Öröm a másokba vetett hit okán. A Magyar


