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HÁTTÉR

Kurucz Balázs: Kairosz – a 
megfelelő, helyes pillanat

tthon van egy kis kertem. Egyszer 

nyár elején tököt vetettem el, há-

rom-négy szemet kis komposzttal 

bélelt fészkekben. Minden másnap meglocsol-

tam,  s  kíváncsian  vártam,  hogy  mi  lesz 

belőle. Mígnem egyik nap, megjelent egy pi-

ciny,  friss,  zöld hajtás,  és  elképesztő erővel 

fúrta ki magát a hozzá képest súlyos földrö-

gök  közül.  Jó  segítő  szakmásként  azonnal 

segítségére siettem a  gyenge,  zöld  növény-

nek:  óvatosan  elkotortam  felőle  egy-két 

földdarabot,  hogy  nőhessen  szép  nagyra,  s 

mihamarabb isteni  sütőtök krémleves lehes-

sen  belőle.  Aztán  másnap,  amikor  újra 

megnéztem, hogy miként hálálta meg a nö-

vény  az  igyekezetemet...  meghökkenve 

vettem észre, hogy a kora nyári erős nap bi-

zony sárgásra égette a friss zöld hajtást, kis 

híján  elpusztítva  azt...  A  mellette  levő  „fé-

szekben”  az  el  nem  távolított  földdarab 

jótékonyan védte a zsenge sarjat. Két nappal 

később az is kibújt, de abban már nem tehe-

tett kárt a napsütés.

O

Nagy lecke volt ez nekem. Hogy a legjobb se-

gítő  jó  szándék is  néha kárt  okozhat.  Hogy 

vannak dolgok, amiket nem kell siettetni, ha-

nem egyszerűen csak megérik, megtörténik. 

Hogy néha épp a bele nem avatkozással tehe-

tünk a  legtöbbet,  s  adhatunk  lehetőséget  a 

másiknak arra, hogy megerősödjön.

A görögöknek két szavuk van az időre. Ismer-

tebb a „kronosz”, ami a múló időt jelöli, ahogy 

másodpercről másodpercre közelebb kerülünk 

e nap végéhez, e hónap végéhez, ez életünk 

végéhez. Ennek múlását képezi le a térben az 

óra mozgása, ahogy egyenletesen jár körbe-

körbe.  De  van  egy másik  szó  is  az  időre:  

„kairosz”. A kairosz az idő minőségi formájára 

utal; az események közötti időpillanatot jelzi, 

amikor  valami  megtörténik.  Ahogy  megérik, 

beérik valami. A szőlő a tőkén nem a kronosz-

ban  érik  meg,  nem  mondhatom,  hogy 

szeptember  23-n  lesz  a  szüret,  hanem  a  

kairoszban érik meg, amikor olyan zöldnek lá-

tom  a  szemeket,  amikor  olyan  ízű,  úgy 

roppan zöld héja a számban, ahogy és ami-

lyennek lennie kell az érett szőlőnek. A tök is 

a kairoszban érik meg.

A coachingban is alighanem a kairoszban tör-

ténnek  dolgok.  És  csak  jókor,  jó  időben 

voltam ott,  abban  a  kegyelemben  részesül-

hettem,  hogy  éppen  én  kísértem  a 

folyamatot.  Van  egy  ügyfelem,  akivel  több, 

mint egy fél éve dolgozom. Ügyvezető és tu-

lajdonos egy harminc fős cégben.  Nem tudta, 
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hogy pontosan mivel foglalkoznak az emberei, 

és szerette volna jobban ellenőrizni őket. So-

kat gondolkozott azon,  hogy mennyire lehet 

számonkérő,  miközben  nem  szerette  volna 

felrúgni jó kapcsolatát beosztottjaival. Beszél-

gettünk a hatalomhoz való viszonyáról, hogy 

miképp tud vagy nem tud beleállni  vezetői, 

leaderi szerepébe. Fél évvel ezelőtt is pontos 

elképzelése volt arról, mit kellene tennie, de 

csak toporgott egy helyben, és ülésről ülésre 

ugyanazt a témát járta körül. Ezt vissza is je-

leztem neki. Aztán a legutóbbi ülésre valami 

megváltozott.  Elmondta,  hogy  egyesével  el-

kezdett  beszélgetni  az  embereivel,  s 

egyesével végignézi ki milyen projekttel tölti 

az  idejét.  A  személyes  odafigyeléssel  nem-

csak  az  emberei  elkötelezettségét, 

motiváltságát növelte, hanem pontosabb ké-

pet kapott a ki nem használt kapacitásokról. 

Saját becslése szerint legalább 20%-a a mun-

katársai idejének nincs kihasználva. Volt olyan 

ember, aki elmondása szerint azért ment el, 

mert nem kapott elég munkát egy kisfőnök-

től.  (Ennél  a  cégnél  a  havi  bérköltség 

húszmillió forint körül van, vagyis négymillió 

forint havonta elfolyt a cégből. Ennek kimon-

dása a coaching megtérülése miatt is fontos 

volt nekem.)

Még  gondolkozom  rajta,  hogy  a  viselkedés 

változást mi váltotta ki. Kognitív szinten már 

fél éve megvolt a megoldása, de cselekvés-

ben  most  történt  áttörés.  Egyszerűen 

megérett,  feldolgozta,  elengedte.  A  kairosz-

ban megtörtént a változás. Még nem tudom, 

hogy kellett volna-e siettetni a folyamatot – a 

tök példájára gondolva alighanem ez így volt 

rendben. S ezzel megerősödött az ügyfél is, 

tudatosabb felelősséget vállal valamiért,  ami 

üzleti eredményekkel is jár.

Az  élet  nagy,  fontos  dolgai  alighanem  a  

kairoszban történődnek. Ilyen volt gyermeke-

im  születése  is,  akik  siettetés  nélkül, 

háborítatlanul  jöhettek  világra.  Ilyen  a  cse-

resznye  a  kertben,  ilyen  az  évszakok 

váltakozása, ilyen, amikor vasárnap a gyere-

keimmel főzött karamell cukorra azt mondom, 

most jó. Vagy amikor jóllakom a sütőtök le-

vessel.
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