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politikai, társadalmi és gazdasági környezetet, 
mint Magyarország, kemény próbára teszik 
a nemzetközi rendszer politikai és gazdasági 
hatalmi központjait is. Igen fontos feladat a 
tudomány, és különösen a társadalomtudo-
mányok számára az átalakuló globális felté-
telrendszerben, hogy a tények feltárásával, a 
lehetséges alternatív megoldások felvázolásá-
val segítse a közgondolkodást és a döntési 
rendszert. A képesség vagy a képességek fo-
galma a közgondolkodásban egyszerűnek 
tűnhet: a felkészültséget jelentheti valamilyen 
feladat pillanatnyi vagy tartós megoldására, 
esetleg teljesítmény elérésére az egyének, az 
intézmények, vállalatok és különböző közös-
ségek, például államok, integrációs szerveze-
tek szintjén. A globalizációs folyamat követel-
ményei nyomán a képességek globális mére-
tekben is megfogalmazódtak. A társadal mi 
vagy kultúrantropológia, a menedzsmenttu-
domány és más tudományágak is foglalkoz-
nak a különböző szintű kollektív képessé gek 
megalapozódásának folyamataival, az úgyne-
vezett mikroalapokkal és hatá saikkal a telje-
sítményre. 

Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb közös-
ségről van szó, annál nagyobb számúak és 
komplexebbek a képességeket jellemző és 
meghatározó tényezők. Az is lényeges, hogy 
milyen jellegű, mértékű és távlatú feladatok 
megoldásához viszonyítják a képességeket. A 
termelésben a feladatok elvégzéséhez szüksé-
ges specifikus „egyéni” képességek például a 
gyógyszeriparban vagy más termelési vagy 
szolgáltatási területen alkotják a kollektív ké-
pességek bázisát. Ez azonban csak egy része 
az országok szintjén az össztársadalmi felada-
tok megoldásához szükséges kollektív képessé-
geknek. A képességek összessége szoros köl-
csönhatásban van az adott ország gazdasági, 
technikai, tudományos és kulturális fejlettsé-
gi szintjével. A gazdasági fejlettség sok tekin-
tetben meghatá rozza az ország problémameg-
oldó és alkalmazkodó képességét is. Igen 
fontos, és összekapcsolódik a gazdasági fejlett-
séggel a kulturális fejlettség szintje, ami el-
sősorban a népesség képzettségi szintjétől függ. 
Ez az alapja a szükséges szaktudás biz tosításá-
nak is, amelyben meghatározó szerepet játszik 
az oktatási rendszer minősége, szer kezete és 
hozzáférhető sége. Az adott ország társadalmá-
ban történelmileg felhalmozott tudás egy 
ré sze ezen keresztül kerül át a kollektív képes-
ségekbe, és fejleszti őket tovább. Hiánya vagy 
gyengülése a képességek romlását, visszafejlő-
dését eredményezheti. Erre számos példa van. 

A kollektív képességek jelentős részének 
alapvető „hordozói” az államok intézményei. 
Ezek között az állami döntéshozó intézmé-
nyek jellege és minősége azért is igen fontos, 
mert ezeken keresztül érvényesül legközvet-
lenebbül a politika hatása a többi tényezőre. 
Sajátos szerepe van a kollektív képességekben 
a közgondolkodásnak, a lakosság mentalitá-
sának és az ezt befolyásoló filozófiáknak, 
ideológiáknak, vallási meggyőződéseknek is. 

Ezek közvetlenül is befolyásolhatják egy or-
szág alkalmazkodóképességét, társadalmi 
kreativitását, a képességet és készséget az in-
novációk kifejlesztésére és befogadására vagy 
a kollektív tanulási képességet. 

A konferencia címének azért is választot-
tuk azt, hogy mire képes Magyarország a XXI. 
században, mert ösztönözni kívánjuk az adott 
területen a közös gondolkodást és a kutató-
munkát. A közbeszédben ugyanis sok szó esik 
célokról, feladatokról és stratégiákról, viták 
folynak problémákról, eredményekről, tény-
leges vagy vélt teljesítményekről, a képességek 
alakulása az ország, illetve a magyar társada-
lom szintjén azonban ritkán vagy egyáltalán 
nem kapcsolódik ezekkel össze. Emiatt a 
teljesítményekre való gyakori hivatkozás is 
hiányos és torz. Arról is csak elvétve esik szó, 
hogy az ország kollektív képességei milyen 
témákkal kapcsolatban bizonyultak gyengé-
nek, elégtelennek, vagy, hogy milyen felada-
tok megoldását tették lehetővé. Nyilvánvaló, 
hogy interdiszciplináris és elmélyült elemző 
munka nélkül nem lehetne az előzőekben 
vázoltak alapján a kérdésre válaszolni. 

Magyarországgal kapcsolatban az ún. 
nemzeti rutin vagy a közös társadalmi képessé-
gek jellege és szerepe a múltban a történésze-
ket a történelmi sorsfordulókkal kapcsolatos 
nemzeti magatartásokkal összefüggésben 
foglalkoztatta. Sokan keresték a magyarázatot 
arra is, hogy a társadalmi környezet milyen 
szerepet játszik az egyéni képességek érvénye-
sülésében, vagy, hogy a mikroképességek 
milyen szerepet játszottak a „struktúra”, vagy-
is a társadalmi környezet formálódásában. 

Más összefüggésekben Magyarország, a 
magyar lakosság és különösen a munkaerő 
képességeit államközi és üzleti szervezetek ele-
mezték a rendszerváltást követően. A NATO 
keretében elsősorban az ország katonai ké-

A tudomány ünnepének rendezvényei alkal-
mat adnak arra, hogy a központi témához 
kapcsolódó konferenciák keretében felvillant-
sunk olyan témákat, amelyek a magyar társa-
dalom és a jövő szempontjából meghatározó 
fontosságúak. Magyarország kollektív képes-
ségeinek alakulása különösen lényeges a XXI. 
században, amelynek világát a század döntő 
részén „végigvonuló”, meghatározó fontossá-
gú transzformációk egyidejűsége jellemzi. 
Átalakulóban vannak a globális politikai, ka-
tonai és gazdasági hatalmi viszonyok. A de-
mográfiai polarizáció és az urbanizációs for-
dulat átrajzolja a föld társadalmi és gazdasági 
térképét. Kibontakozóban van a tudásalapú 
gazdaság és társadalom, s mindezek nyomán 
egy új ipari forradalom kezdeti sza kasza. A 
technikai fejlődés és a nemzetközi munka-
megosztás átalakulása nyomán új, kemény 
feltételek bontakoztak ki a globális gazdasági 
versenyben. A XXI. századon messze túlmu-
tatnak a bolygó biológiai létfenntartó képes-
ségében kialakult és tovább súlyosbodó 
problémák. Mindezek nemcsak az olyan or-
szágok számára jelentenek példátlanul nehéz 
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pességeivel és ennek fejlesztési lehetőségeivel 
foglalkoztak. Az EU keretében Ma gyarország 
tudományos és innovációs képességei voltak 
különösen fontosak. Részletes, specifikus és 
céltudatos elemzéseket készítettek, illetve 
készítenek a magyar munkaerő képességeiről 
azok a transznacionális társaságok, amelyek 
magyar vállalatokat vásároltak meg, vagy 
lokációs stratégiájuk keretében hálózatuk 
kiterjesztésére törekedtek. Lényegében ennek 
alapján „szakosították” Magyarországot a 
vállalati értékláncban és a nemzetközi ipari 
munkamegosztás rendszeré ben. Évszázadunk 
elején nemcsak a közepes fejlettségű államok 
felső szintjén lévő, illetve a fejlettek létrájának 
alján elhelyezkedő országokhoz viszonyítva, 
hanem globális összehasonlításban is igen 
jónak ítélték például a magyar tudósok és tu-
domány képességeit néhány fontos területen. 

A konferencia keretében elhangzott elő-
adások és az ezek alapján készült tanulmányok 
a hatalmas témakörből csak négy, Magyaror-
szág képességei és teljesítménye szempontjá-
ból azonban különösen lényeges kérdéscso-
porttal foglalkozhattak. 

Kolosi Tamás tanulmánya azokkal a tár-
sadalmi torzulásokkal foglalkozik, amelyek 
végső soron nehezíthetik a képességek fejlesz-
tése szemszögéből elengedhetetlen kollektív 
tanulást is. Végkövetkeztetése, hogy „A jöve
dékekből élő, államtól függő rétegek vezetésé vel 
az alsó középrétegek és a depriváltak egyre 
erőteljesebben támogatják az erős államhata
lomra építő politikai erőket, gyanúsnak tekin
tenek mindenfajta vállalkozói sikert és meggaz
dagodást. Miközben a lakosság durván egyne
gyede él ténylegesen európai polgárként, európai 
körülmények között, a nagy többség társadalmi 
aktivitása a túlélésért való napi harcban és a 
szocializmus keretei között kialakult »proletár 
irigységben« merül ki.” 

Kukorelli István a kormányzásképesség 
szervezeti és szerkezeti feltételeit elemzi a ha-
tékonyság és a demokráciadeficit problema-
tikáját vizsgálva. Véleménye szerint „Amennyi
ben ez a kormányzati erőtér demokratikus ke
retek között a közjót szolgálja, akkor teljesíti 
társadalmi rendeltetését, […] a demokra tikus 
keretek között formális struktúrák is vannak, és 
néha a köztársaság ellenőrzés nél küli magántár
saságnak tűnik. […] Jó esé lyünk van az egyen
súlyra, az intézmények rendeltetésszerű demok
ratikus működésére, a hatékony kormányzásra 
is. Mikor? Sólyom László szavaival élve: »Ha 
nemcsak virtuálisan akarjuk az alkotmányos
ságot, hanem reálisan szolgáljuk is azt.«” 

Bod Péter Ákos a növekedési ké pesség 
hosszú távú problémáival foglalkozik. A telje-
sítmények és gazdaságpolitikai tények alapján 
válaszol a kérdésre, hogy a külső tényezők és 
a belpolitikai fordu latok erre hogyan hatottak. 
Felvázolja a növekedési képességgel kapcso-
latos elméleti összefüggéseket és problé mákat: 
a potenciális és a tényleges növekedés ható-
tényezőinek alakulását: „Sajnos, azt sem lehet 
kizárni, hogy a GDPnövekedés mértékében 
beálló magyar ütemcsökkenés mögött mélyen 
fekvő, szerkezeti okok találhatók. Ilyen a demo
gráfiai folyamatok menete (elöregedés, népesség
fogyás, kivándorlási többlet), a korábban olcsó 
munkaerő folyamatos drágulása és így egy bizo
nyos versenyképességi előny erodálása, áttételesen 
a tőkevonzó képesség gyengülése. Nem magyar 
sajátosságokról van itt szó: min den közepesen 
fejlett ország ki van téve olyan kockázatoknak, 
amelyek eredője lefele mutat a gazdasági növe
kedés ügyében. Ez az úgynevezett közepes jöve
delmi szint csapdája (middle income trap), 
amely Kínától kezdve hazánkon át az európai 
periféria legtöbb gaz daságát fenyegeti.” 

Rechnitzer János tanulmánya a magyar 
gazdaság térszerkezetének alakulásával a ki-

alakult problémák, regionális egyenlőtlensé-
gek okaival és következményeivel foglalkozik. 
Fontos következtetése, hogy a területi politi-
ka a gazdaságpolitikán belül gyengül, intéz-
ményi keretei leépülnek, így a terekben és a 
helyekben felhalmozott tőke hasznosítása 
nem a külső ösztönzőkkel valósul meg, ha-
nem a belső aktivitások révén, ami lassabban 
és nehezebben integrálódik a fejlődést ser-
kenteni szándékozó törekvésekhez. 

A konferencia természetesen csak „bepil-
lantás” lehetett a magyar képességek és telje-
sítmény értékelésével foglalkozó hatalmas 
téma körbe. Az előadások s a vita alapján 
azon ban bizonyos általánosabb következte-
tések meg fogalmazhatók a közös képességek 
fejlesztésével összefüggő szükséges feladatok-
ról a XXI. század világában, amelyet a transz-
formációk nyomán a globálissá szélesedett 
versengés és az elkerülhetetlen együttműkö-
dési kényszer sajátos ötvözete határoz meg. 

A kibontakozóban lévő negyedik ipari 
forradalom és tudásalapú társadalom korában 
kulcsfontosságú a „kollektív tanulás” feltéte-
leinek oly módú javítása, hogy azok egyide-
jűleg járuljanak hozzá az egyéni képességek 
és a közös társadalmi képességek szintjének 
emeléséhez. Az új feltételek között szükséges 
kollektív intelligencia kiépítésében történel-
mileg példátlan jelentőségű és jellegű felada-
tok hárulnak a tudományra, valamint az 
egész oktatási rendszerre, az alapoktól a fo-
lyamatos továbbképzést, ismeret- és képes-
ségfejlesztést elősegítő intézményekig. 

A XXI. század következő évtizedeiben 
már kilencmilliárdos lélekszám felé közeledő 
bolygón, amelyen az államok száma tovább 
nő, s valamennyien nemcsak a fennmaradá-
sukra, hanem jólétük javítására is törekednek, 
elkerülhetetlenül változnak az együttélés 
feltételei. A válságok és a különböző jellegű 

és intenzitású konfliktusok elkerülése érde-
kében a kollektív képességek között erősíteni 
kell az együttműködéssel, az alkalmazkodó, 
rugalmas érdekérvényesítéssel kapcsolatos 
képességeket. Ebben Magyarországon a poli-
tikai élet szervezeteinek, köztük a civil szer-
vezeteknek, a médiának és az egyházaknak 
kell igen fontos szerepet vállalniuk. 

Világméretekben is igen fontos feladat-
ként fogalmazódik meg az állami intézmény-
rendszer kollektív képességeinek javítása, be-
leértve a törvényhozó és a végrehajtó hatal mat 
és az önkormányzatokat is. Ez Magyarorszá-
gon is nehéz feladat; megoldhatósága csak 
részben függ az intézményekben dolgozók 
képességeitől vagy attól, hogy milyen tudomá-
nyos kutatók vagy szakértői csoportok tanul-
mányait, tanácsait igénylik. A feladat jelentős 
mértékben rendszerjellegű. Egyik alapvető 
kérdés például az, hogy mennyire képes az 
adott hierarchia kizárni, illetve mérsékelni a 
különböző ideológiai preferenciák és érdekcso-
portok specifikus törekvéseinek olyan közös 
nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó 
következményeit, mint a hosszú távú fejlődés 
fenntarthatósága, az ország versenyképessége 
vagy éppen a meghatározó fontosságú kol-
lektív társadalmi képességek javítása. 

A konferencia fontos tanulságának tartom 
azt is, hogy az MTA-nak jelentősebb szerepet 
kellene vállalnia és kapnia a közös nemzeti 
képességek objektív értékelésében, az ezeket 
javító kollektív tanulás és intelligencia fejlesz-
tésében, és annak kutatásában, hogy mikép-
pen lehet a tényleges képességeket reális le-
hetőségekké és nemcsak virtuális, hanem 
valóságos eredményekké is fejleszteni. 

Kulcsszavak: rendszerek, transzformációk, egyé
nek, közösségek, nemzetek, tanulási képességek, 
teljesítmény, együttműködés, verseny. 


