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Jelen tanulmánykötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Karának doktori iskolái által 2012. április 20-án rendezett III. doktori konfe-

rencia Politikatudományi Szekciójában elhangzott előadások írásos változatát tar-

talmazza. A Prof. Dr. Bihari Mihály által vezetett Politikatudományi Doktori Iskola 

17 hallgatójának tanulmánya tükrözi Doktori Iskolának sokszínűségét és interdisz-

ciplináris felfogását. A szerzők túlnyomóan politológusok, de vannak jogászok, 

történészek és bölcsészek is. 

Ahogyan a konferencia, úgy a kötet is három fő szerkezeti egységre tagolódik. A 

Politika, eszme történelem című fejezet a politika és történelem témakörével, a 

politikai filozófiával és eszmetörténettel foglalkozó munkákat tartalmaz. Megadja 

Gábor egy eddig viszonylag ismeretlen – ugyanakkor magyar vonatkozással is 

rendelkező – politikai gondolkodó, Erik von Kuehnelt-Leddihn munkásságát 

elemzi. Soós Eszter a weberi karizmaelmélet tükrében foglalkozik Charles de 

Gaulle karakterével. Bodnár-Király Tibor Decsy Sámuel biográfiájának hiányára és 

az ebből fakadó historiográfiai helyzetre világít rá. A fejezet végül Kis Zsuzsanna 

és Horváth Szilvia ókorral foglalkozó irataival zárul: előbbi a politikai neveléssel, 

utóbbi a retorika politikai integrációra gyakorolt hatásával ismerteti meg az Olvasót. 

A Nemzetközi panel tanulmányai meglehetős alapossággal és széles ismeret-

anyaggal felvértezve villantanak fel egy pillanatképet a nemzetközi viszonyokról. 

Itt jellemzően kétfajta tanulmánnyal találkozunk: az egyik egy ország vagy térség 

politikai viszonyaival foglalkozik, a másik egy-egy tematika mentén mutat be egy 

jelenséget vagy intézményt. Az előbbiekhez sorolható Kricsfalusi Nóra (aki az 

olasz pártrendszert vizsgálja Berlusconi bukása után) és Horváth Attila (aki a cseh 

és szlovák pártpolitikai mozgásokat szemlélteti) tanulmánya. A többi irat egy-egy 

nemzetközi tematika mentén mozog: Ördögh Tibor Szerbia ombudsmani rendsze-

rét, Böcskei Balázs a globális válság utáni válságkezelés válságát, Sebők Noémi a 

csecsenföldi konfliktus nemzetközi jogi oldalát, Milován Orsolya magyar és az 

örmény nemzetpolitikát, Ujvári Anna pedig a gazdasági és pénzügyi válságnak a 

palesztin területekre gyakorolt hatását mutatja be. 

Végül a harmadik fejezet Köz, jog, politika címmel a politika, a politikai intéz-

mények közjogi hátterével, szakpolitikával és a (köz)jogi rendszer megváltozásával 

foglalkozik. Szabó Zoltán Gyula a pártpénzek egy speciális szeletét, az EP-képvi-

selők pártadóját veszi górcső alá. Szintén pártügyekkel foglalkozik Tábori Ferenc, 

aki az 1990 és 2010 közötti időszak országgyűlési választásainak jelöltállítási ta-

pasztalatait vizsgálja meg széleskörű adattömeg felvonultatásával. Franczel Ri-
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chárd és Pásztóy András egyaránt változásokkal foglalkoznak: előbbi szerzőnk az 

Alaptörvény miniszterelnökről szóló passzusait vizsgálja, Pásztóy András pedig a 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács új intézményét ágyazza nemzetközi ke-

retbe. Antal Attila írása pedig a környezetpolitika lehetséges ideológiai tölteteinek 

dilemmáját boncolgatja. 

Pusztán a témakörök és a fejezetek felsorolásával látható Doktori Iskolánk széles 

és a politikatudomány több területét, valamint a társtudományokat is lefedő palet-

tája. A szerzők ezzel a kötettel mondanak köszönetet témavezetőiknek és konzu-

lenseinek, akik nem csupán e tanulmányok megszületéséhez járultak hozzá szak-

mai lektorként, hanem tudományos fejlődésünket is folyamatosan segítik. Külön 

köszönet illeti a Doktori Iskola vezetőjét, Dr. Bihari Mihályt, aki hozzájárult a 

konferencia sikeres lebonyolításához. 

 

A szerkesztő 

 


