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Könyvszemle

A mikroszintû rendszerváltás 
krónikája –
Szabó Katalin – Kocsis Éva: 
Tanulás és felejtés vegyes
vállalatokban

A szerzõpáros új monográfiája folytatása a ta-
nuló vállalatról korábban írt tanulmányaiknak: 
az ott leírt tételek empirikus igazolására tett 
kísérlet. Legalábbis az a felmérés, aminek 
az eredményeit a könyv ismerteti, erre 
irányult. Csakhogy menetközben, a válla-
lati vezetõkkel folytatott mélyinterjúk során 
olyan tömegû információ halmozódott fel a 
rendszerváltás során átalakuló vállalatokról, 
hogy a címet teljes joggal változtathatták 
volna meg a szerzõk a fenti címre. Nagyon 
izgalmas munkát tart kezében az olvasó. A 
rövid elméleti bevezetõ után, az alkalmazott 
kutatási modell logikája szerint rendezve, a 
vállalati vezetõk szájából elhangzott „val-
lomások” sorozata vezet be minket a vál-
lalati lét vagy nemlét dilemmájába, melyet 
a rendszerváltás mozgalmas éveiben oly 
sok magyar vállalatnak kellett megválaszolnia. 
Ebben a munkában sikeres példák sorozatán 
követhetjük nyomon, hogy miként válhattak ko-
rábbi állami vállalatok sikeres, piacgazdasági 
körülmények között is helyüket megálló 
korszerû vállalatokká. (A sikertelen kísér-
letek tanulmányozása is érdekes lehetne, 
de erre ma már érthetõ okok miatt aligha 
nyílik mód!) 

A könyv tehát néhány elméleti tétel megfo-
galmazásával indít. Ezek közül legfontosabb a 
kettõs tanulás. A tanulási folyamat kettõssége 
három dimenzióban is értelmezhetõ. Egy-

részt, a magyar vállalatoknak egyidejûleg 
kellett általában véve a piaci környezet sza-
bályaihoz alkalmazkodniuk, a „piacot meg-
tanulniuk”, és bevezetni a mai kapitalizmus 
korszakos újításait. Olyan ismereteket is el 
kellett sajátítaniuk, amelyek a hagyományos 
piacgazdaságok vállalkozásai számára is 
újdonságot jelentettek. Másrészt, a tanulási 
folyamat kettõssége azt is jelenti, hogy az 
információ áramlása kétirányú. A magyar vál-
lalatok átveszik környezetükbõl a korszerû 
piaci, mûszaki, szervezési, stb. ismereteket, 
de ezzel egyidejûleg partnereik is „tanulják” 
a magyar piac, gazdasági környezet sajátos-
ságait. Harmadsorban pedig, amint a mû 
címe is mutatja, a tanulás felejtéssel jár együtt. 
A rendszerváltás elõtti vállalati mûködés ru-
tinjait a szervezet memóriájában törölni vagy 
felülírni szükséges. 

A tanulás feltétele nyilvánvalóan az, 
hogy a „tanulóhoz”, a magyar vállalathoz 
a „tananyag”, vagyis a korszerû ismeretek 
eljussanak. A kutatás alapötlete az volt, hogy 
a tudásátadás leginkább közvetlen módon, 
talán leghatékonyabban, de mindenképpen 
a legjobban nyomon követhetõen a vegyes 
vállalatoknál megy végbe. Vegyes vállalat 
alatt hagyományosan olyan céget érthetünk, 
amelynek magyar és külföldi tulajdonosai 
közel azonos mértékben bírnak a tulajdonosi 
jogokkal, és ezért (elméletileg) egyformán 
befolyással vannak a vállalat irányítására. 
Tehát egy cégen belül egyidejûleg van jelen 
a „tanuló” és az „oktató”, kettejük együttmû-
ködése közvetlenül megfigyelhetõ. Itt szük-
séges megjegyezni, hogy a vegyes vállalatok 
a 80-as évek végétõl a 90-es évek közepéig 
terjedõ szûk tíz évben játszottak szerepet 
Magyarországon. Létrehozásuk oka való-
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ban a kettõs tanulás igénye volt: a külföldi 
befektetõk így tudtak szert tenni a szükséges 
helyismeretre (és esetenként kapcsolatrend-
szerre). Amint azonban ezeket az ismereteket 
megszerezték, nem haboztak a cégek vegyes jel-
legét megszüntetni. Ahogy a könyv is fogalmaz: 
a vegyes vállalatok a 90-es évek második 
felére „felszívódtak”. Mindebbõl az olvasó 
számára az a következtetés adódik, hogy bár 
a vizsgálat szempontjából a vegyes vállalat 
ideális terep, a valós gazdasági folyamatok 
szempontjából csak marginális epizód.

A könyv kvalitását jelzi, hogy az olvasó, 
aki személyes tapasztalatai szerint ítéli meg 
a tartalmat, ennek ellenére úgy érzi, hogy 
pontosan így történt minden. A vegyes válla-
latok sikertörténeteinek elemei hasonlóan 
fellelhetõk más cégek átalakulási folyama-
taiban is. Szinte a szeme elõtt látja azokat 
az interjúalanyokat, akiknek a szájából a 
kis történeteket, részleteket hallja. Olyan 
hangulata van az egész könyvnek, mintha 
az olvasó a „régi motorosok” baráti össze-
jövetelén elhangzó beszélgetések hallgatója 
lenne. A „régi motorosok” számára a könyv 
azért lehet érdekes olvasmány, mert saját 
hasonló élményeik, ismereteik számára 
egyfajta rendszert, keretet biztosít. Azok az 
olvasók viszont, akik a nyolc-tíz éve lezajlott 
folyamatban személyesen nem vettek részt, 
azért profitálhatnak sokat ebbõl a könyvbõl, 
mert a tanulási folyamat sajátosságait, tö-
kéletlenségeit megismerve magyarázatot 
kaphatnak a mai magyar gazdaság mûködési 
sajátosságainak néhány mélyebb összefüg-
gésére. Ez a könyv ugyanis nem egyetemi 
jegyzet vagy kutatási jegyzõkönyv, hanem 
alapvetõen visszaemlékezések, személyes 
benyomások izgalmas gyûjteménye. Ezeket 
tálalja a két szerzõ az általuk kialakított elmé-
leti keretekbe ágyazottan.

Ugyanakkor a könyv fontos kutatási 
dokumentum is. A mai közgazdasági kutatá-
sok egyre inkább kvantitatív jellegû fõárama 
mellett üde színfolt ez a kizárólag kvalitatív 

információkat összegyûjtõ munka. Mód-
szertani kérdések hosszas taglalása nélkül is 
megállapítható, hogy az inkább a szociológia 
területérõl ismert, mélyinterjúkon alapuló 
kutatási módszer meggyõzõen, hatásosan 
írta le a „kettõs tanulás” elméleti rendszerébe 
foglalt, kiemelkedõen fontos vállalati alkal-
mazkodási folyamatot. Egy területen érez 
hiányt az olvasó, amit a szerzõk maguk is 
említenek. Csak nagyon kevés információt 
sikerült összeszedni a külföldi cégek tanulási 
folyamatáról, arról a tudásanyagról, amely 
összegyûjtése után általában a vegyes válla-
lati mûködést már indokolatlannak találták 
és megszüntették. Szintén hiányzik az olvasó 
számára, szinte magától értetõdõ következ-
tetés, hogy a könyvben leírt tanulási (alkal-
mazkodási) folyamat lényegében minden 
rendszerváltó magyar vállalatnál megfigyel-
hetõ volt, még ha kevésbé koncentráltan is. 
Az új ismeretek áradata ugyanis sok csator-
nán keresztül a rendszerváltás órájában, sõt 
már azt megelõzõen megindult, és az új 
tudás átvételének kényszere is ugyanolyan 
intenzíven kényszerített minden vállalatot 
tanulásra, mint a vegyes vállalatokat. Csak 
két példát említünk, ahol a tudásátadás 
ugyanolyan közvetlen és intenzív volt: az 
aktív bérmunkázóknál és a külföldi cégek 
rendszeres beszállítóinál. De minden sike-
resen alkalmazkodó cég fejlõdése a tudás-
gyarapításon múlott.

A könyv sok izgalmas részletébõl néhány, 
továbbgondolásra is érdemes összefüggést 
érdemes itt is megemlíteni. Az elsõ mindjárt 
a tanulás és a felejtés kettõssége. Szükséges-e 
mindent elfelejteni, ami régen volt? Nincs-e 
abban is sok hasznosítható elem? A könyv 
utal több ilyen értékes elemre, és sajnálja, hogy 
ezek jelentõs részben veszendõbe mennek. 
Például a magyar (mûszaki) szakemberek 
invenciózus munkavégzése. Tény, hogy az 
individualizmus „dolgozom, ha kedvem tart-
ja” típusú vadhajtásait el kell felejteni. Ugyan-
akkor a hiánygazdaság körülményei között 
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kialakult ötletességet, problémamegoldó 
készséget kár lenne kiveszni hagyni a ma-
gyar mérnökökbõl, munkásokból. Ezeket 
a készségeket a külföldi cégek is értékelik. 
Ugyanakkor a mai napi mûködésre jellemzõ 
megbízható termelésellátás, a pontosan 
specifikált alkatrészek inkább mechanikus 
reprodukciót igénylõ beszállítási igényei, 
általában véve a gyártásra kerülõ munkada-
rabok egyszerûsödése a kreatív készségeket 
egyáltalán nem teszik próbára, nem igénylik 
azokat.

Egy másik ilyen terület a vállalat szociális 
szerepének újraértelmezése. Tény, hogy a 
munkahely, mint „második otthon” a rend-
szerváltás elõtt egyáltalán nem azt jelentet-
te, mint amit ma jelent. Akkor az „otthon” 
kedélyes idõtöltést, alacsony hatékonyságú 
és intenzitású munkavégzést, a dolgozók 
személyes vagy családi problémáinak figye-
lembe vételét jelentette. A mai értelmezés-
ben a második otthon inkább az egyén 
azonosulását jelenti a céggel. Errõl az egyik 
interjúalany szinte megdöbbentõ kontraszt-
ként számolt be. Japán fõnöke ugyanis egy 
vacsorán félrevonta, irigykedve gratulált neki, 
úgy látta ugyanis, hogy a magyar vezetõnek 
jó kilátásai vannak arra, hogy egy szép napon 
munkahelyérõl „a tepsis kocsi” vigye majd 
el – a halottasházba! A munkaintenzitás 
rendkívüli mértékû növekedését a szerzõk 
sem tudták pozitívan kommentálni, bölcs 
módon nem foglaltak állást ebben a kérdés-
ben. Az olvasó viszont felteheti magában a 
kérdést: vajon most megint olyan „modern 
idõket” élünk, mint Charlie Chaplin filmjében 
az egyszeri gyári munkás? Az elkalandozó 
gondolat egymás után veti fel a foglalkoztatás, 
a demográfiai hullámvölgy, az oktatás- és az 
egészségügy súlyos problémáit, és megkér-
dezi, van-e alternatívája a tepsis kocsinak, a 
társadalmat dúló értékválságnak, az iskola-
bezárásoknak?

Egy további gondolat a tudásátadás mód-
jával függ össze, és az átalakuló országok 

gazdasági teljesítményei közötti, szemmel 
láthatóan nagy különbségek hátterét vizs-
gálja. A sikeres tudásátadás egyik fontos 
tényezõje ugyanis az adaptáció. Vagyis 
az átadásra kerülõ ismereteket elõbb a 
helyi viszonyokra kell alkalmazni, utána 
érdemes csak bevezetni. Az adaptációban 
Magyarországnak sok évtizedes tapasztalata 
halmozódott fel. Nem véletlen, hogy az itt-
ott fennmaradt vállalati kutatói és fejlesztési 
kapacitás is elsõsorban adaptációs felada-
tokkal foglalkozik. Kicsiben olyan ez, mint 
a COCOM, a mûszaki embargó fennállása 
miatt korábban tömegesen végzett koppin-
tás, „körülinnoválás”, vagyis létezõ technikai 
megoldások helyi körülmények között tör-
ténõ elõállításának, alkalmazási módszerei-
nek a kitalálása. Schumpeteri értelemben 
véve ez a tevékenység is innováció. Mielõtt 
még bárki lesajnálóan nézne a koppintásra, 
mint egyfajta innovációra, megemlíthetjük, 
hogy a japán csoda alapjai is ezzel a mód-
szerrel, koppintással és továbbfejlesztéssel 
jöttek létre. Magyarország ebben a tevé-
kenységben kiemelkedõ szerepet játszott 
a szocialista országok között. Ausztria (és 
más országok) közvetítésével ugyanis a 
legtöbb „körülinnoválandó” mûszaki meg-
oldás Magyarországra érkezett. Ezért nálunk 
halmozódott fel a legtöbb adaptációs isme-
ret, és a többi átalakuló ország ezen a téren 
feltétlenül hátrébb van (egyelõre). 

Egy további érdekes folyamat is alátá-
masztja a magyar vállalatok és gazdaság 
különleges szerepét a tanulási folyamatban, 
tudásadaptációban. Magyar vállalatok elsõ-
ként jelentek meg ugyanis más átalakuló 
országok piacain, mint nagyobb volumenû 
tõkebefektetõk és tudásátadók. A MOL és a 
MATÁV külföldi érdekeltségeinek magyar 
igazgatói többször is nyilatkoztak arról, 
hogy milyen formában adják át ugyanazt 
a gazdálkodási, mûszaki, szervezési stb. 
szaktudást, amit külföldi tulajdonosuktól, 
partnereiktõl néhány évvel korábban 
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vettek át, és alkalmaztak a közép-európai 
kontextusra.

Hosszasan lehetne tovább sorolni az 
érdekesebbnél érdekesebb gondolatokat, öt-
leteket, amelyek ennek a rendkívül informatív 
könyvnek az olvasása közben felmerülnek. A 
legjobb, amit az olvasó tehet, hogy veszi ma-
gának az idõt, elhelyezkedik egy kényelmes 
fotelben, kikapcsolja a napi feladatait. Elõveszi 

ehelyett ezt a könyvet, saját tapasztalatait, és 
megpróbálja szintetizálni a kettõt. Lehet, hogy 
mai problémáinak megoldásához is közelebb 
kerül így! (Szabó Katalin – Kocsis Éva: Tanu-
lás és felejtés vegyes vállalatokban. Oktatási 
Minisztérium, Budapest, 2003, 322 p.)

Szanyi Miklós  
kandidátus, tudományos fõmunkatárs

MTA Világgazdasági Kutató Intézet

Kultúra és pszichológia

A kötet 13, javarészt az angolszász szakiroda-
lomból fordított, de a szerzõk kb. felénél más 
kultúrák hagyományait is érintõ tanulmányt 
mutat be a hazai közegben úttörõ módon. A 
pszichológia, miközben gyakorlatában több-
nyire a második éves angolszász egyetemista 
lelki jelenségeinek megismerésére épít, már 
a 19. sz. vége, a néplélektani program óta 
igyekszik kitörni ebbõl, többnyire a laborató-
riumi pszichológiától eltérõ eljárásokat, a 
megfigyelést, történeti rekonstrukciót, majd 
a kérdõíves összehasonlításokat vagy a kul-
turális témák tartalomelemzését használva. A 
kötet két területet mutat be, Lan Anh tájékozott 
eligazító tanulmányában lágyan, de mégiscsak 
szembeállítva õket. Az egyik a kultúrközi 
pszichológia, mely kultúrák mindenáron 
való összevetésével foglalkozik, s kissé kocká-
zatmentes tudomány, hiszen különbségeket 
mindig találunk. A másik, a kulturális pszi-
chológia a kultúrában élõ embert mint a termé-
szeti ember alternatíváját ismerteti elméleti 
általánosításként. A válogatás erénye, hogy ezt 
az elméleti perspektívabeli alternatívát jól mutatja 
be. Világosan exponálja az összehasonlító 
szemléletet a felvilágosodás óta mozgató 
kettõséget, a kulturális relativizmus és univer-
zalizmus vitáját, ahol a lélektan nem kitalálja a 
dilemmákat, hanem új, adatvezérelte módon 
teszi kezelhetõvé õket. Nagyon izgalmasak 
azok a tanulmányok, amelyek a személy-sze-
mélyiség kulturális eltéréseirõl szólnak, s ezzel 
egyben a kultúra és pszichológia átfogó témáit 

is új megvilágításba helyezik. Vajon öröktõl s 
mindenütt ugyanolyan-e a személy elképze-
lése önmagáról? Hasonlóan jók s naprakészek 
a nemekrõl, a párkapcsolatokról, egyén és kö-
zösség viszonyáról szóló munkák. Összessé-
gében jól bemutatja a kulturális összehasonlító 
szemlélet személyiség- és szociálpszicholó-
giáját. Ezzel a hazai szakmai közönségnek s pl. 
a globalizációs viták lélektani értelmezésével 
foglalkozóknak jól használható anyagokat 
kínálnak a szerkesztõk. 

Hadd legyen azonban a recenzens telhe-
tetlen. A könyv szociálpszichológia marad, 
mind a tanulmányok módszertanában, mind 
a vizsgált kérdésekben. A fordított tanulmá-
nyokból kimaradnak azok a kulturális pszi-
chológia szerzõk, akikre maguk a szerkesztõk 
is sokat hivatkoznak – Michael Cole vagy Ri-
chard Shweder – s kimarad az egész evolúciós 
pszichológiai kultúra elmélet, mely radikális 
(például Steven Pinker) vagy megfontolt (Mi-
chael Tomasello) változataiban idehaza is 
ismert. Számomra ennél nagyobb gond, hogy 
a relativizmus egész kérdéskörébõl kimarad 
a nyelv és a megismerés, az a terület, ahol 
Alexander von Humboldt óta az elmélet, Ed-
ward Sapir óta az empíria terén talán a legtöbb 
munka születik a relativizmus témában. Sapir 
és Benjamin Lee Whorf még a mutatóból is 
hiányoznak, de sajnos maga a mutató is hiány-
zik. (Kultúra és pszichológia. Szerkesztette 
Nguyen Luu Lanh Anh és Fülöp Márta. Osiris, 
Budapest, 2003, 481 p.)

Pléh Csaba
az MTA l. tagja, egyetemi tanár, BME


