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Átalakulás és nem rendszerváltás?

„És itt a törvény – véres lázadók,
Hamis birák és zsarnokok mezéből

Fehérre mosott könyvnek lapjain”  
V. M. 

A magyar jogrendszer átalakulása �985/�990–
�005 – konferencia és kötet elsősorban a szer-
vezőket, a téma kigondolóit, szerkesztőit-
megvalósítóit dicséri. A magyar jogrendszer 
átalakulásának ilyen átfogó, általános érvényű 
és részletes feldolgozása úttörő jellegű. 

Maga a kiadvány is páratlan, két kötetben, 
igényes megjelenésben, 1165 oldalon, sötét, 
béke-kék színben, amely a középkori tábla-
képek ultramarinját, a szellem időtlen sugár-
zását idézi fel. A könyv hetvenkilenc hosszabb 
referátum és rövidebb korreferátum megjelen-
tetésével az elmúlt tizenhét év jogi átalakulá-
sának szinte teljes és hiteles képét adja.

Maga a mű egészében nem több és nem 
kevesebb, mint számvetés, visszatekintés arra 
a korszakra, amelyet kezdetben még rendszer-
váltásnak, aztán átmenetnek, napjainkban 
pedig egyesek sokadik (?) köztársaságnak ne-
veznek. A vállalkozás egyedülálló, az ötlet 
kitűnő, a felkért hozzászólók a magyar jogász-
társadalom ismert, többnyire a folyamatos 
konszolidációt képviselő alakjai. Az összhang-
zat pedig már-már egységes harmóniát sugall, 
a jogfejlődés láthatóvá varázsolt íve a felismert 
rossztól fokozatosan az ész által uralt – gondos 
jogászok által gondozottan – egyre jobb meg-
oldás felé halad – lineárisan fejlődik és konk-
rét iránya van, értéktartalma pedig pozitív. De 
valós-e ez a kép? Hol maradt például a jogi 
oktatás bemutatása? Mielőtt ebben elmélyed-
nénk, még néhány szó a szellemet palackba 
záró személyekről. 

A kötetet a szerkesztők – nevük is emlí-
tessék: Jakab András és Takács Péter urak – hét 

nagyobb fejezetre osztották: I. Alkotmányjog; 
II. Közigazgatási jog; III. Büntetőjog és más 
bűnügyi tudományok; IV. Magánjog, vala-
mint az ahhoz kapcsolódó jogterületek; V. 
Egyéb jogterületek (agrárjog, munkajog, pénz-
ügyi jog, környezetvédelmi jog stb.); VI. 
Nemzetközi jog és európai jog; VII. Társada-
lom, politika, jog. A kötetet függelék, a kon-
ferencia programja, a kötet szerzőinek muta-
tója zárja. A konferenciát Cs. Kiss Lajos 
szervezte.

Hiányoljuk a kötetből azt az előszót, amely-
ből az olvasó megtudhatná, milyen szálakkal 
kapcsolódik ez a kötet a kiadóként is megjele-
nő Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karához – amely a szervezés 
nemes feladata mellett a nevét adta a vállal-
kozáshoz, de amelynek számos kiváló oktató-
ja nem kapott lehetőséget, hogy elmondja 
egy-egy témáról véleményét. A szerzők kivá-
lasztásának szempontjai is érdekelnék a jelen 
és jövő olvasóit, ezért még utólag is célszerű 
lenne közzétenni. Például hol maradtak a 
déliek (Szeged és Pécs), Kecskés és Kiss pro-
fesszorok és a közjogi iskola? 

Alapos, többé-kevésbé lényegre törekvő, 
nagyobb részben egységes jogszemléletet és 
jogfelfogást sejtető és tükröző írások olvasha-
tók, amelyek közül például a pénzügyi jogi 
és a nemzetközi jogi részt feldolgozó írások 
eltérő szemlélete üdítően újszerű megközelíté-
se a jogászi gondolkodás és paradigma végle-
ges determináltságának illúzióját egészségesen 
rombolja. 

Egy ilyen összefoglaló önmagában jelen-
tős és szembenézésre sarkalló teljesítmény, a 

„nagy szembenézés”, a „nagy összegzés” katar-
zisa azonban elmarad – az írások többségük-
ben megmaradnak  pozitivista, érték- és 
kritikai élt mellőző tárgyleírás körében  –  tisz-
telet a kivételeknek.
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Egyes témákra valószínűleg lehetett volna 
alaposabban felkészült és kevésbé jogpoziti-
vista szerzőket is találni. Érthetetlenül kevés 
az olyan referátum, amelyik a hasonló törté-
nelmi sorsfordulót megélő államok jogi át-
alakulására utalna, tekintene ki. Azért napja-
inkban nem egy tudományos szigeten élünk. 
Nagyon kevés kritikus hangvételű elemzés 
olvasható, a dolgozatok nagy része egyszerű 
leírás, még kevesebb a tudományos igényessé-
get tükröző dolgozat – ez valószínűleg annak 
tudható be, hogy a szerzők nagy része leírás-
ként, descriptióként, semmint tudományos 
feldolgozásként fogta fel a saját témáját. 

A kötet közjogi tanulmányaiból az a 
szemlélet sugárzik, hogy a jog  nem más, mint 
a kihirdetett tárgyi jogszabály, az ebből kö-
vetkező feladat pedig ezen jogszabályi anyag 
változásának a bemutatása. A jog a formalizált 
jogszabállyal azonos. Ebben a rendszerváltás 
után egyedüli újdonságot az Alkotmánybí-
róság működése hozta – a bírói szubjektum 
előtérbe állítása a személytelen bírói korszak 
után mindenképpen dicséretes váltás, és vala-
mennyi jogág részére irányt mutató, de talán 
túldimenzionálni sem szükséges. 

A jogpozitivista bemutatás szerintünk 
kétes értékű, hiszen felidézve a 80-as években 
végzett jogi tanulmányokat, nem annyira a 
formális joggal volt gond, mint az érvényesü-
lésével. A jog nem azonosítható az írott jog-
szabályokkal, a jog nem a jogszabályok ki-
nyomtatott betűiből áll. Különösen érthetet-
len ez a pozitivista szemlélet az igazságszol-
gáltatás átalakulásának körében, jóllehet a 
korreferencia módszertani kérdések, szocio-
lógiai szemlélet felvillantásával az ilyen jogi 
értékelés egyoldalúságára felhívta a figyelmet. 
Ez a nyers, materialista jogfelfogás – mond-
hatnánk, pozitivista szemlélet – még olyan 
tanulmányok körében is kimutatható, mint 

az ún. „életjogról” szóló beszámolóban és 
annak opponensi kritikájában. 

A magánjogon belül a fő- és résztémák 
felosztását nem tartjuk sikeresnek, a polgári 
jogot több részre kellett volna osztani, mivel 
a személyi jog és a tulajdonjog alapjaiban 
újult meg. A kereskedelmi jog nem azono-
sítható a társasági joggal, már az alapvető 
fogalomhasználat kereskedelmi jog = gazda-
sági jog kiinduló tételei is a mélyebb elemzés 
iránti teljes igénytelenséget mutatják. Olyan 
zavaros értékítéletek is olvashatók, miszerint 
a szocialista jog a társulások körében a későb-
bi társasági jogot pozitívan termékenyítette 
meg; mi tekinthető itt pozitívnak, a „fából 
vaskarika csinálás” kísérlete? A túlélés lehető-
sége? Az apport és a társasági részesedés átru-
házásának részletkérdései helyett célszerű lett 
volna akár a szellemi alkotások jogát, vagy a 
családjogot, de akár a személyek jogát külön-
külön tárgyalni.

A pozitivista joganyag bemutatása az ún. 
szociális jog terén már-már fájó szikárságú, 
a munkajogi referátum történeti kiábrán-
dultsága is csak a történések megértésének 
kísérletét mutatja.

A kötet összbenyomása – hangsúlyozva a 
kivételek üdítő szellemi különbségét – nem 
más, mint egy vizsgára történő felkészülés 
tananyaga: ez és ez történt, ennek a jogszabály-
nak a helyébe egy másik lépett, már a rend-
szerváltozás előtt megindultak a változások, 
és azóta is folytatódnak stb., stb.

Kevés lenne ez a történelmi távlat a tények 
tudományos megítéléséhez? Már abban is 
eltérnek a vélemények, volt-e valóságos rend-
szerváltozás a jogi szférában, hiszen a válto-
zások – állításaik szerint – a szocialista refor-
mok sodrába logikusan illeszkedtek, azt foly-
tatták, és most is ennek, a már a 80-as években 
elkezdődött folyamatnak vagyunk a tanúi. 
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Egyáltalán, a könyv címének sokat sejtető 
utalása: 1985/1990–2005, a kezdeti időpont 
meghatározhatatlanságára utal?  Változott-e 
alapjaiban és érdemében a joganyag 1989/1990 
óta? Számos szerző erre az egyértelmű kérdés-
re mellébeszél, a válaszaikat nem a két kiválasz-
tott történelmi időpontra vetítik, hanem a 
történeti és jogalkotási folyamat tényeinek 
leírásában – folyamatában – értelmezik. A 
jelen sorok írója az egyetemen a rendszerválto-
zás előtti jogot tanulta még, az államvizsgáját 
is abból tette le, ezért kijelentheti, annak az 
öt évnek a jogi matériájából – már eleve ki-
vonva a nem jogi, hanem kizárólag ideológiai 
tárgyakat –,  kb. 10 %-a az, ami még ma is 
bizonyos használhatósági erővel bír, nem fe-
ledve a jogtörténet előtti tiszteletet és annak 
időtlen értékállandóságát. A kötet egyes szer-
zőinek az írásai mást tükröznek, ők azok, akik 
ebben a folyamatban részt vettek, ki tanúként, 
ki kodifikátorként, ki folyamatos kodifiká-
torként, ki egyéb állami pozícióban – mások 
pedig független és tudományos szemlélőként, 
illetve diákként. Ez utóbbi csoportba sorolha-
tó szerzők írásai bírnak azzal az erkölcsi és 
tudományos erővel, amellyel messze kiemel-
kednek a „permanens rendszerváltástól a 
sokadik köztársaság ideológiája” aktív alakítói-
nak, haszonélvezőinek és szereplőinek ideo-
logikus és tudománytalan reflexiói közül.

A rendszerváltozás utáni „értékválságot” 
és botcsinálta belpolitikánkat legjobban a 
büntetőjog beszámolói bizonyítják. Nagy 
professzor úr a büntetőjogi dogmatika szétve-
résének vészharangját kongatta meg. A poli-
tika közvetlenül és direkt módon  szólt bele 
a büntetőjogba, annak autonómiáját teljesen 
figyelmen kívül hagyva. A büntető eljárásjog 
szinte követhetetlen Canossa-járásának évei 
ezek: az új Be. hatályba lép, mégsem lép, mó-
dosul, majd hatályba lép stb. E lépések az 

állam büntető hatalma megfogalmazásának 
küszködését és legitimációs hiányát, mond-
hatnánk, kulturálatlanságát mutatják. 

Egyes szerzők által jó hangzású romanti-
cizmussal felidézett Kádár-rezsim – Prokrusz-
tész-ágyának számító 1956-os forradalom jogi 
értelmezésének bakugrásai, a semmisségi 
törvények mellett a bűnösök büntetlensége, 
a bűnök eliminálása, sőt – egyes személyek 
részéről ennek már-már érthetetlen merész-
ségű nyílt vállalása – mutatja az átmenet ér-
tékkereső–értékeltérítő–értékmanipuláló 
korszakát. Nem véletlen, hogy az írások jog-
pozitivizmusa visszahúzódik a jog jogszabály-
ként történő felfogásának elefántcsonttornyá-
ba –, és még a természetjogi felfogás sem kap 
megnyilvánulási lehetőséget. Hack Péter kiál-
tó kérdései szegezik egyedül szembe az olva-
sóval – a kötet számos írása által is felerősítve: 
Te érted, mi történt itt, és miért így történt? 
Ha vagyonokat lehetett ismételten, sokad-
szorra a történelemben törvénytelenül konfis-
kálni, embereket és emberi sorsokat törvénye-
sen az állam által jól fizetett állambiztonsággal 
manipulálni, halálos bírói ítéletek sokaságát 
alaptalanul megítélni –, akkor nincs helye 
számonkérésnek? Nincs helye az igazságtalan 
történések társadalmi és jogi értékelésének? 
Nincs mód a bűnök feletti pálcatörésre? – ak-
kor ez így fog továbbmenni, ez lesz a kódolt 
kulturális emlékezetünk, és mindenki nyug-
tassa vagy heccelje magát természetének, 
származásának, családi környezetének, poli-
tikai nézeteinek megfelelő értelmezéssel? 
Nincs legkisebb közös többszörös a múltbe-
li bűnök listáját érintően? Azaz nincsenek, és 
nem is voltak jogilag értékelhető bűnök?  De 
ha voltak, akkor azokra a jognak nem kell 
reagálnia? A társadalomban nincs minimális 
értékítélet sem, nem is alakul és lehetőleg ne 
is alakuljon ki ilyen? 

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2008/2

�5�

Márpedig voltak változások. Ezt az írások 
nagy része igazolja. Változott a jog emberké-
pe, és szerencsére megváltozott az emberek 
jogfelfogása. A jog napjainkra a küzdelem, a 
harc, sőt, a mindennapi küzdelmek eszköze 
lett. Ott is jogot keresnek az emberek, amely 
életszférához nincs köze a jognak. Az alkot-
mányjog körében a demokratikus szocializ-
musból formálisan és tartalmában is képvi-
seleti demokrácia lett, és az ezt szabályozó 
joganyag a napi próbák alatt alakul, recseg-ro-
pog, de áll. Alapvetően megváltozott az ál-
lamigazgatás, közigazgatás (Herbert Küpper), 
ezt sem lehet hasonlítgatni a Kádár-rezsim, 
félig korrupt, félig lusta/laikus és centrális 
irányításához. Más az állam és a gazdaság 
alanyai közti viszony, az állam az APEH útján 
tudja régi reflexiókat idézve „fenyegetni” a 
gazdálkodókat, de közvetlen interakcióra a 
jogi eszközök már csak kisebb számban állnak 
rendelkezésre. Megváltozott alapjaiban a 
honvédelem, és sorolhatnánk még a kötet 
tanulmányainak témáit. A korábban elnyo-
mott és szőnyeg alá söpört jogterületek felvirá-
goztak, megjelentek, ide sorolandó a kisebb-
ségi jog, a kisebbségek védelme, Majtényi 
Balázs szép munkája ezt bemutatja. De amint 
már említettük, alapvetően megváltozott az 
ember és a jog viszonya is, mármint a születés, 
halál, eutanázia „nagy kérdéseinek” körében 

– ezeket Jobbágyi Gábor dolgozata mutatja 
be szemléletesen. Kevésbé változott a büntető-
jogi gondolkodás paradigmája, Bárd Károly 
alapos és gondolatébresztő írása meggyőz 
bennünket az általa megfogalmazott problé-
mákról. Szerencsére a változásoknak volt és 
van egy egészséges gravitációs ereje, amely 

Európa felől és afelé terel bennünket, és amely 
sok-sok területen a maga szabályozásával jo-
gunk részét képezi. 

Nagy erénye a kötetnek olyan új jogi ka-
tegóriák feltámasztása, mint például a történe-
lem és ideológiák kövei által felmorzsolt 
nemzet, olyan jogászi szakmához méltó örök 
kérdések újrafelvetése, mint a monizmus és 
dualizmus problémája, a nemzetközi jog és 
a belső, állami jog viszonya, valamint újabban 
az Európai Közösség és az Európai Unió és a 
szuverenitás kérdése. De a figyelmet és dicsé-
retet érdemlő résztanulmányokból sem tud 
még felépülni az az összhangzat megszólítá-
sára hivatott harang – mint Tarkovszkij fe-
lejthetetlen Andrej Rubljov-filmjében –, amely 
a megújulás hírét elvihetné a világba. Ehhez 
a jognak ismét a mindennapok kultúrájává 
kell válnia, olyan kulturális erőnek, amelynek 
nem kell a múltbeli dicstelenségektől folyama-
tosan akként elhatárolódnia, hogy csak ön-
nön külső mezének váltogatására legyen ké-
pes. Ennek a pozitivista – mondhatnánk va-
lós kulturális gyökerek nélküli – jogfelfogás-
nak meg kell újulnia. 

Mindenképpen javasoljuk elolvasni Hor-
váth Pál megrendítően tragikus történetét, a 
királyi magyar egyetem életének sorsdöntő 
évszázadairól, korábbi vagyoni és egyéb 
problémáiról, amelyek a jelenben, ijesztően 
hasonló strukturális mélységben tovább élve, 
ugyanúgy folytatódnak. (Jakab András – Ta
kács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átala
kulása �985/�990–�005. I–II. Budapest: Gon
dolat, �007)
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