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lekvésnek új teret engedve, illetve biztosítva. 
Visszatekintve a kultúra szociológiájának és 
a kreativitás vizsgálatának történetére, az 
utóbbi másfél-két évtizedben megtöbbszörö-
ződött azoknak a vizsgálatoknak a száma, 
amelyek megerősítik azt az alaptételt, hogy 
az egyén veleszületett generatív és kreatív 
készségei szinte korlátlanul fejleszthetők. Ez 
a tulajdonságunk megjelenik a tudástartal-
mak befogadásában, rugalmas összerendezé-
sében, a szorongások és feszültségek egyéni 
és egyedi oldási képességében, valamint az új 
élmények létrejöttében. A kérdés mindig az, 
milyen szélességben és mélységben képes az 
ember ezt a belső lehetőségét kihasználni. 
Hogyan tudja érvényesíteni azt a vágyát, hogy 
valami kivételeset, valami speciálisat hozzon 
létre, melyben megtestesíti a világról alkotott 
felfogását, ugyanakkor megmutatja egyedi 
jellemvonásait és a kapcsolódásokat, mellyel 
mint individuum a közösség felé nyit.

A befogadói típusokkal kapcsolatban lé-
nyeges a szerzőnek az a megállapítása, hogy 

a művészettel szembeni társadalmi bizalmat-
lanság egyik forrása az, hogy az alkotás folya-
matában csakúgy, mint a befogadáséban, 
domináns szerepük van az érzelmeknek. Eb-
ből a szempontból csoportosítja a közönséget, 
és nagyon plasztikusan írja le az egyes típu-
sokat, a szakértőktől a laikusokig. A képző-
művészet-szociológia és a befogadás szem-
pontjából fontos fejezetei a műnek a képérzé-
kenységről, a természethűségről és az avant-
garde-ról írott alfejezetek. Olvasatomban 
tehát S. Nagy Katalin műve többfunkciójú, 
a képzőművészet-szociológia egyik megke-
rülhetetlen hazai forrásaként kezelendő, 
összegzi a fontosabb magyar kutatásokat, és 
ösztönzi a kultúra- és művészetszociológiával 
foglalkozókat újabb, az egyes műfajok, alko-
tások és befogadóik kölcsönkapcsolatának 
vizsgálatára. (S. Nagy Katalin: Mű – művészet 
– befogadás. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007, 
140 p.)

Tibori Tímea
szociológus

Erdő Péter: Az élő Egyház joga
Giotto freskójának részlete – Peñaforti Szent 
Raymund, a kánonjogászok védőszentje – ta-
lálható Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 
legújabb magyar nyelvű könyvének védőbo-
rítóján. A kötet tavaly látott napvilágot, a 
szakíró korábbi és újabb tanulmányaiból 
nyújt át egy csokorra valót.

Az előszóban a szerző hangsúlyozza, hogy 
olyan írásokat közöl, amelyek a kánonjog 

„egy-egy aktuális, nyitott kérdésére keresik a 
választ”. A munka a hatályos egyházjog széles 
horizontját fogja át, mivel a negyvenkét ta-
nulmány a tudományág szinte minden terü-
letét érinti. Az írások nem csak tartalmuk, 
hanem keletkezésük időpontját illetően is tág 

időbeli vertikumot ölelnek fel, mert a legko-
rábbi mű 1984-ben, míg a legkésőbbi 2006-
ban jelent meg. 

Az auktor több mint húsz év válogatott 
szakirodalmi „termését” a II. János Pál pápa 
által kiadott, napjainkban is hatályos Codex 
Iuris Canonici könyveinek megfelelően rend-
szerezi, ismerteti. Az első fejezet Általános 
fogalmak és szabályok cím köré csoportosított 
öt értekezése mintegy bevezetőül szolgál a 
következő fejezet törzsanyagához, a tizenki-
lenc tételt számláló, az Isten népének jogi 
szervezettségét ismertető részhez. Itt különösen 
kidomborodik a szerző interdiszciplináris 
látásmódja, mivel a különböző szaktudomá-
nyok kiváló ismerőjétől mély elméleti meg-
alapozást kapunk a kánonjog intézményeiről, 

ezek rendszerbeli elhelyezkedéséről és a közöt-
tük lévő leheletfinom összefüggésekről.

A könyv cezúrája A tanító Egyház című 3. 
fejezet, amelynek két tanulmánya utat nyit 
A megszentelés feladatának gyakorlása fejezet-
cím alatti hét írás kibontásának. A nemzet-
közi hírű tudós az utolsó kilenc dolgozatát 
megosztja az Egyházi vagyon-, büntető- és el-
járásjog – a kötetet lezáró három fejezet – kö-
zött, érintve olyan témákat (pl. házasságren-
dezés), amelyek az egyre növekvő, de még így 
is kevés hazai kánonjogászon kívül szélesebb 
körben tarthatnak közérdeklődésre számot. 

A tanulmánykötet kitűnő minőségű papí-
ron tárja elénk a szellemi muníciót; különö-
sen értékesek azok a cikkek, amelyek ma gyar 
nyelven itt jelennek meg először. A munká-
ban alkalmazott mértéktartó tipográfia és a 
jól sikerült védőborító hangsúlyozza azt az 
alkalmat, amely az apropóját szolgáltatta a 
mű megjelenésének: a Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális In-
tézete fennállásának a tizedik évfordulóját.

Ez az ünnepi esemény nem jöhetett vol-
na létre, ha Erdő Péter az édesapjától – akinek 
utolsó munkatársként a múlt század közepén 
be kellett zárnia a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem jogi karán az egyházjogi tanszéket –, 
nem veszi át jelképesen a kulcsot, hogy majd-
nem fél évszázad elteltével az Apostoli Szent-
szék segítségével újra megnyithassa Budapes-
ten – igaz, hogy pár utcával arrébb – az inté-
zetet, amely immár tízesztendős múltra tekint 
vissza. Így az intézetalapító oktatói tevékeny-
ségével hozzájárult ahhoz, hogy a ta nít ványai 
is nemzetközi szinten elismert egyházjogi 
publikációkkal öregbítsék a szellemi műhely 
hírnevét. (Erdő Péter: Az élő Egyház joga. Ta-
nulmányok a hatályos kánonjog köréből. Bu-
dapest: Szent István Társulat, 2006, 544 p.) 

Bóka Zsolt
egyházjogász 

Csáki György – Farkas Péter (sz.): 
A globalizáció és hatásai 
Globalizációértelmezések: „áldás vagy átok”?

A globalizációt elemző szakirodalomi termés 
– noha az 1991–2001 közötti termékenység 
mértékét már nem éri el – továbbra is nagy 
léptékkel duzzad. A termés bősége dacára, a 
nehéz kérdések döntő többsége nem kapott 
megnyugtató választ. Ennél kisebb baj, hogy 
az ambiciózus értelmezési kísérletek amúgy 
sem eredményezhettek konkrét nemzetközi 
globális összefogást (legfeljebb cselekvési ter-
veket papíron) még a legégetőbb területeken 
sem. Az elmúlt két évtizedben tovább sűrű-
södtek a globális problémák. A 2007-ben a 
nemzetközivé duzzadt hitel- és pénzügyi vál-
ság, amely az USA-t a recesszióközeli állapot-

ba, és vele a világ vezető tőzsdéit régen nem 
tapasztalt tartós mélyrepülésbe küldte, a befe-
jezetlen iraki és afganisztáni háború, a dohai 
és genfi WTO-tárgyalások sokadik kudarca 
különös, de inkább szomorú aktualitást ad a 
Politikatörténeti Intézet és s Napvilág Kiadó 
gondozásában megjelent A globalizáció és 
ha tásai, Európai válaszok című tanulmánykö-
tetnek. A könyv egy alapjaiban multidiszipli-
náris közelítésű, de csak nagy vonalaiban 
egységes szemléleti keretbe foglalt tanulmány-
együttest kínál, amely összességében egy, a 
sokágú globalizációkutatások számos új ered-
ményeit felmutató, érett szerzőkollektíva 
igényes munkáját dicséri. A nemzetközi kap-
csolatok, a politikatörténet, az eszmetörténet, 
a politológia, a szociológia és a közgazdaság-
tan (nemzetközi gazdaságtan és világgazdaság-
tan) szűkebb diszciplínáit képviselő tanulmá-
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nyok ugyan jól illeszkednek egymáshoz, az 
általuk feltárt valóság azonban meglehetősen 
sok irányba mutat. A kötetben jól kivehető-
en azonos gondolati-világlátási gyökereket 
keresve leginkább csak a baloldali szociálde-
mokrata, a neoliberális nézetekkel szembeni 
határozott ellenszenv tűnik szembe mint kö-
zös nevező. 

A szerzői kollektíva nyíltan vállalt progresz-
szív credója szerint „a világ-folyamatokról 
való gondolkodás már régen túllépett azon a 
kérdésen, hogy van-e a globalizációnak (a 
társadalmi és gazdasági folyamatok világmé-
retű összefonódásának) alternatívája.” Inkább 
evidenciaként kezeli azt a gyakorlatiasabb 
kérdést, hogy milyen eszközökkel használhat-
juk ki legjobban a globalizáció potenciális 
előnyeit, és melyekkel mérsékelhetjük a ne-
gatív tendenciák érvényesülését. Ez az alkal-
mazkodást hangsúlyozó tudományos meg-
közelítés mindenképpen üdvözlendő, külö-
nösen abban a gyakran megalapozatlan és 
jobbára naiv globalizációkritikáktól hangos 
magyar közgondolkodásban, amely a tőkés 
vállalkozással szemben komoly ellenérzéseket 
táplál. Egy gazdasági és kulturális értelemben 
is erősen nyitott kis ország számára azonban 
aligha járható út a túlhevült globalizációelle-
nesség (és pláne az evvel gyakran együtt járó, 
a külföldi tőketulajdonnal szemben tanúsí-
tott hangos ellenszenv). Ebben az értelemben 
dicséretes, hogy a kötetet ez a józan irányvé-
tel jellemezi, ti. a globális folyamatokhoz való 
konstruktív alkalmazkodás igényének meg-
fogalmazása. E „szelektív” kritika tehát fontos 
közös eredménye a végkonklúzióikban amúgy 
több irányba mutató tanulmányoknak. 

A továbbiakban a recenzens a kötetnek 
csak azokat a részeit taglalja részletesebben, 
amelyek valamilyen szempontból számára 
különösen érdekes felvetéseket tartalmaznak, 

illetve amelyek a saját kutatási területéhez 
közelebb esnek. 

 Csáki György tanulmánya, A globalizáció 
és jövedelemkülönbségek a világgazdaságban 
címmel, azt a tartósan napirenden lévő kér-
dést tárgyalja, hogy vajon növeli vagy csök-
kenti a globalizáció a jövedelemkülönbsége-
ket. Mindent eldöntő érv feltehetően nincs 
e vitákban, mert állítható: szinte egyformán 
erős a jövedelem divergenciákat és a konver-
genciát találó empirikus feldolgozások tábora. 
Csáki kiváló áttekintést ad a mérési nehézsé-
gek és a módszertani kérdések sokaságáról, 
de legfőképpen arról a megdöbbentő tényről, 
hogy egészen kiváló kutatók és kutatói kö-
zösségek, valamint az ENSZ eltérő, de a 
ma guk műfajában mértékadónak számító 
intézetei is alapvetően különböző eredmény-
re jutnak. Mégis, a markáns véleménykülönb-
ségek dacára, az általános esetben, ahogy 
Csáki is elismeri, megerősíthető az a régóta 
ismert felfogás, amely intuitíve is szilárdan 
tarja magát, hogy ti. a kereskedelemre jobban 
nyitott országok jobban növekednek átlago-
san és egy főre jutóan is, persze kellően 
hosszú időszakot tekintve. Dani Rodrik, az 
egyik legnagyobb nemzetközi fejlődéskutató-
tekintély számításai is ebbe az irányba mu-
tatnak. Rodrik (2004) szerint a globalizációból, 
ebben a klasszikus shared-trading-benefit fel-
fogásban, mindkét fél, tehát a fejlett és a 
fejlődő ország is nyer, igaz a nyereség abszolút 
mértéke a fejlett országokhoz húz, nagyságren-
di és kereskedelem-szerkezeti aszimmetriák 
miatt is. Ezt, ti. a gyorsabb gazdagodást, mi 
több a jövedelmi egyenlőtlenségek zsugoro-
dását, és végső soron a globálisan is megragad-
ható konvergenciát látja empirikusan is iga-
zolva legújabb eredményeiként a téma egyik 
leggyakrabban hivatkozott kutatója, Xavier 
Sala-i-Martin. 2006-os munkájában azt a 

nagyon megdöbbentő állítást teszi, hogy a 
megfigyelt globalizációs időszakban, 1970–
2000 között a világgazdaság nyolc jövedelem-
eloszlást vizsgáló indexe közül mindegyik(!) 
az egyenlőtlenség csökkenését mutatja. To-
vábbá: 250-500 millióra tehető az a mérték, 
amellyel a világ abszolút szegényeinek száma 
csökkent. Módszertanának a szakirodalmat 
követő olvasókat csak részben meglepő új-
donsága, hogy a népességeket használja sú-
lyozásra, és ezért nem országokról beszél mint 
elemzési egységről, hanem valóban világgaz-
dasági eloszlási tendenciákat vizsgál. Végkö-
vetkezetése egyértelműen a jövedelmi, az ún. 
ß-konvergencia mellet érvelők táborát erősí-
ti. És ennyiben Sala-i-Martin is a glo balizáció 
áldásait hangsúlyozza. Csáki véleményét jól 
tükrözik Cohent idéző mondatai (Cohen, 
2004, 19.): „a mondializáció1 megértéséhez 
napjainkban arra van szükség, hogy elvessük 
ezt az egyenlőtlenséget hangsúlyozó negatív 
gondolatot, mert a XIX. sz. megtanított arra, 
hogy a kereskedelem önmagában nem növe-
kedési tényező, a XX. század pedig megmu-
tatta, hogy a protekcionizmus még rosszabb 
megoldás”.

Farkas Péter Röviden a globalizáció fogal-
máról című tanulmánya történelmi perspek-
tívában kínál kiváló áttekintést a globalizáció-
értelmezésekről, a definíciók átalakulásáról. 
Megítélése szerint sok tekintetben nincs új a 
nap alatt. A kapitalizmus világgazdasági 
rendszere egy újabb sikeres átalakulási stádi-
umának tekinthetjük a transznacionális vál-
lalati hálózatokat. „A kapitalizmus évszázados 
történelme során már többször megújult, 
jelentős belső, részleges formaváltozáson 
ment keresztül, újra és újra alkalmazkodott 
a megváltozott feltételekhez, biztosítva a tő-

kés újratermelés folyamatosságát” (9.). Noha 
e marxista szóhasználat erősen idejétmúlt, 
tartalmi értelemben nem avítt, a sikeres adap-
tációs végeredményt tekintve ugyanis helyt-
álló. Az átalakulások hajtóerejét most is, mint 
ahogy a korábbi transzformációk során is, a 
technikai fejődésben megjelölni a modern 
felfogásokban szintén elfogadott. 

Kevésbé lehet egyet érteni a szerző érezhe-
tően vállalatellenes szemléletével. Farkas Péter 
elismeri ugyan, hogy „a vállalatszempontú 
gazdaságosság a tőkehozam szempontjából 
hatékony globalizációs folyamat, amely a 
transznacionális vállalatok és a közvetlen be-
ruházások térnyerését jelentette, súlyos társa-
dalmi következményekkel járt a világ több, 
mint 100 kevésbé fejlett országában”. Nos, 
ezekért, a feszültségekért a helyi körülmények 
és kormányok inkább okolhatók. Aligha 
várható el a társadalmi egyenlőtlenségek fel-
számolása a külföldi beruházóktól. A elma-
radottságért és a szomorú szegénységi statisz-
tikákért alapvetően a helyi közpolitikák és 
helyi kormányzási gyengeségek a felelősök, 
semmint a termékeikkel a helyi piacokat el-
árasztó külföldi vállalatok. Azok az országok, 
ahol a fejlett vállalat nem jelent meg, még 
szegényebbek, a korábban idézett Cohen 
(2004) érvelése szerint is. A fejlődést magát, 
mint olyat, importálni ugyanis nem lehet, 
annak mozgatórugóit és részben erőforrásait 
igen. A fejlődés motorja, a korporatív szerve-
ződések fő rendező eleve, az erőforrások el-
osztásának és árazásának alapja a mai világ-
gazdaságban is a vállalati és az egyéni érdekelt-
ség, az állam pedig csak moderátor, néhány 
ágazatban, speciális körülmények között 
stratégiai fejlesztő. Nem fordítva. Makacs 
koordinációs problémák persze adódnak bő-
séggel, nemcsak a piac és az egyén/vállalat, de 
a helyi piac és világpiac között is, sőt, nem-1 a globalizáció francia nyelvű megfelelője – M. I.
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zeti kormányok és nemzetközi részben supra-
nacionális szervezetek között, ezt a legújabb 
keletű világgazdasági fejleményt magam is 
részletesen elemzem (Magas, 2007). 

Erre a kitüntetett jelentőségű koordinációs 
problémára koncentrál javarészben Mészáros 
Ádám munkája is Nemzetgazdaságok a transz-
nacionális kapitalizmus korában címmel. Mé-
száros jó szemmel veszi észre azt a moz zanatot, 
amelyet gyakran kevernek a vál lalat vs. nem-
zeti érdek vs. nemzetközi közösségi érdekek 
sokdimenziós dilemmákban. Az egykori 
német kancellárt idézi: „A vállalkozásoknak 
nem dolguk hazafiasnak lenni, az ő dolguk 
az eredményes gazdálkodás” (50.) Gerhard 
Schröder erre figyelmeztette 2004-ben, a 
csatlakozás évében az újonnan belépet EU-
tagokat. Találó meglátás, amely gyakran el-
vész a diffúz globalizációs diskurzusban! 

A globalizáció amerikai jegyeket visel 
magán, a globalizációkritika szükségképpen 
Amerika-kritikával párosul – ezen gondolat 
jegyében fogant Andor László tanulmánya 
Globalizmus és Amerikanizmus címmel. Az 
elmúlt három évtizedben az USA világgaz-
dasági és külpolitikai folyamatokat mind 
job ban befolyásoló ereje egyre inkább nyil-
vánvaló tény. Való igaz, Amerika egyoldalú 
hegemón lépéseit megakadályozni nemigen 
sikerült sem a világpiacon, sem a genfi tárgya-
lótermekben. A nyilvánvaló USA-dominan-
cia, vagy ha tetszik, a sikeres angolszász új-
konzervatív amerikai modell térnyerése 
okai nak teljes körű feltárása azonban igen 
nagy vállalkozás, amely nem férhetett bele 
ebbe a szűk keretbe. Az USA-val szemben 
kialakult sokirányú ellenszenvek dacára egy 
bizonyos: a világgazdasági gazdasági folyama-
tokban az amerikai vállalatokat pénzügyi 
erejük és termelékenységük, s legfőképpen az 
amerikai gazdaságot mérete, piacainak rugal-

massága kitüntetetté teszik; a világ egyetlen 
más térsége sem képes évi 1000 milliárd 
dollárnyi befektetést kereső szabad forrásnak, 
megtakarításnak biztos helyet adni; mint 
ahogy ilyen óriási méretű katonai potenciál 
fenntartására sem képes más ország. Ezen 
tények mögött kiemelkedő vállalati és intéz-
ményi teljesítmények állnak. Erről ritkábban 
hallani. Az, hogy az USA soha nem rendelte 
alá magát valamilyen globális közjónak, az is 
tény. De melyik világhatalom tette ezt meg? 
(Kína megtette két hétre az olimpia idejére). 
Hiszen még a kis országok is vonakodnak az 
akár picinyke engedményektől. Az Európai 
Unióban, ahogy Andor László is megállapít-
ja, még kezdetlegesebb és szétszórtabb az a 
folyamat, amely egy-egy helyes irányú közös 
lépéshez vezethet, valamilyen egységes kül-
politikai fellépés az emberiség közös globális 
gondjainak enyhítésében, vagy akár háborús 
konfliktusok esetében. A hegemónia és an-
nak hanyatlása maga is gerjeszti a birodalmi 
magatartást, ahogy Bergsenre és Lizardóra 
(2005) hivatkozva Andor is megjegyzi (100.), 
amennyiben a katonai szerepvállalás egy 
olyan időszakban mutatkozik eltúlzottnak, 
amikor az egész addigi világrend felbomlani 
látszik. Egy bizonyos, és ebben egyet lehet 
ér teni a szerzővel: az amerikai gazdasági mo-
dell jó teljesítménye mellé egyre több kérdő-
jelet tett a szakirodalom; a relatív hanyatlás 
tétele azonban az ambíciók és képességek 
közötti tartós diszkrepancia, amely az USA 
világpolitikai magatartásváltozását vetítheti 
előre – nos, az kellően még nem bizonyított. 

Ezt az álláspontot látszik megerősíteni 
Galló Béla tanulmánya A globalizáció „világ-
rendje”, nemzetközi politika viszonyok az ezred-
fordulón, pontosabban annak végső követke-
zetése is. A világrend nemzetközi (államközi) 
rendek közötti fontos különbségtétel szüksé-

gességének hangsúlyozásán kívül a tanulmány-
nak egy másik fontos realista, majdhogynem 

„hétköznapi” üzenete is van. A szerző leszöge-
zi: az USA hadserege és gazdasági ereje nem 
hasonlítható össze a többi országéval, Ameri-
ka eddig nem ismert globális hatalmat élvez,… 
továbbá, hogy a legtöbb nemzetközi straté-
giai szakember meg van győződve arról, hogy 
az USA primátusa tartós lesz (72.). Az új 
nemzetközi rendeket illetően ugyan a képze-
let szabadon szárnyalhat, de az a meglévő 
erőkonstellációkat aligha írhatja át. Ezért jobb, 
ha középtávon megbékélünk e gondolattal. 

Európa az USA-val egyenrangú politikai 
köz pontként csak mint politikai entitás jelenhet-
ne meg világszínpadon. Erre jelenleg nincs 
operatív esély (77.). Az USA a NATO-n belül 
az erő pozíciójában érzi magát, (joggal – M. 
I.) Ha Európa ezen változtatni szeretne, akkor 
fel kell készülnie, hogy a jelenleginek legalább 
a dupláját kell majd költenie védelemre, de 
még ekkor is jó tíz-tizenöt évnek kell eltelnie, 
hogy technológiai fejlettségben megközelítse 
az USA-t. Döntéshozói szinten ez idő szerint 
bizonyosan ebben érdemes maradni.

Kiemelkedő színvonalat képvisel Benczes 
István Európai (Gazdasági és Monetáris) Unió: 
a gazdaságpolitika démonizá lása című munká-
ja, amely mind szemléletét mind pedig kö-
vetkeztetéseit tekintve, üdítő en friss és kifeje-
zetten modern, ráadásul gya korlati jelentő-
séggel bíró gondolatokat kínál az európai 
közbeszédet és különösképpen a gazdaságpo-
litikai diskurzust sajnálatosan oly gyakran 
jellemző ködösített, sőt démonizált térben.

Benczes helyesen látja: a GMU egyedül-
álló történelmi hely zetet teremtett arra, hogy 

– követve a korszellemet és a főáramú közgaz-
daságtan ajánlásait – megzabolázza a nemze-
ti fiskális politikákat, gátat vessen az eladóso-
dásnak, és megalapozza a hosszú távú fenn-

tarthatóságot. Az autonóm fiskális politikák-
kal szembeni elégedetlenség felértékelte a 
jegybanki szerepeket. (286–287.) A főáramú 
közgazdaságtanban egyértelműen, de a gya-
korlati gazdaságpolitikában is mind gyakrab-
ban konszenzus övezi a felfogást, mely szerint 
az igény a fiskális fegyelemre nem gátja, ellen-
kezőleg elősegítője a fenntartható stabil nö-
vekedési és foglalkoztatási környezetnek. E 
fegyelem érvényesülése mel lett válik lehetővé 
az automatikus stabilizátorok teljes korú ér-
vényesülése. Hosszú távon tehát a makrogaz-
dasági fegyelem és stabilizáció egymást segítő 
jelenségek. A mérvadó közgazdasági felfogás 
tehát gyökeresen megváltozott a gazdaságpo-
litika szerepeit illetően, így a mérvadó EU-
célkitűzések is: AZ EU egészének első számú 
célja a fenntartható, nem inflációgerjesztő 
gazdasági növekedés. E felfo gásnak megfele-
lően e célt leginkább az árstabilitásra koncent-
ráló jegybank és a kiegyensúlyozott nemzeti 
költségvetés kettőse biztosítja. Ez az európai, 
és ennek kell lennie a magyar válasznak a 
változó globális környezetben is. 

A kötetről elmondható, hogy abban jól 
szerkesztett igényes tanulmányokat sikerült 
összegyűjteni, amelyek szemléletükben erő-
sen különböznek, mégis megfelelő áttekintést 
adnak az elmúlt két évtizedben keletkezett, a 
globalizáció számos aspektusát érintő tudo-
mányos gondolkodás változásairól, érdekes 
új eredményeiről, az európai válaszokról. A 
könyvet jó szívvel ajánlhatjuk a nemzetközi 
kapcsolatok és nemzetközi gazdaság iránt 
érdeklődő szakmai közönség és a felsőoktatás 
mester szintjein résztvevő hallgatóság számá-
ra. (Csáki György – Farkas Péter (szerk.): A 
globalizáció és hatásai. Európai válaszok. Bu-
dapest: Napvilág Kiadó, 2008. 376 p.)
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