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lanságot, járványokat, polgárháborúkat 
átélt periódust (pp. 87-106). 

A hivatali élet után a magánélet ese-
ményei következnek a szarkofágok, a 
mozaikok ábrázolásainak elemzése, illet-
ve leírása kapcsán. Nem feltétlenül köny-
nyő vagy nem mindig könnyő értelmezni 
az ábrázolásokat. Mégsem mondhatunk 
le arról, hogy megkíséreljük, ezért nem 
igazán lehet egyetérteni azzal a nega- 
tív véleménnyel, amely szerint „ezek in-
terpretálásakor meglehetıs óvatossággal 
kell eljárni, és tudatában kell lennünk an-
nak, hogy ez leginkább csak a mai ember 
szemszögébıl kiinduló kísérletnek te-
kinthetı” (p. 136). Az óvatosság mindig 
kötelezı, de a saját szemszögünkbıl való 
kiindulás tilos. Szigorúan tilos! Minden 
korszakot csak az adott korszak szem-
üvegén keresztül szabad vizsgálnunk és  

néznünk. Végezetül a collegiumok – ön-
segélyzı szervezetek – mőködésérıl ka-
punk ízelítıt, mindenekelıtt arról, hogy 
mőködésüket az erények vezetik, és mi-
képpen nyilvánul meg ez. 

A fejezetekhez tartoznak képek, ame-
lyek a kötet végén találhatók. A képeket 
– a modern divatnak megfelelıen – feje-
zetenként számozták. Teljesen egyéni do-
log, hogy ez nekem kényelmetlennek 
tőnt. 

Mindent összevéve e kezdeményezést 
folytatni kellene. Az ókor gazdag lehetı-
ségeket ad a kutatásra. Ha pedig megfo-
gadjuk Kerényi Károly fenti tanácsát, a 
tematikus kötetek egész sorozatát lehetne 
elkészíteni. A majdani olvasók nevében 
is kívánok ehhez kitartást a jelenlegi és a 
leendı szerzıknek. 

Gáspár Dorottya 
 

 
 

Prugberger Tamás: 
Globalizáció, neoliberalizmus és a jog. Van kiút az útvesztıbıl? 

Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. 206 lap 
  

A 2008 ıszén kitört gazdasági válság 
egyértelmően jelzi, hogy a globalizáció-
val összekötött neoliberális gazdaságpoli-
tika elıbb-utóbb összeomláshoz vezet. 
Hogyan jutott ide a világ, s hogyan jutott 
az államcsıd szélére hazánk? S mi várha-
tó a jövıre nézve, ha az események a je-
lenlegi irányban haladnak tovább? A fi-
gyelemelterelés céljából szándékosan 
túlbonyolított világunkban az emberek 
döntı többségének fogalma sincs arról, 
hogy mi, miért történik a közéletben: a 
társadalmi, politikai, gazdasági és jogal-
kotási folyamatok belsı összefüggéseit 
csak rendkívül kevesek látják át, s a mé-
dia könnyőszerrel képes a tömegeket 
félrevezetni. Az összefüggések 
felismerésének hiányában az ember azt 

azt gondolja, hogy mindaz, ami történik, 
a véletlen mőve. Pedig semmi sem törté-
nik véletlenül. Prugberger Tamás, a Mis-
kolci és a Debreceni Egyetem nemzetkö-
zi szinten elismert jogászprofesszora leg-
újabb könyvében olyan szintézist tár 
elénk, mely világossá teszi, hogy valójá-
ban minden mindennel összefügg, s a lát-
szólag egymáshoz egyáltalán nem kap-
csolódó folyamatok mind egy irányba 
mutatnak. 

A kárpótlás félresiklása, a mőködı-
képes családi farmgazdaságok kialakulá-
sának megakadályozása, a kisvállalkozók 
tönkretétele, a vidék visszafejlesztése, a 
profitorientált társadalombiztosítási rend-
szer kialakításának és az ingatlanadó be-
vezetésének terve, a helyi önkormány-
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zatok mőködésének ellehetetlenítése, a 
közszolgálat és a közigazgatás lebontásá-
nak, s a centralizált irányítási rendszer 
kialakításának tendenciája, a köz- és fel-
sıoktatás elsilányítása, a gazdasági társa-
ságok fúzióját és a tisztességtelen piaci 
magatartást tiltó, valamint a munkaválla-
lók érdekeit védı, s a megfelelı szintő ál-
lami minıségellenırzést biztosító szabá-
lyok fellazítása, az egyszemélyes és a 
zártkörő gazdasági társaságok alapításá-
nak lehetıvé tétele, a jóhiszemőség és a 
tisztesség elvének háttérbe szorítása, a 
népszaporulat alacsony szinten tartása, s 
még számos egyéb lépés mind a 
szupranacionális gazdasági szervezetek 
haszonmaximalizálását szolgálják. Amint 
a szerzı rámutat, e mammutcégek tulaj-
donképpen gyarmatosítják a befogadó or-
szágokat. A globális pénzügyi szerveze-
tekkel szemben az egyes államok jogi 
függetlensége (szuverenitása) formálisan 
fennmaradt ugyan, de valójában olyan 
erıs gazdasági és politikai függés alakult 
ki, hogy lényegében újraéledt a kötött, 
kommunista tervutasításos rendszer. 

A jól tagolt, közérthetı nyelven meg-
fogalmazott, s rendkívül gondolatgazdag 
mő a filozófiai és jogelméleti alapokból 
kiindulva számos érdekes történelmi pár-
huzammal tarkítva vázolja fel a szociális 
piacgazdaság intézményeinek teljes le-
bontására törekvı globalizált neoliberális 
gazdaságpolitikai és jogi rendszer kiala-
kulásának folyamatát, s e minden ízében 
etikátlan, mindent üzleti szempontból ér-
tékelı és az élet valamennyi területét be-
hálózni szándékozó rendszer mőködési 
mechanizmusát. Az összkép félelmetes. 
A szerzı – Immanuel Wallerstein véle-
ményét osztva – joggal figyelmeztet, 
hogy „ha ez a folyamat tovább tart és 
nem lesz visszatérés egy javított, közép-
utas szociális piacgazdasághoz, hasonló 
gazdasági és politikai anarchia fog bekö-

vetkezni, mint ami a Római Birodalom 
bukása után bekövetkezett” (12. old.). 

A neoliberális globalizáció kártékony 
folyamatai közül elegendı kiemelni a 
gazdasági és a közszféra összefonódását, 
ami nyilvánvalóan a korrupció elburján-
zásához vezet, valamint az egoista pro-
fitmaximalizálással és a fogyasztói társa-
dalom kialakulásával együtt járó, egyre 
iszonyúbb méreteket öltı környezetrom-
bolást. Helyesen mutat rá a szerzı arra is, 
hogy „a mai globalizáció urai a közokta-
tás és a felsıoktatás elsilányításával (bo-
lognai program) olyan mélyebb társa-
dalmi összefüggések meglátására képte-
len köznépet és szakembergárdát kíván-
nak kinevelni, amely gondolkodás nélkül 
elfogadja a globalizáció hatalmi elitjének 
a politikáját még akkor is, ha annak kár-
vallottjává válik” (100–101. old.). 

A könyv világosan bemutatja, hogy 
hogyan irányítja az USA a különbözı 
nemzetközi gazdasági szervezetek 
(WTO, OECD, Világbank, IMF) felhasz-
nálásával a pénzvilágot, s hogyan befo-
lyásolja – elsısorban az Egyesült Király-
ságon keresztül – az EU gazdaságpoliti-
káját. A szerzı rámutat arra, hogy az EU-
alkotmányt pótló Lisszaboni Szerzıdés 
az USA-modellhez egyre inkább közelítı 
„Európai Egyesült Államok” irányába in-
tegrál és centralizál. Érdekes az USA és 
az EU jogalkotási mechanizmusának ha-
sonlósága. Az amerikai jog részben eset-
jog, részben dogmatikailag nem rendsze-
rezett, inkonzisztens törvények halmaza. 
Ehhez hasonlóan az EU-ban sincs elıre 
eltervezett, elméletileg rendszerezett 
koncepcionális jogalkotás, s ez a hiá-
nyosság számos problémát okoz. A nem-
zeti és etnikai kisebbségek viszonylatá-
ban szintén károkat idéz elı az USA 
szemléletének követése. Az USA az em-
beri jogokat csak egyedi szinten ismeri 
el, közösségi (népcsoporti) szinten nem, s 
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éppen ezért az autonómia gondolatát el-
vetve azt kívánja elérni, hogy a kisebbsé-
gek mindenhol asszimilálódjanak az ál-
lamalkotó nemzeti többséghez 

A szerzı a neoliberális globalizáció 
által okozott torzulások felvázolása után 
konkrét javaslatokat tesz az elıállott sú-
lyos problémák jogalkotás útján történı 
megoldására. E javaslatok közül az aláb-
biakat emelném ki. A szerzı szerint fel 
kell hagyni a köztisztviselıi és közhiva-
talnoki kar szétverésének folyamatával és 
a közszolgálat privát szférába helyezésé-
vel. A kötelezı társadalombiztosítás 
egész rendszerét – a szolidaritás elvén 
alapulva – szintén a közjogi szférában 
kellene megtartani. Meg kell akadályoz-
ni, hogy az államhatalom összefonódjon 
a magángazdasággal; szigorúan meg kel-
lene tiltani, hogy a közhatalomban tiszt-
séget viselı személyeknek cégérdekelt-
ségük legyen. Az alapvetı energia- és 
közszolgáltatást biztosító intézmények-
nek feltétlenül állami tulajdonban kell 
maradniuk, ill. oda vissza kell kerülniük. 
Komplex környezeti kárfelelısségi rend-
szert kell kialakítani. A mezıgazdaság-
ban és az élelmiszeriparban szigorítani 
kell az állami minıségellenırzést. A ver-
senyjog terén szigorítani kell a fúziókont-
rollt. A társasági jogban meg kellene 
szüntetni az egyszemélyes gazdasági tár-
saság-alapítás és a gazdasági társaságok 
zártkörő mőködésének lehetıségét, s 
csökkenteni kellene a vezetı tisztségvise-
lık hatáskörét. A csıd- és felszámolási 
eljárások terén fokozottabban kellene vé-
deni a hitelezık érdekeit. A munkajogban 
meg kell szüntetni a munkavállalók ki-
szolgáltatottságát, s biztosítani kellene a 
szakszervezetek függetlenségét. Az álla-
mi vagyon kezelését az Országgyőlés ál-
tal felügyelt Államkincstár hatáskörébe 
kellene visszaadni, s bizonyos értékhatár 
felett a privatizáció feltételévé kellene 
  

tenni az Állami Számvevıszék, valamint 
az Országgyőlés jóváhagyását. Gondos-
kodni kellene a pénzintézetek szigorúbb 
felügyeletérıl. Át kellene alakítani az in-
gatlan-nyilvántartási rendszert, s a tulaj-
doni biztonság érdekében vissza kellene 
állítani a telekkönyvi bíró intézményét, 
az ingatlantulajdon átruházására irányuló 
szerzıdéseket pedig ügyvédi ellenjegyzés 
helyett közjegyzıi ellenjegyzéssel kelle-
ne ellátni. Az oktatás terén fenn kell tar-
tani a jó színvonalon mőködı intézmé-
nyeket. Meg kellene ırizni az MTA köz-
testületi jellegét. Kétkamarás parlamentet 
kellene felállítani, melynek felsı házában 
az érdekvédelmi szervek képviselıi fog-
lalnának helyet. Erısíteni kellene az ál-
lamfı pozícióját. Módosítani kellene azt 
a szabályt, mely szerint csak a pártok je-
löltjei választhatók meg alkotmánybíró-
nak. A jogalkotás során figyelembe kel-
lene venni a szakmai érdekvédelmi szer-
vezetek álláspontját. Ki kellene zárni an-
nak lehetıségét, hogy a rendészeti és az 
igazságügyi minisztérium – a jogállami-
ságot súlyosan sértve – a jövıben újra 
összevonásra kerüljön. Az esélyegyenlı-
ség szabályait a jogi személyek körére is 
ki kellene terjeszteni. A vállalkozási sza-
badság eltorzulásai elleni védelmet – kü-
lönösen a piaci uralom kialakításának le-
hetıségével járó határtalan haszonreali-
zálás és a fogyasztói alávetés tiltását – 
alkotmányi szinten kellene megvalósítani 
mind a magyar, mind az európai jogban. 

Az aggasztó helyzetet alaposan fel-
térképezı mővet az az alapvetıen opti-
mista szemlélet hatja át, amely szerint 
most még van kiút a neoliberális 
globalizáció útvesztıjébıl. İszintén re-
mélem, hogy Prugberger Tamás figyel-
meztetései és javaslatai nem pusztába ki-
áltott szavak lesznek: lesz, aki elfogadja, 
és meg is valósítja azokat. 

Sáry Pál 


