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A vezetó1 felelőssége
Mindenki vezető, aki irány-adó mások tettei számára, akár tudja
ezt, akár nem, akár akarja, akár nem. Felelőssége ebben rejlik, ám ez
a felelősség nyilvánvaló, ha tudatában van irányító szerepének. Ezek
a hivatalból vezetők lehetnek alsó (például: csoportvezetö), középső
(például: osztályvezető) és felső szinten irányítók (például: elnökök,
igazgatók, miniszter iális hivatalnokok). A vezetés azonban nem
életcél, hanem a közjó megvalósításában közreműködő szolgálat
egyik fajtája. A vezetőt vagy kinevezik, vagy választják - az előb

bit vagy elfogadják, vagy ellenzik. Akit kineveznek, annak külde
téstudatra van szüksége, akit kiválasztanak. annak előny, ha hivatá
sa van. A küldetéshez külső erő, a hivatáshoz belső energia szük
séges. Az előbbit a jog, az utóbbit az erkölcs vezérli. Eszményi
esetben a jog az erkölcs egy jól körülírt része. Hatalom és uralom
az egyik oldalon, engedelmesség és szolgálat a másikon. Állapot
beli kötelesség és cselekvésbeli felelősség ott és itt. A legfelső veze
tést vagy uralkodó törvényesség szigora biztosítja, vagy törvényes
uralkodás kegyes jóindulata látja el. A szigorúnak jóindulatra. a jó
indulatúnak szigorra célszerű törekednie, hogy az igazságosság és
irgalom természetes ellentéte egyensúlyba kerülhessen. Utasítani
az képes igazán, aki engedelmeskedni is tud, jó példát mutatni az
képes, aki tud példát követni. A példa ragadós, ez fó1eg a rosszra igaz.

A vezetőnek mindkét változatban legáltalánosabban ugyanaz a
feladata: a vezetett közösség javát szolgálni, azaz a közjón mun
kálkodni. A közjó igazságosság és béke. Ezek érvényesítése is az ő

felelősége,érvényesülése pedig a közösségéé. A hatalom manap
ság legtöbbször sajnos nem a szakértelem, hanem a tulajdon alap
ján keletkezik, illetve aranyborjú hátán ügetve működik. Méghoz
zá alig láthatóan, mivel nem nyilvánvaló tényekkel, hanem rejtett
birtoklás erejénél fogva a lehetőségek válogatásával és hozzáférhetősé

gével befolyásolja vagy éppenséggel határozza meg, hogy korlá
tozza-e vagy bővíti-e a működés alapjául szolgáló egyedi és/vagy
szervezeti (strukturális) feltételeket. A megfelelő vezető nemcsak
irányt mutat, hanem azt is segíti, hogyan lehet, vagy kell a célirá
nyosságot betartani. Nagy előny - bár nem feltétel -, ha ő is arra
tart, netán elöl halad, vagyis nem tűnik el, mint aki feleslegesnek
érzi magát, nem vonul szó nélkül rejtekhelyre, alkalmat adva
arra, hogy jelenlétet szükségtelennek minősíthessék ellenfelei,
mondván "nélküle is jól mennek a dolgok", hanem jól észrevehe
tően jelen van, megbeszél, részt vesz, példát mutat a sikerekkel és
gondokkal foglalkozásban.

A tudomány, az igazság rendszeres keresése, maga is közös
ség alakító, hiszen meglátásai eleinte egy szűk elit körnek féltve
őrzött kincse (bennfentesség, ezoterizmus a görög pythagoreu-
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soknál, majd az "odi profanum vulgus" elv a rómaiaknál, szer
zői copyright, illetve szabadalmi jogvédelem napjainkban), mely
késöbb válik közkinccsé. A vezető egyik feladata a kifogástalan
működéshez szükséges tudás megszerzésének és eredményének
elősegítése, illetve ennek közkinccsé tétele. A szak-vezető feladata
(szak-Iértelemszerűen a vezetett szakterületre érvényes. Minthogy
a vezetők túlnyomó többsége nem választott, hanem kinevezett s ez
utóbbiak lehetnek fenntartással vagy kényszerből elfogadottak,
netán nem-elfogadottak (kiváltképp akkor, ha a "szamárlétrán"
Murphy szerint: addig mennek felfelé míg el nem érik a hozzá nem
értés szintjét, ahol ez kiderül róluk, de akkor már késő. A kineve
zett vezető lényeges feladata, hogy olyan elfogadottá váljék,
mintha kiválasztódott lett volna. Az elfogadottság eleinte előle

gezett megtiszteltetés, melyet késöbb ki kell érdemelnie.
Ehhez több kell, mint szakértelem. Ehhez olyan vezetői tulaj

donságok is kellenek, amelyek általános emberi jó tulajdonságok:
okos megértés, tapasztalaton nyugvó körültekintő bölcsesség, jó
szándék, jóakarat, megingathatatlanság az igazságosságban, meg
vesztegethetetlenség, kedvesség, emberszeretet (nemcsak az "ügy
felek", hanem a munkatársak iránt is), áldozatvállalás - bátor
pártolása az egyetemes valóság összetevőinek: az igaz gondola
toknak, a szép dolgoknak, a jó eseményeknek. A hozzáértéssel
megfogalmazott jót követendő célként hirdesse meg, ne csak vé
dekezésként, akkor, amikor támadják. A jó célok azok, amelyek az
egyén fejlődését és a közösség jól-Iétét tartósan teljesítik ki; ezek
megvalósulását hátráltathatja a nem megnyerő bánásmód. Nem
mindegy, hogyan képes ezt elérni, szem előtt tartva, hogy astaus
maga az ember. Munkatársai is eszerint ítélik meg viselkedését, de
őt is befolyásolja a másik testbeszéde (metakommunikációja: arc
kifejezés, tekintet, taglejtés, hanghordozás stb.), ha alapos ember
ismerettel rendelkezik. Ilyen pedig csak annak van, aki mindig
érdemben figyel oda mások megnyilatkozásaira, nemcsak akkor,
amikor saját hatását fürkészi másokon, hanem amikor mások ha
tását figyeli meg önmagán. Ne azt nézze, hogy félnek-e tőle, ha
nem arra figyelje n, hogy nem kelt-e félelmet. A másikra figyelés
önkéntes alárendeltség erényes alázata, melyet csak kevély veze
tő nem képes vállalni. "Ne legyen a számon utasítás, de legyen
számon-kérés" - vélekedjék, mert nem csak az irányítás, de az
ellenőrzés is kötelessége. Elengedhetetlen, hogy változtatás beve
zetése előtt igyekezzék felmérni döntéseinek várható hatását:
mik az előnyei, esetleges hátrányai, mikre teremt alkalmakat
vagy veszélyeket és mekkora elfogadottságának esélye. Mindez
a közösség egyes tagjaira vonatkozóan is jelentőségteljes.

A vezetőnek a közösség egészére vonatkozó feladata, hogy tagjai
nak egymás iránti megbecsülését is elősegítse azzal, hogy úgy írja
elő és szervezi meg munkájukat, hogy az értékteremtő legyen
szellemiségében, sikeres eredményességében és nemcsak térben,
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vagyis az egész intézményben összehangoltan, hanem idóben is,
azaz becsülje meg az arra érdemes múltat és vonzó jövőt ígérjen.
Tisztességes közösségben a nem túlzott elvárás maga is serkentő,

mert az emberek többnyire igyekeznek megfelelni annak, amit ja
gosan várnak el tőlük, különösen, ha gyakori és sohase hiányzó a
méltó erkölcsi és anyagi elismerés. A kötelességeket célszerű megfo
galmazni egy működési szabályzatban, hogy a "szabály uralkod
jék, ne a főnök kénye-kedve". A vezetőben ne tengjen túl a sze
replési vágy, ne szomjazza a dicsőséget. Kellő alaposság nélkül ne
tartson beszédeket, mert a készületlenség a hallgatóság lebecsülé
se. Ilyenkor húzódik el a beszéd addig, amíg nagy nehezen meg
nem találja a mondanivalóját, netán nem is találja meg, mit is
akart közölni. Helytelen, ha csak azért gondolja szereplését esedé
kesnek, hogy más meg ne előzze. A verseny főleg veszteseket ter
mel, kivéve, ha egymás segítésében versengenek. A vezető nyilvá
nos beszéde legyen tájékoztató, értékelő, lelkesítő, elismerő, és
amit elmond, egyezzék meg nem nyilvános véleményével. Lehet
nek nem kialakult nézetei is, melyeket szűkebb körben tárgyal
meg, vagy visszatart magának, amíg tisztázódik az ő számára is.

A közösség nehéz helyzetében a vezető a saját szorongását, ba
rúlátását, ha van is benne ilyen, ne árassza ki környezetére, mert
az elbizonytalanítja a vele együtt érzőket. megdöbbenti az együtt
gondolkodni készeket és lebénítja a vele együtt cselekedni elszánta
kat, viszont vérszemet kapnak az ellentétgerjesztóK. Ezekben ilyen
kor támad fel a követelőző szellem, és ha nem sikerül elérni céljai
kat, azzal vádaskodnak, hogy nincs a vezetőben - úgymond 
megegyezés-készség. Kölcsönös ígéret (kompromisszum) azonban
csak egyik vagy másik "jó" esély között lehet, de semmi esetre
sem lehet összemosó kiegyezés jó és rossz között. A fegyelmezett,
mérlegelő, iskolázott gondolkodásra képtelenek kifogása demagóg
szöveg, mondván: "különben is minden relatív"; ez azonban a szi
gorú logika szabálya szerint azt jelenti, hogy minden mástól függ,
ami persze lehetetlen, hiszen a minden-en kivül nincs más. A jövőre

vonatkozó elgondolás, terv (stratégia) a közép- és felsővezetők

összehangolt munkája révén lehet legeredményesebben elérhető. A
középvezetőknek éppen ezért némelykor igen nehéz lehet pártfo
golt beosztottjaikkal elfogadtatni a magasabb vezetés iránymutatá
sát, ám az "ezredeseknek" egyértelműen a "tábornokok" mellé kell
állniuk. Arra kapták a megbízatásukat, melyet elvállaltak. Ugyan
akkor képviselniük kell a "nép hangját", ha az jogos elvárás, eset
leg önkéntes áldozatvállalás, netán méltányos bírálat. A szabad vé
leménycsere nem jelentheti kizárólag azt, hogya beosztott bejön a
saját véleményével és kimegy a vezetőjével. A közvetítés ,,felfelé"
és "lefelé" esetenként nem könnyű, de az ő közép-vezetői felelős

ségük, a szakmai iránymutatáson túl, éppen ebben van. Ezért is
fontos, hogy a vezető maga is betartsa a "szolgálati utat", nemcsak
felfelé, hanem lefelé is, azaz ne kerülje meg a középvezetőt intéz-
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kedéseivel. A központosítás (centralizáció) vagy széttagolás (de
centralizáció) kérdésében a legjobb megoldás nem a vagy-vagy, ha
nem a következő: a központi vezetés az értelemre ható ismeretek
alapján javasol, rendelkezik, a távolabbi köznép a javaslatnak vagy
rendelkezésnek a helyi viszonyok jobb megbecsülhetősége alapján
alkalmaz. Tömören: az elit proponál, a nép diszponál. Eszményi eset
ben az elit értelemre ható javító információi érvényesülnek a nép
érzelmeire ható romboló disinformációk ellenére.

A munkatársak közül nem mindenki dolgozik egyenlő "távolság
ban" a főnöktó1. Gondosan ügyelni kell arra, hogy ez a munkaköri
különbség (titkártól a portásíg) ne érződhessék a kapcsolat emberi ol
dalán sem pozitív, sem negatív értékelésként. A közelállóknál sem a
személy, hanem legfeljebb a rábízott közlés vagy feladat lehet bizal
mas, különösen, ha ellenkező neműekró1 van szó. Mind a vezető,

mind a beosztott tisztességének kikezdhetetlennek kell lennie minden
tekintetben. Nem igaz az a vezetőknél gyakori túlzott egyéni felfo
gás, hogy maga számára az erkölcsöt mindenki megszabhatja. Ép
pen fordítva: az erkölcsnek kell mindent megszabnia. Nem jócsele
kedet, ha a főnök, nem vállalva egy kényes munka elrendelésének
népszerűtlenségét, maga végzi el azt, amit nem "mert" a beosztottál
elvégeztetni. "Megcsinálom magam, akkor legalább tudom, hogy
rendesen el lett intézve a dolog"- vigasztalja magát. Adott esetben
ez inkább gyávaság, mint áldozatvállalás, mert éppen ez a kényel
mesebb, tehát kevésbé erkölcsös, mint ha fáradságot nem kímélve
megtanítja a másikat a feladat elvégzésére. Utóbbi meg is éri, mert
legközelebb már nem kell majd helyette másnak dolgoznia, meg
szegve ezzel az ésszerű munkamegosztás (szubszidiaritás) elvét.

A népszerűt1enségtől való félelem senkit se tántorítson el a jo
gos szigor alkalmazásától, s bár rövid távon ellenszenvet szülhet,
ám hosszabb idő elteltével sikere valóban igazolódik és megbe
csülést eredményez. Ilyen kényes helyzet lehet, ha valamelyik
munkatárs elküldéséről kell dönteni. Erdemük szerint dicsérjük,
vagy marasztaljuk el tetteit, személyét azonban soha ne bíráljuk,
ne szégyenítsük meg, mert nem láthatunk az illető lelkébe, esetle
ges mentő körülményeibe. A szándékról még a bíró sem dönthet.
(De internis non iudicat praetor - római jog). Ezért a "felmentést"
az alkalomhoz (állásváltoztatás, előlépés, nyugdíjba vonulás,
avagy méltányos fegyelmi) illő (elismerést vagy elmarasztalást
kifejező) körülmények között illik végrehajtani. Fontos, hogy le
gyen egy etikai bizottság, melynek tagjait az egyértelműen köz
megbecsülésnek örvendő tagokból helyes kinevezni. (Ilyenek
például azok, akikre egyöntetűen rábíznák, hogy távollét esetén
vegyék át számukra a fizetésüket. Ezek becsületességének meg
ítélésében a közvélemény csalhatatlanul egységes szokott lenni.)

Mivel egyesek feladata és felelőssége gyakran túlterjed az in
tézmény belső életén, a biztonságos működtetéshez már a külső

környezetet is figyelembe kell venni. A középvezető olyan a szer-
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vezetben, mint a sejt a testben. Központi irányítás alatt van
ugyan, de az élet alapjait hordozó molekuláris biológiai működést
szervezni az ő feladata. Ahogya sejtet határoló hártya beengedi
az előnyöst és kiszűri, vagy visszautasítja a károst, úgy kell a ve
zetőnek ugyanezt a "tűzfal" szerepet vállalnia. Persze, hogya leg
főbb irányítás mit enged be, annak a szabályozást végrehajtó
("középvezető") sejtek által is szükségesnek tartottnak, és minden
részesedő számára előnyösnek kell lennie. Ugyanakkor figyelem
be kell venni azt is, hogya rész nem látja az egészet, amely vi
szont magasabbról látszik, ezért - a kiérdemelt bizalom alapján
- előfordulhat, hogy "vakon" kell engedelmeskedni. Különösen,
ha nincs mód latolgatni, mert gyors, döntő beavatkozásra van
szükség. Maradva a biológiai képnél: a sejt-határnak, a beáramlás
szűrésén túl, vannak más feladatai is. A belül keletkező feleslegest,
salakot ki kell választania, kiáramoltatnia, el kell távolítania. Ilye
nek a rémhírek, pletykák, rágalmak közeg-mérgező termékei - a
tévközlések (dysinformációk), akár tévedésen, akár hátramozdító
rosszindulaton alapulnak. Ezektó1 felesleges, energiapocsékoló ön
emésztődés helyett hideg fejjel, egyszerűen kell megszabadulni. Az
igaz híreket (ezek az információk, a hamisak a dysinformációk) az
illetékes forrásokból kell kérni, elvárni, megszerezni és jelentősé

gük, érdeműk szerint feldolgozni. Tisztességes vezető nem bíz
meg besúgókat, sőt a bizalmaskodó "önkéntes informátorokat"
első ízben elutasítja, másodjára szembesíti, s ha ez sem vezet
eredményre, akkor a közösség előtt is leleplezi. Némely hasonló,
"mese"-hírvivő személynek nem lehet az igazságot egyenesen a sze
mébe mondani, mert ezekben az esetekben - megcsúfolva az
"emberi mértant" - a vezető és közte az egyenes a leghosszabb út.
Ilyenkor, őszinte tapintatból az igazságot csak kerülő módon lehet
más fejébe becsempészni, amit azután, ő sajátjaként boldogan fedez
fel, hirdet és talán még követ is. Okos vezető ilyesmibó1 nem csinál
saját önérzetét bántó ügyet. Fontos, hogy megvalósuljon a kívána
tos - szinte mindegy, hogy kinek is tulajdonítják a sikert. Jószívű

vezetőnek nem szabad féltékenynek lennie munkatársai sikerére,
némely esetben inkább büszke lehet rá, mi több: jó, ha esetenként
titkon rá is segít. Persze nem árt szem előtt tartani Márai megál
lapítását hogy "a siker ugyan bizonyít, de nem igazol".

Hasonló helyzet, amikor például egy megrendelt tanácskérés
voltaképpen mentő körülményt kereső alibi-konzultáció és egyet
len becsvágy-védő indoka, hogy megosszák vele a csőd viselésé
nek terhét, esetleg egy korábbi szakvélemény iránti indokolatlan
bizalmatlanságból, netán a másik, talán nevesebb szakember té
vedésére vadászó szenvedélyből. Az ilyen eljárás várható javuló
következmények nélkül, csúfos anyagi és erkölcsi kudarcba ker
geti még a segítő szándékot is. További hamis "indok" lehet,
hogy gátlástalanul - a baj bekövetkezésének csekély valószínűsé

gére tekintet nélkül - egyes vezetők az ügyre nézve akár kocká-
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zatos és igen költséges vizsgálatok igénylésének halmozásával
kísérlik meg "igazolni" a csupán siker-hajszoló fejlesztést saját
intézményük számára. Más vezetők mostanság éppen abban lu
dasak, hogy ilyeneket kijáróOobby)-érdekekbőltámogatnak, netán
megvesztegetésig (korrupció) terjedően, vagyis például: amikor a
közbeszerzés nem más, mint" közbe szerzés". A "kijárásnak" nevezett
módszer sem mindig elvetendő, csak akkor, ha igazságtalansá
got eredményez. Igenis van jó "közbenjárás" (protekció), amikor
a méltánytalanság elhárítására nincs más mód. A jó vezetőnek

ezekre akkor van szüksége, ha egyedül kevésnek bizonyul ereje.
Olyan kapcsolatokat kell találnia, amelyek segítenek sikerre vinni
jó céljait. Ilyenekhez először is olyan munkatársakat érdemes ke
resnie, akik közül azután az egyik majd idővel kiválik, s a vezetői

feladatokba jól betanult helyettes utódként beválik.
Az olyan személy ritkán megfelelő, aki önmagát helyezi előtér

be, amikor eló1éptetésről, kinevezésről van szó. Egyébként is leg
helyesebb a helyettestekelt kiválasztódni hagyni, vagyis azt vá
lasztani, aki "kinevezés" nélkül is már nagyrészt jól el tudta látni
a "főnök" helyettesítését; nem pedig először kinevezni, aztán
majd meglátjuk, igaz-e, hogy "akinek az Isten hivatalt ad, annak
észt is ad hozzá". Nem lehet, persze, "nagyreményű" olyan sze
mély sem, aki mindenre kész, de semmire se jó. Egy másfajta helyzet
ben, éppen ellenkezőleg: ügyet sem szabad vetni jött-ment "baráti"
tanácsadókra, bértollnokokra. helyezkedökre főleg, ha tudjuk, hogy,
mint oly sokan a közéletben másutt, máskor, másképp már vezető

ként megbuktak, mert az ilyen "barát" nemcsak ígér, de "be is
tart". A sajtó, a vezeték nélküli hírközlés (rádió, TV) a látszólagos
valóság (virtuális realitás) befolyásával gyakran visszaélve. gondol
kodás helyett hír- és álhír-fogyasztóvá zülleszti a közönséget. A
hallottak, látottak értékelésére időt sem hagyva zúdítják a híreket,
kapkodják a képeket. Minthogy a korszerű technika révén térben
és időben egyszerre mindenütt jelen vannak, "mindenható isten
ként" viselkednek. A képzett vezető ily módon nem vezethető

félre és okos felvilágosítással munkatársait is megóvhatja az efféle
hatásoktól, mielőtt meggondolatlanul tévedésbe esnének

Végül vigyáznia kell a vezetőnek arra, hogy önbecsülés, öntu
dat, következetesség címén a hiúság, beképzeltség, erőszakosság

hatalmába ne kerítse. Csak gonosz diktátornak jelent örömet a
mások lesütött vagy esdeklő szemében megjelenő könny. Ne en
gedje, hogy a környezet hízelegjen, és ne bánja, ha irigylik. A hí
zelgést ugyanis meg lehet venni, de az irigylést ki kell érdemelni. Ne
várja el, hogy elismerjék teljesítményeit; alázatoskodással. indoko
latlan dicséretekkel ne lehessen nála, visszatetszésen kívül, bármit
is elérni. Viszont a megalapozott önérzet megfelelően ellensúlyoz
za az álszerénységet. "Nagyvonalúsága" nem lehet olyan fokú,
hogy önmaga karikatúrájává torzuljon. A feljebbvaló lehetó1eg le
gyen együtt köznapi alkalmakkor is munkatársaival, például: egy
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asztalnál ugyanazt étkezve kötetlen beszélgetés közben; szervez
zen ünnepi alkalmakat és vegyen részt a közösség számára k ülö
nösen kellemes együttlétekben (például sportesemény, kirándulás,
mulatság, sz ület ésnap), ám nem mindegy, hogyan. Ugyanakkor
tudjon nemet is mondani, ha kell. Nem szabad a mások töpren
gését és szóbeli tanácskozó tevékenységét semmibe venni, csak
azért, mert nem a kezük-lábuk, hanem az agyuk és a szájuk "jár"
s nem szakad róluk a verejték. Nem szabad továbbá akármi felett
szemet hunyni, mindent elnézni, s bár a mindenképpen kerül en
dő bosszúállás bűn, de - ne feledjük! - a megtorlás erény.

Ha a vezető minden, erkölcsileg lehetségest már megtett, de
az adott nehézségek legyőzése mégis végképp lehetetlennek lát
szik, akkor azt az elvet kell szem előtt tartania, hogy lehetetlenre
senki sem kényszeríthető (ad impossibile nemo ienetur). A szelíd türe
lemmel (paciencia) fogadott megváltozhatatlan nehézség így jel
lemnevelő hatású . A megváltoztatható, nemkívánatost elviselni
(tolerancia) inkább gyáva megalkuvás, mint erény. A természet
ben a beszennyezett pataknak is van öntisztulása, az emberi k ö
zösségeknek mindig is volt és korunkban is van helyrehozó ere
je. A remény akkor erény, ha emberileg reménytelennek látszó
helyzetben is él. Hívő embernek megnyugvást jelent, ha minden
tőle telhetőt megtett a bajok elkerülésére. Ilyenkor lehet és sza
bad is a Gondviselésre bízni a kibontakozást egy másik elv alap
ján: gratia supponit naturam et perficit, azaz: a kegyelem feltételezi a
természeteis)t és tökéletesíti azt.
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