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K íváncsian és nagy 

érdeklődéssel vettem 

kézbe az egyik legismertebb 

amerikai üzletasszony köte-

tét. A szerzőt a Fortune Ma-

gazin több alkalommal a vi-

lág legfontosabb 50 üzlet-

asszonya közé választotta, 

de a Time szerint is egyike a 

világ legbefolyásosabb 100 

emberének. Úgy éreztem, 

hogy női vezetőként, vállal-

kozások tulajdonosaként és 

anyaként olyan tudást kap-

hatok a könyvéből, amely a 

mindennapi szerepeim út-

vesztőjében segít majd el-

igazodni. 

A kötet egyes fejezetei a nők 

vezetővé válását gátló té-

nyezőket járják körül. Az 

egyik legfontosabb témakör 

a társadalmi elvárások kér-

dése. Sandberg az első fe-

jezetben szinte egyáltalán 

nem foglalkozik azzal a 

szerintem igen fontos kér-

déskörrel, hogy – vélemé-

nyem szerint – a női és férfi 

szerepek különbözősége két 

okra vezethető vissza: az 

egyik a biológiai különböző-

ség, a másik pedig az eltérő 

szocializáció. Az egyes ko-

rok társadalmi szerkezete 

és az ezekből adódó elvárá-

sok eltérő szocializációs 

igényeket támasztottak a 

felnövekvő gyermekek szá-

mára. Ezzel együtt eltérő 

szerepeket osztottak a fel-

nőtt társadalomban is. Aki 

az elvárt, megszokott szere-

peknek nem, vagy csak 

részben felelt meg, tudato-

san eltért attól, különcnek, 

kívülállónak vagy épp hős-

nek tekintették. Mára jócs-

kán változott a kép, és bár 

eljutottunk az önálló karriert 

építő nő ideáljáig, a korábbi 

családanya-modell szerepei 

is megmaradtak, jelentős 

szerepkonfliktust okozva 

ezzel. „A nők tömeges mun-

kaerőpiacon való elhelyez-

kedése teljesen átalakította 

a korábbi női és férfi szere-
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peket. A mai nőknek nemcsak gondoskodó-

nak, családanyának, nőiesnek kell lennie, ha-

nem a megnövekedett terhek miatt a korábbi 

férfias jellemvonásból is egyre többel kell 

magukat felvértezniük.” – fogalmaz Kocsis-

Nagy Zsolt egy tanulmányában (Kocsis-

Nagy: 2013). Sandberg rámutat azonban ar-

ra, hogy míg „a szakmai ambíció a férfiaknál 

elvárás, a nőknél viszont csak lehetőség, 

vagy ami még rosszabb, negatív jelenség. Ha 

egy nőről azt mondják, hogy «nagyon ambici-

ózus», az a nyugati kultúrkörben minden, 

csak nem bók.” (Sandberg: 31. o.) A diploma 

megszerzése és a munkahelyi megfelelés 

egy nő számára ma éppoly erős társadalmi 

nyomást jelent, mint a házasság és a gyer-

meknevelés elvárása. A társadalmi elvárások, 

nyomás mellett azonban egyén önmagával 

szemben állított elvárásai és önbizalma, ön-

értékelése – sőt önkorlátozása – is megha-

tározó. „A férfiak többnyire alapból azt gon-

dolják, sikeres szakemberek és boldog csa-

ládapák lehetnek egyszerre. A nők viszont 

abból indulnak ki, hogy a munka és a magán-

élet összeegyeztetése a legjobb esetben is 

nehéz feladat, a legrosszabb esetben pedig 

egyenesen lehetetlen.” (Sandberg: 38. o.) A 

munkahelyi, vagy akár vezetői elismertség, a 

karrierépítés, a szakmai előmenetel és a 

pénzkeresés nyújtotta önállóság mintha 

szemben állna a gondoskodó anya, és a tá-

mogató feleség szerepével. Sandberg véle-

ménye szerint az akadályok a félelemben 

gyökereznek. A félelmek egyéntől, társadalmi 

helyzettől, szocializációtól függően különbö-

zőek lehetnek. Ilyen például a társadalmi ítél-

kezéstől, a környezet ellenszenvétől, a „nem 

vagyok jó anya, feleség” megítéléstől, vagy a 

túlvállalástól való félelem. Épp ez utóbbi mi-

att ma a nők többsége alkalmazottként, vagy 

közép-vezetői szinten dolgozik, s többségük 

eléri az „üvegplafont”, azaz az önmaguk által 

épített korlátokat. 

 

És hogy milyen  

gyógyírt ajánl Sandberg? 
 

A szerző külső és belső tényezők feloldását 

elősegítő listájának első helyén a magabiz-

tosság és a kitartó, kemény munka áll. Vállal-

va a kudarc, az ítélkezés, a csalódás, és a 

népszerűtlenség kockázatát. „Mindegy, hány 

évesek vagyunk, az a nő, aki okos és sikeres, 

nem lesz népszerű.” (Sandberg: 62. o.) A 

szerző azt tanácsolja, hogy nőként a munka-

helyen legyünk állhatatosak és kedvesek. Bár 

számos példát hozva – s kissé ellentmondá-

sosan is – beismeri, hogy nőként és női ve-

zetőként igen hasznos és okos, ha érveléskor 

a statisztikákra, a hosszú távú célokra, vagy 

vezetői ajánlásra hivatkozunk. Emellett azt 

javasolja, hogy egy női vezető tanulja meg 

elviselni a kritikát, ám ne mondjon le érzel-

meiről. Engedjen utat az érzelmeknek, de ta-

nuljon meg gyorsan továbblépni, s ne akarjon 

megfelelni mindenkinek. „Ha ugyanis min-

denkinek meg akarok felelni, csak nagyon 

lassan jutok majd egyről a kettő-

re.” (Sandberg: 71. o.) 

A kötet „Mászóka, nem létra” című fejezete – 
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ugyan igen terjengősen és önéletrajzi ele-

mekkel gazdagon megfűszerezve – azt a né-

zőpontot ismerteti, amely szerint a karriert 

nem létraként, hanem inkább mászókaként 

kell értelmezni. A létrán két irányban lehet 

haladni, felfelé és lefelé. A mászóka ezzel 

szemben lehetőségeket, válaszutakat, fel és 

le, de oldalirányban történő elmozdulásokat 

is lehetővé tesz úgy, hogy a pályamódosítá-

sok, karrierváltások egyáltalán nem veszte-

ségnek, hanem a szabad döntés megélésé-

nek bizonyulnak. 

Külön fejezetben fejti ki véleményét Sandberg 

a mentorálásról, kiemelve annak fontosságát. 

Ám határozottan úgy véli, hogy a „Nő vagy? 

Karriert szeretnél? Keress egy mentort, aki 

felsegít a ranglétrán!” kezdetű tanácsok ha-

tározottan károsak. Mentori felkérések he-

lyett inkább konkrét, jól megfogalmazott kér-

déseket és átgondolt, megalapozott kérése-

ket javasol. „Tanulmányok bizonyítják, hogy a 

mentorok a teljesítmény és potenciál alapján 

választanak protezsáltat. Ösztönösen olya-

nokba fektetnek időt és energiát, akik kitűn-

nek tehetségükkel, vagy akiknek tényleg 

hasznukra válhat némi segítség.” (Sandberg: 

90. o.) A mentoring igen jelentős humánerő-

forrás-gazdálkodási téma Magyarországon 

is, így örültem, amikor Sandberg arról szá-

molt be, hogy a vállalati mentoring- és támo-

gató programok sikereseb-

bek, mint az egyéni kezde-

ményezések, és sikerük a 

női vezetők körében még 

nagyobb. Ennek okát 

Sandberg abban látja, hogy 

a mentoring programok a 

férfi vezetők „jobb hozzáál-

lásának” kialakítását is elő-

segítik a nők vezetői elfoga-

dottsága terén. 

A szerző a fentiek mellett a 

hatékony kommunikációban 

is látja a sikeres női vezető-

vé válás lehetőségét. „A 

kommunikáció akkor a leg-

eredményesebb, ha megta-

láljuk az egyensúlyt illendő-

ség és hitelesség között.” – 

f og a l ma z  Sa n db e rg . 

(Sandberg: 103. o.) Minden 

nőt arra bátorít, hogy mond-

ja ki a véleményét, őszintén 

fogalmazza meg mondan-

dóját. A finom őszinteség 

technikáját sok női vezető-

nek tanulnia kell, de érde-

mes leküzdeni a belső, rész-

ben szocializációból, rész-

ben személyiségből adódó 

félelmeket. Az őszinte meg-

fogalmazás még nem jelenti 

azt, hogy nem vagyunk csa-

patjátékosok, vagy nőként 

„nyafogunk”. Kiemeli az 

asszertív kommunikáció, az 

információgyűjtés és ára-

moltatás, valamint a vissza-

jelzések adásának előnyeit, 

és saját példákon keresztül 

mutatja be a hiteles kom-

munikáció fontosságát. 

Sandberg azt javasolja, 

hogy minden női vezető sa-

játítsa el ezen kommuniká-
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ciós technikákat ahhoz, hogy valóban sikeres 

és kiegyensúlyozott vezető és nő lehessen. 

 

Család  

vagy karrier? 
 

Nagyon sok nő a családot, gyermeknevelést 

helyezi karrierje elébe, s már akkor a munká-

ból való kilépésre, a karrier félbeszakítására 

gondol, amikor még csak tervezi a családala-

pítást, gyermekvállalást. „Maximálisan támo-

gatom azokat a férfiakat és nőket, akik a kö-

vetkező generáció felnevelésének szentelik 

életüket. Ez fontos, fárasztó, ugyanakkor él-

vezetes munka.” – írja Sandberg. (Sandberg: 

122. o.) Ám mégis úgy véli, hogy az anyaság 

nem kell, hogy a munkaerőpiacról való kilé-

pést, visszavonulást jelentse. Helyette azt 

vallja, hogy a gyermekvárás és nevelés idő-

szaka egy nő számára éppen a lehetőségek 

ideje. A család, gyermeknevelés és háztartási 

feladatok tekintetében pedig a társsal való 

együttműködés és munkamegosztás töretlen 

híve.  

Amint az utolsó fejezeteket kezdtem, mely-

ben Sandberg arról ír, hogy miként 

„varázsolt”, hogy gyermekét is etetni tudja, és 

minden értekezleten részt vehessen, felhábo-

rodva letettem a könyvet. 

Úgy gondolom, hogy egy ma, Magyarorszá-

gon élő és dolgozó nő és anya számára ez az 

olvasmány csak tovább fokozza a kételke-

dést, és a „család vagy karrier” dilemmát. 

Sandberg egyértelműen a karrier mellett teszi 

le voksát, s valós megoldási javaslatok és 

hétköznapi praktikák, alkalmazható és átve-

hető jó gyakorlat mutatása nélkül teszi ezt. 

Lássuk be, hogy ma Magyarországon, a két-

keresős családmodell következtében a nők 

többsége elsősorban nem szakmai elkötele-

zettsége vagy karrier iránti vágya miatt dol-

gozik, hanem azért is, hogy a család anyagi 

fenntartásához hozzájáruljon. Természete-

sen sokan megtalálják hivatásukat, szakmai 

elégedettségüket, és munkájukban meg tud-

ják valósítani önmagukat. Ám ettől még 

ugyanúgy szenvednek attól, hogy kénytele-

nek felosztani idejüket, törődésüket, figyel-

müket a munkahely és a család, a gyermekek 

között. Sandberg törekvése a női vezetők 

arányának növelésére példamutató, s csak 

elismerésre ad okot, ám úgy vélem, hogy ön-

életrajzi elemekkel átszőtt könyve ma egy át-

lagos magyar nő számára nem nyújt értékes 

és alkalmazható mintát. Maradok hát a 

coachom mellett, aki segít megtalálnom saját 

megoldásaimat a munka és a magánélet 

összehangolására. 
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