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hatékonyak legyenek a kórokozókkal szem-
ben. A kutatók a Science-ben megjelent köz-
leményükben leírják, hogy számos baktérium 
az ellenük bevetett gyógyszerek által kiváltott 
oxidatív stresszt nitrogén-monoxiddal (NO) 
csökkenti, de a nitrogén-monoxid segítheti 
az antibiotikumok lebontását is. Ha a bakté-
riumoknak ezt a nitrogén-monoxidos védel-
mi rendszerét ártalmatlanítanánk, a gyógy-
szerek hatékonyabbak lennének, és kevesebb 
is elég lenne belőlük – mondják a kutatók. 
Gátolni kellene a baktériumnak azt az enzim-
jét, az ún. NO-szintetázt, amely segíti a NO 
termelődését. 

Hasonló enzim az emberben is létezik, 
hi szen a NO-nak az emberi szervezetben is 
számos funkciója van: szabályozza a vérnyo-
mást, részt vesz a fertőzések és a daganatos 
sejtek elleni küzdelemben, az emésztési fo-

lyamatokban, szerepe van az erekcióban. Ma 
már a NO túltermelődése esetén a gyógyászat-
ban alkalmaznak olyan szereket, amelyek az 
emberi nitrogén-monoxid-szintetáz műkö-
dését gátolják. 

A bakteriális rendszer blokkolásával haté-
konyabban lehetne küzdeni például az an-
thrax, vagy a sokféle antibiotikumra rezisztens 
Staphylococcus aureus ellen – állítják a kuta-
tók. És ehhez nem kellene új antibiotikumo-
kat kifejleszteni, a régiek hatékonyságát le-
hetne növelni – nyilatkozta a tudományos 
sajtóban Nudler. 
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Van-e Európának 
társadalomtörténete?

A címben megfogalmazott kérdést Tomka 
Béla a szegedi egyetem oktatója, a legújabb 
kori magyar és európai gazdaság- és társada-
lomtörténet jól ismert kutatója próbálja meg 
körbejárni legújabb könyvében. A szerző az 
elmúlt egy évtizedben számos alapvető – a 
magyar történettudományban ritkaságszám-
ba menő módon a komparatisztika elveit is 
alkalmazó – munkát publikált többek között 
a család, háztartás és a szociálpolitika törté-
netének tárgyköréből. Legújabb munkája, 
amely ben Európa XX. századi társadalomtör-
ténetének összefoglalására tett kísérletet, szer-
vesen kapcsolódik utóbbi évekbeli munkás-
ságához, mintegy szintézisét is adja annak.

Tomka Béla könyve minden kétséget 
kizáróan igen fontos, hiánypótló vállalkozás, 
hiszen magyar nyelven mindeddig nem ké-
szült olyan munka, amely a XX. századi eu-
rópai társadalmi folyamatok történelmi 
elemzésére, áttekintésére és összefoglalására 
vállalkozott volna. Mindehhez hozzá kell 
tenni azt is, hogy a szerző tiszteletreméltó 
sze rénységgel, szorgalommal és tudományos 
alázattal végezte el a feladatát, ennek a vég-
eredményeként született meg ez az impozáns, 
közel 650 oldalas monográfiaként és egyete-
mi tankönyvként egyaránt jól használható, a 
legújabb tudományos eredményeket szinte-
tizáló, elméleti és módszertani szempontból 

egyaránt friss szemléletű kötet. Napjaink fel-
sőoktatásában egyre nagyobb igény van az 
európai társadalomtörténeti kutatások ered-
ményeit összefoglaló, értelmező munkára, 
hiszen tágítja a horizontot, ha a magyar tár-
sadalmi változásokat az európai összefüggések 
rendszerében lehet oktatni. A kutatásban pe-
dig azért fontos ez a szó átvitt és valóságos 
értelmében egyaránt fajsúlyos könyv, mert 
viszonyítási és összehasonlítási lehetőséget 
teremt a társadalmi változásokat elemezni 
aka ró kutatóknak. örvendetes az is, hogy 
Tomka Béla kiemelt figyelmet szentelt a Ke-
let-Közép-Európai változásoknak, ami fontos 
tájékozódási-kiindulási pontot jelent(het) a 
regionális összehasonlító elemzésekhez.

Egy ilyen összefoglaló, szintetizáló könyv 
megírásához meglehetősen nagy szellemi 
bátorság, vállalkozókészség, igen széleskörű 
szakmai, irodalmi tájékozottság, magas fokú 
rendszerező készség szükséges. A könyv isme-
retében leszögezhetjük, hogy Tomka Béla 
rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. A 
megírás folyamatában ugyancsak alapvető 
fontosságú a koncepcionális kérdések végig-
gondolása. Hiszen többfajta megközelítési, 
elemzési és tárgyalási mód alkalmazására van 
lehetőség. Nyilvánvalóan lehetséges egy or-
szágalapú, regionális megközelítés, esettanul-
mányszerűen nemzetállami szintekre kon-
centrálva, témánkénti vagy fejezetenkénti 
összegzéssel, összehasonlítással. Szintén reális 
kiindulópontot jelent egy kontinentális, össze-
hasonlító szemléletű megközelítés, amelynek 

Könyvszemle

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2009/10

1282 1283

jegyében az egyes társadalmak fejlődését ele-
mezve von le következtetést általános tren-
dekre. S harmadik lehetőségként pedig tu-
dományosan megalapozott egy olyan elemzés, 
ami a nemzeti fejlődés és a nemzetek feletti 
összehasonlító elemzés kombinációjára épül. 
Tomka Béla ez utóbbit választotta, vagyis 
rendszerezetten bemutatja a kontinens egyes 
nemzeti társadalmaink fejlődését, ezek jelleg-
zetességeit, és tudatosan törekszik az összeha-
sonlítására, a közös és az eltérő vonások, sa-
játosságok kiemelésére.

Egy ilyen méretű és jelentőségű tudomá-
nyos vállalkozásnál ugyancsak alapvető jelen-
tősége van a módszertani kérdéseknek és 
szempontoknak. Egyértelműnek tűnik, hogy 
a makro-történeti elemzési módszerek alkal-
mazásával lehet átfogni a könyv tárgyát ké-
pező, igen szerteágazó kérdéskört. Ugyancsak 
nélkülözhetetlen a társadalomstatisztikai for-
rások és elemzések széleskörű alkalmazása, 
még akkor is, ha tudjuk, hogy egyfelől a szá-
mok időnként „csalnak”, és csak az általános 
trendek megjelenítésére alkalmasak, másfelől 
csak ritkán engednek teret a mögöttes, ok–
okozati tényezők részletes vizsgálatára. Fel-
merülhet az a kérdés is, hogy mennyire kell 
adatszerűnek lenni a társadalmi folyamatok 
leírása során. Az egészet megjelenítő, az ösz-
szehasonlítás lehetőségeit kereső, és azokat 
kihasználó szintézis esetén nehezen lehet el-
tekinteni ettől. Még akkor is, ha ez egy kicsit 
nehézkessé teszi a szöveg befogadását. Tomka 
Béla igen adatgazdag, kézikönyvként is jól 
használható munkát tett le az asztalra, amely-
ben az igen nagy mennyiségű adat befogadá-
sát jól szerkesztett grafikonok és táblázatok 
könnyítik meg. Az általa alkalmazott elem-
zési módszerek sokszínűek, a szerző ahol le-
hetett interdiszciplináris megközelítések se-
gítségével próbálta meg értelmezni a külön-

böző társadalmi folyamatokat. A munka 
jellegéből következően egyidejűleg kellett al-
kalmazni a történeti, demográfiai, szocioló-
giai, politológiai, közgazdasági szempontokat, 
vizsgálati és elemzési módszereket. Időhatár-
ként Tomka az ún. „rövid 20. szá zad” fo gal-
mát jelölte meg, vagyis az európai társadal-
mak történetét alapvetően az első világhábo-
rú végétől az 1989/90-es kelet-európai rend-
szerváltozások időszakáig terjedően vizs gálja. 
A szerző tematikus-kronologikus szerkesztési 
rendet választott, de nem egyténye zős temati-
kai rendet követ, mint számos hasonló jellegű 
nyugat-európai könyv, hanem a legfontosabb 
társadalomtörténeti tematiká kat állította a 
munka középpontjába. Ugyancsak a munka 
javára vált, hogy a szerző nem ragasz kodott a 
társadalmi változások egyetlen átfogó elmé-
letéhez, s nem erre támaszkodva vizs gálta a 
korszak európai társadalomtörténetét, hanem 
a jelenségek és a köztük meglévő összefüggé-
sek bemutatására koncentrált, s ehhez rendel-
te az elméleti értelmezéseket.

A könyv alapkérdése: mit értünk az euró-
pai társadalom fogalmán? A közös vonások 
alapján lehetséges-e valamiféle egységesülő 
európai társadalomról beszélni? Ez csak 
Nyugat-Európával azonosítható, avagy az 
európai társadalom fogalmába a kelet-euró-
pai is beleértendő? A műből egyértelműen 
kiderül, hogy a szerző elsősorban azokkal a 
kortársakkal – többek között Hartmut 
Kaelble-vel – ért egyet, akik szerint kialaku-
lóban van az európai társadalom, vagyis az 
egyes nemzeti társadalmak fejlődése számos 
ponton közeledett egymáshoz, a hasonló 
vonások, jellemzők, az integrálódás egyre 
erőteljesebbé váltak. Kelet-Európa számára a 
két évtizeddel ezelőtti átmenet teremtette 
meg a közeledés lehetőségét, ami nyilván még 
hosszú időt vesz igénybe.
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A tizenkét fejezetre tagolt kötet ötvenöt 
részfejezetben elemzi és értelmezi a XX. szá-
zadi európai társadalmi változásokat, keresve 
azok közös vonásait és eltérő sajátosságait. A 
szerző kiemelt figyelmet szentel többek kö-
zött a népesség, a család és háztartás, a társa-
dalmi rétegződés és mobilitás, a jóléti állam, 
a gazdaság és a munka, a fogyasztás, a politi-
ka és társadalom, az urbanizáció, valamint a 
kultúra, az oktatás és a vallás kérdéseinek. A 
vizsgált témakörök gazdagsága önmagában 
is lehetetlenné teszi, hogy az adott keretek 
között valamennyivel részletesen foglalkozzak, 
ezért csak néhány fontosabb megállapításra 
térek ki. 

Tomka Béla az európai népesség változá-
sát összegezve utal a demográfiai átmenet 
lezárulására, a második világháborút követő 
baby-boom befejeződését követően az európai 
társadalmak reprodukciós képességének rom-
lására, a javuló életviszonyoknak köszönhe-
tően a halandóság csökkenésére, az átlagélet-
kor emelkedésére, valamint a nyugat-európai 
társadalmak elöregedésére. Ugyancsak ki-
emelt figyelmet szentelt a vándorlás kérdésé-
nek is, hiszen amíg a század első évtizedeiben 
a kontinens népességkibocsátó volt, addig az 
1960-as évek elejétől Európa a nemzetközi 
migrációi egyre növekvő jelentőségű célterü-
letévé vált. Arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a XX. század során nagymértékben megnö-
vekedett a politika és a háborúk által keltett 
kényszerű, tömeges migráció a kontinensen, 
ami egyes országok és régiók nemzetiségi, 
felekezeti és társadalomszerkezeti vonásait is 
átrajzolta.

A demográfiai magatartásváltozást, nyil-
vánvalóan befolyásolta a család szerepének és 
szerkezetének átalakulása is. A század első 
felének magas házasodási életkora a második 
világháború időszakára jelentősen csökkent, 

a házasság népszerűsége és a család értéke 
emelkedett, majd az 1970-es évektől a házaso-
dási kedv gyorsuló ütemben mérséklődött, a 
házasodók átlagéletkora újra elérte a századelő 
szintjét. Általános európai trendként értel-
mezhető a XX. század közepétől a háztartások 
szerkezetének egyszerűsödése, a többgenerá-
ciós családok együttélésének megszűnése, a 
családok nuklearizálódása. A család gazdasá-
gi funkciója mellett egyre jobban előtérbe 
került a családi élet intimizálódása, privatizá-
lódása, a házastársak közötti „szimmetriku-
sabb” kapcsolatok kialakulása, aminek hát-
terében a női emancipálódás és szerepfelfogás 
változásai húzódtak meg. Természetesen ezek 
a folyamatok országonként és régiónként 
eltérő vonásokat mutattak.

A társadalmi egyenlőtlenségek a kontinens 
nyugati felének országaiban a század első fe-
lében kismértékben, majd a II. világháború 
után a hetvenes-nyolcvanas évekig erőtelje-
sebb nivellálódás volt jellemző. Kelet-Euró-
pában mindeközben gyors volt a jövedelem-
kiegyenlítődés, de ennél is gyorsabb volt az 
egyenlőtlenségek növekedése a posztkommu-
nista országokban a XX. század utolsó évti-
zedében. A férfiak és nők közötti jövedelmi 
különbségek, a nők tömeges munkavállalása 
ellenére is csak kissé mérséklődtek.

A foglalkozási ágak és a gazdasági tevé-
kenység szerinti megoszlást vizsgálva, látható, 
hogy Európa nagy részén háttérbe szorult az 
agrárszektor, majd a kezdeti növekedés után 
a század utolsó harmadában mérséklődött az 
ipar, és előtérbe került a kereskedelem, a szol-
gáltatás, a pénzügyek, valamint az információ- 
és kommunikációtechnikai ágazatok szerepe 
a jövedelemszerzésben. Mindez jelentősen 
befolyásolta a társadalmi rétegződés folyama-
tát is. A különböző társadalmi csoportok, 
rétegek közötti választóvonalak a század első 
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feléhez képest 1945 után szinte valamennyi 
országban elmosódottabbakká váltak. A felső 
osztályokban a történelmi arisztokrácia hát-
térbe szorult, a tulajdonos, tőkés csoportok-
kal közel azonos helyzetbe került a menedzse-
rek mind befolyásosabbá váló rétege. A felső 
osztály és az elit cserélődése a szovjet zónába 
került országokban volt igen radikális a negy-
venes évek második felében, majd jellegében 
hasonlóan radikális elitcserélődés ment végbe 
a XX. század végén.

A középosztály is jelentős változásokon 
ment keresztül, a tulajdonosi csoportokkal 
szemben megnövekedett az alkalmazotti ré-
tegek száma és aránya. A középosztály alsó 
csoportjai a kispolgárság és a magasan képzett 
munkások közötti társadalmi-jövedelembeli 
távolság a század második felében általában 
mérséklődött. A társadalmi pozíciót és a mo-
bilitási lehetőségeket egyre több tényező be-
folyásolta (nem, etnikum, iskolázottság, 
kép zettség, jövedelem, településtípus, családi 
állapot, presztízs) az egytényezős rétegződési 
magyarázatok a korszak során érvényüket 
vesztették. Másfelől arról sem szabad elfeled-
kezni, hogy országonként változó formában 
ugyan, de kiépült a jóléti állam, ami megha-
tározó szerepet játszott – különösen a század 
második felében a társadalmi egyenlőtlensé-
gek mérséklésében. A fejlődés következtében 
létrejött egy inkább többé, mint kevésbé egy-
ségesnek tekinthető nyugat-európai szociális 
modell. Ezzel szemben Kelet-Európában a 
szociális ellátás alapjává a munkakényszerrel 
fenntartott teljes foglalkoztatottságot tették, 
ami a társadalombiztosítási ellátások és egyes 
alapvető javak, szolgáltatások árának állami 
támogatása egészített ki.

Átalakult a munkavégzés jellege is, a bér-
munka térhódításával párhuzamosan a csa-
ládi keretekben végzett termelőtevékenység 

és az önálló egzisztenciák aránya folyamato-
san mérséklődött. Ezt a folyamatot a mező-
gazdasági foglalkozásúak csoportjának zsu-
gorodása tovább erősítette. A hetvenes évek től 
megváltozott a munkaerőpiaci helyzet Nyu-
gat-Európában. A folyamatos munkaviszony 
és a kiszámítható életpálya lehetőségei korlá-
tozottabbakká váltak, a munkanélküliség a 
gazdasági szerkezetváltással összefüggésben 
gyorsan növekedett. A munkakörülmények 
változásai közül a legfontosabb a munkaidő 
hosszának a mérséklődése volt, a napi tizenkét 
órás munkanap fokozatosan nyolcórásra 
csökkent, a hatnapos munkahetet pedig a 
XX. század utolsó harmadára felváltotta az 
ötnapos, s a munkával töltött évek száma is 
mérséklődött a korszak során.

A társadalmi folyamatokat meghatározó 
módon befolyásoló tényezővé vált viszont a 
fogyasztás, ami a század során öltött tömeges 
méreteket. A fogyasztás szerkezetének átalaku-
lása azt mutatja, hogy a létfenntartás egyre 
többeknek egyre kisebb gondot jelentett, 
hiszen a közvetlen létfenntartásra fordított 
jövedelemhányad – természetesen a társadal-
mi helyzettől, pozíciótól függően – általában 
csökkent, ezzel ellentétesen a közlekedés, 
kommunikáció, szórakozás, oktatás, kultúra 
szerepe folyamatosan növekedett. A fogyasz-
tásban a XX. század második felében kibon-
takozott homogenizációs folyamatok az 
1989/90-es rendszerváltást követően a hiány-
gazdaság viszonyai közül komoly áldozatok 
és nehézségek árán kilábaló kelet-európai 
országokat is elérték. 

Mindezzel összefüggésben gyökeresen 
megváltozott a szabadidő jelentősége a kon-
tinensen élők számára. A tömegkultúrában 
meghatározóvá vált az elektronikus hírközlés 
és kultúraközvetítés. A megnövekedett sza-
badidő, a kisebb erőfeszítést igénylő létfenn-
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tartás, az anyagi gyarapodás együttesen jelez-
te az életminőség komoly javulását a XX. 
századi Európában. Más megközelítésben 
ugyancsak erre utal a népesség térbeli átren-
deződése, hiszen a XX. század a hetvenes–
nyolcvanas évekig az urbanizáció modern 
korszaka volt az öreg kontinensen. A városok 
expanziója, a városi lakosság gyors növekedé-
se is jelezte, hogy civilizációs szintváltás ment 
végbe. Ezzel párhuzamosan a városi társadal-
mak egyre heterogénebbé váltak, mind jöve-
delmi, mind etnikai-kulturális vonatkozás-
ban. A tudatos városfejlesztési politikák al-
kalmazásának köszönhetően az európai vá-
rosok nagy része sikeresen őrizte meg törté-
nelmi sajátosságainak, szerkezetének nagy 
részét, ami meghatározó módon befolyásolja 
a kontinens vizuális kultúráját is. Szintén az 
európai országokra jellemző általános trend 
volt a huszadik században az kulturális és 
művelődési egyenlőtlenségek mérséklődése, 
ami főként az oktatás, ezen belül is a felsőok-
tatás második világháborút követően kibon-
takozott expanziójának köszönhető. Az ér-
tékrendszer átalakulásából az aktív vallásosság 
háttérbe szorulását, a nemzetállamiság szere-
pének és az ehhez való kötődésnek a részleges 

leértékelődését, az individualizáció előtérbe 
kerülését lehet kiemelni. Nyilván a fentiekben 
röviden összefoglalt általános európai tár sa-
dalmi változástrendeknek nagyon sokféle 
alakváltozata volt, amelyeket a könyv részle-
tesen tárgyal, de itt nincs lehetőség arra, hogy 
ezeket elemezzem.

A munka külön érdeme, hogy „eleven” 
történetet írt a szerző, vagyis számos olyan 
probléma elemzésére is sort kerített, amelyek 
az elmúlt években és napjainkban egyaránt 
meghatározó jelentőségűek voltak és marad-
tak az európai társadalom/társadalmak életé-
ben. Példaként elegendő az európai népesség 
jövőjét alapvetően befolyásoló elöregedés vagy 
a migráció, ezen belül is a bevándorlás prob-
lémájára utalni.

Tomka Béla lényegében maradéktalanul 
teljesítette a könyv bevezetésében megfogal-
mazott célkitűzéseit, nagy haszonnal forgat-
ható, széleskörű érdeklődésre számot tartó 
művet írt Európa XX. századi társadalomtör-
ténetéről. (Tomka Béla: Európa társadalom-
története a XX. században. Budapest: Osiris 
Kiadó, 2009, 646 p.)
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Móczár József: 
Fejezetek a modern 
közgazdaságtudományból. 
Sztochasztikus és dinamikus nem-
egyensúlyi elméletek, természettudo-
mányos közelítések
A Budapesti Corvinus Egyetem professzora 
tizenöt év kutatómunkájának eredményeit 
összegezte e kötetben. Mindketten a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

terv-matematika szakán végeztünk: Mó czár 
József a közgazdaságtan közgazdaság-tudo-
mánnyá fejlesztésén dolgozott, én a jövőku-
tatás tudományterületén végeztem kutatáso-
kat. A két tudományterület fejlődése együtt 
haladt, sokszorosan megtermékenyítve egy-
mást. A hazai intézményesült jövőkutatás 40. 
évfordulóján érdekes annak vizsgálata, hogy 
a modern jövőkutatás alapelvei, fogalmi 
rendszere és módszerei – a komplex kezelés-
módtól a dinamikus vizsgálatokon át a kva-
litatív és a kvantitatív, valamint az alternatív 
megközelítésig – hogyan-miként jelennek 




