
A  rendszerváltást megelőző időszakban, 1989-ben, 
illetve a Harmadik Magyar Köztársaság októberi 
kikiáltásakor is fontos és kiemelkedő szerepet 

játszottak az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
(ELTE ÁJK) oktatói, munkatársai és diákjai. Húsz 
évvel később. 2009. november 19-én a Kar a Filozófia 
Tanszék, a Jogszociológiai Tanszék, a Közgazdaságtan 
és Statisztika Tanszék, a Kriminológiai Tanszék, a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, valamint a Po
litikatudományi Intézet és e tanszékek mellett működő 
diákkörök együttműködésével tudományos konferen
ciát szervezett.

A rendezvény kérdéskörei a rendszerváltás óta eltelt 
húsz esztendő különböző társadalmi, közéleti és jogi 
változásai voltak. E folyamatot rövid, mintegy húsz 
perces, tudományos ismeretterjesztő jellegű előadá
sokon keresztül mutatták be az előadók, amelyeket 
minden esetben nyolc-tíz perces szabad vita követett a 
hallgatóság cselekvő részvételével. Az összejövetelen 
előadóként a kar oktatói mutathatták be kutatásaikat az 
érdeklődők számára, de a tanszékek természetesen nem 
csak belső, hanem -  amennyiben szükségesnek tartot
ták -  külső, meghívott előadókkal is képviseltethették 
magukat.

Az eseménysor az Egyetem téri főépületben, négy 
külön panelban (Jog. Politika. Szabadság és Társada
lom) egymás mellett, párhuzamosan zajlott. Mind szak
mailag, mind pedig a látogatottságot tekintve (az elő
adásokon több mint kétszázan vettek részt) sikeresnek 
minősíthetjük a rendezvényt, ugyanis a karról tizenegy 
tanszék harmincöt oktatója, illetve szép számú meghí
vott vendég képviseltette magát.

Az előadásokkal egy időben a folyosókon két kiál
lítás is színesítette a konferencia programját: Argejó 
Éva (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 
az állambiztonsági megfigyelések módszereiről készí
tett összeállítást, míg Solt Ágnes (Országos Krimi
nológiai Intézet) a szegregáit telepeken, mélyszegény
ségben élő romákról készített szociofotó-sorozatot.

A kötetben szereplő előadásokon kívül az alábbi
akról hallhattak még a résztvevők:

Mráz Ágoston Sámuel (Politikatudományi Intézet) 
arról beszélt, hogy a Nézőpont Intézet kutatása szerint 
a magyarok 79 százaléka megváltoztatná az Alkot
mányt. Az irányokról újra és újra vita folyik, de sokszor 
megfeledkezünk arról, hogy nemcsak a „mit", hanem a 
„hogyan" kérdése is fontos. Az előadás vázolta az 
alkotmánymódosítás fogalmát, a kilencvenes évek 
magyar alkotmányozási kudarcának okait, valamint az 
elmúlt évek német és francia alkotmányreformjainak 
sikerét, eljárási oldalról megközelítve.

Kukorelli István (Alkotmányjogi Tanszék) nagy ér
deklődést kiváltó előadásában bemutatta a békés rend
szerváltás és az „alkotmányos forradalom" történetét, 
illetve ismertette az alkotmányos intézményrendszer 
kiépülését és működését, a folyamatos alkotmányozás 
jellemzőit és jelentőségét.

Tóth Zoltán (Politikatudományi Intézet) a rendszer- 
váltás utáni közigazgatási reformtörekvésekről beszélt.

A  rendszerváltás húsz éve 
-  Állam, jog társadalom

Hangsúlyozta, hogy bár a rendszerváltás után a kor
mányok általában keresték az egyetértés folytatásának 
és kiterjesztésének a lehetőségét, eredményre egyelőre 
még nem jutottak.

Bodnár Zoltán (Pénzügyi Jogi Tanszék) a Magyar 
Nemzeti Bankról (MNB) mint az állam és a bankok 
bankjáról beszélt a hallgatóságnak. Az előadó bemutat
ta a jegybanki önállóság jelentését és alakulását a rend
szerváltás utáni Magyarországon. Szót ejtett arról is, 
hogy az elmúlt húsz évben milyen jellemzőit figyelhet
tük meg a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos szabá
lyozásnak.

A résztvevők egy sodró lendületű beszélgetésen is 
részt vehettek Pesty Lászlóval (Pesty Fekete Doboz), 
aki az 1980-as évek végén a kari Filozófia Tudományos 
Diákkör titkára volt. 0  volt továbbá a hazai politikai 
változások „nem hivatalos" rögzítésének, a Fekete 
Doboznak az alapítója, ahol korabeli tüntetéseket, 
illetve az Ellenzéki Kerekasztal egyes üléseit rögzítet
ték filmszalagra.

Finszter Géza (Büntető Eljárásjogi és Büntetés- 
végrehajtási Jogi Tanszék). Fleck Zoltán. Hack Péter és 
Nagy Marianna (Közigazgatási Jogi Tanszék) a bizalmi 
válságról beszélgettek. Mindenki számára kiderül
hetett. hogy a magyar lakosság társadalmi és intéz
ményi bizalmi szintje európai összehasonlításban is 
elgondolkodtatóan alacsony. A hallgatóság megtudhat
ta. hogy milyen folyamatok hozzák létre és tartják fönn 
az állam és polgára közötti bizalmatlanság spirálját, és 
hogy mindez milyen következményekkel jár.

Lőrincz József (Büntető Eljárásjogi és Büntetés-vég
rehajtási Jogi Tanszék) és Vig Dávid (Kriminológiai 
Tanszék) Monory-Mész András Bebukottak című. 
1985-ös filmje kapcsán beszélgetett a fiatalkorúak bün
tetés-végrehajtásának rendszerváltás utáni helyzetéről, 
alakulásáról, a tököli börtönkörülményekről, a fiatalok 
közötti erőszakról és a Kriminológiai Tanszék Pártfo
gói Csoportjának tapasztalatairól.

Vannak helyzetek, vannak évfordulók, amikor meg 
kell állni, körbe kell nézni: hol is tartunk? Mit gondo
lunk a világ fontos dolgairól? Van-e ma érvényes, kö
zös mondanivalónk például a rendszerváltásról? Sok 
egymás mellett dolgozó oktató vagyunk-e. vagy hosszú 
beszélgetések után a tudományköziség jegyében meg 
tudunk-e fogalmazni valami közös álláspontot? Köszö
net illeti a szervezőbizottságot (BorbírÖ Andrea, Gosz- 
tonyi Gergely, Mátyás Ferenc, Nagypál Szabolcs és 
Vig Dávid), illetve minden résztvevőt: az előadókat 
ugyanúgy, mint a szervező tanszékeket és a Tudomá
nyos Diákköröket, hogy lehetővé tették e megfontolt 
körbenézést.



Lehetővé vált, hogy megmutassuk: ezek vagyunk, itt 
tartunk ma. Ezeket gondoljuk a húsz évvel ezelőtti ese
ményekről, illetve mindarról, ami azóta jellemzi orszá
gunkat. A visszajelzések alapján hisszük, hogy e kerek, 
a Magyar Köztársaság számára oly fontos évfordulóhoz 
kapcsolódó találkozó hozzájárult mind a Kar tudomá
nyos életéhez, mind pedig a Kar oktatói szakmai hírne

vének növeléséhez. Reméljük, hogy a most kézbe 
vehető tanulmánygyűjtemény bemutatja az olvasónak 
az Állam- és Jogtudományi Kar számos oktatóját, és az 
eseményhez hasonlóan méltó módon képviseli a 375 
éves ELTE hagyományait is.

Nagypál Szabolcs, Gosztonyi Gergely
(szerkesztők)
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