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közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

Amikor egy új idea hirtelen és hatalmas erővel felszínre tör, 
mindig új társadalmi kérdésekre és problémákra válaszol. 
Az intellektuális izgalom lecsengése után viszont magyará-
zó ereje kiegyensúlyozottabbá válik, és  már nem mindent 
megoldó eszköztárnak látjuk, mint a  felbukkanása idején. 
Ekkor indul el annak a  területnek a  keresése és  izolálása, 
amelyben az új megközelítés gyümölcsözően használható.

Napjainkban éppen ez történik a helyreállító igazság-
szolgáltatás koncepciójával: „nagyot szólt”, amikor meg-
jelent, sokféle problémára látszott választ adni, az elmúlt 
években pedig kezdi megtalálni a  helyét a  kriminológia, 
a bűnügyi tudományok és a szakpolitikák területén, és vé-
gül kiderül majd, hogy mennyire bizonyul maradandó 
eszköznek a büntető igazságszolgáltatás fegyvertárában.

A szerző túllép a büntető igazságszolgáltatás vizsgá-
latán, mert a mai magyar társadalomban hiányzik a  tár-
sadalmi rétegek közötti párbeszéd, s ez akadálya a  társa-
dalmi szolidaritás érvényesülésének és a  társadalmi béke 
elérésének. Egy társadalom élhetőségét ugyanis nem a vég-
letes szükséghelyzetekben (például földrengés, árvíz) meg-
nyilvánuló segítőkészség kifejeződése jelzi, hanem a  „napi 
rutinként”, a  mindennapokban megjelenő szolidaritás 
és egymásra figyelés. A kötet ezért közpolitikai kontextus-
ban vizsgálja a helyreállító igazságszolgáltatás témakörét, 
úgy gondolván, hogy segítségével a társadalmi konfliktu-
sok kezelése javul, és  a  megbékélés folyamata társadalmi 
léptékben is megtanulható.
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