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Az erkölcsi felelősség és értékelés
szerepe a vezetői tevékenységben

Felelős-e az ember cselekedeteiért? — tették fel a kérdést az emberiség törté-
netének különböző korszakaiban.

A XX. század felerősítve fogalmaztatja velünk újra és újra e kérdést, hisz
gyors egymásutánban nagy megrázkódtatásokkal, az ember és a környezete
pusztításával járó események játszódtak — játszódnak le korunkban. Két világ-
háború, a fasizmus, az atombomba, Vietnam, Chile, környezetszennyeződés, a
neutronbomba fenyegetettsége... szinte egy-két emberöltő alatt. A becsületes
emberekben felvetődik a kérdés: ki a felelős mindezért? Felelős mindezért az
ember?

Csak szem- és fültanúi, csak szenvedő alanyai, vagy netán aktív, felelős ré-
szesei is vagyunk mindennek?

Marx útmutatásai ma is, sőt ma különösen érvényesek: az ember nemcsak
szereplője, hanem szerzője is saját drámájának. Nemcsak a kiosztott szerepet
kell eljátszani, hanem azt „társszerzőként" tovább kell formálni, aktívan alakí-
tani. Bár minden felelősségnek megvannak az objektív határai, ezek azért nem
nullifikálják a felelősséget, annak érvényrejuttatását, s a velejáró felelősségtu-
datot. A határokon belül a szubjektumnak, az embernek igen széles mozgástere
van: maguknak a határoknak a kitapogatódzása és döngetése-tágítása, és az
azokon belüli cselekvések lehetőségei, alternatívái.

Jóllehet ma már mindezt tudjuk, s szinte természetes számunkra, ha a múlt-
ról vagy, ha nagy „sors"-kérdésekről van szó, — ugyanakkor nem él ilyen tu-
datosan bennünk a hétköznapok felelősségtudata. így van ez a társadalom gaz-
dasági szférájában, s azon belül pl. az egyik legszembeötlőbb területen: a keres-
kedelem területén is.

Például a társadalmi tulajdon védelmének gazdasági-erkölcsi követelménye
megköveteli a pazarlók, a herdálok, a felelőtlenek, a társadalmi tulajdont —
bármily módon — megkárosítók felelősségre vonását: az üzleti gondolák ron-
gálóit, az áru vagy pénz eltulajdonítóit, a beruházások tervezési és technológiai
hibáinak elkövetőit, a hibásan, rosszul gazdálkodókat.

Sajnálatos módon elég nagy a lazaság, illetve gyakorta háttérbe szorul vagy
elmosódik a felelősségtudat és a felelősségrevonás, ha kisebb értékekről van
szó. Pedig ez — üzletben, vállalatnál és társadalmi méretekben is — tovább
hat: mégpedig negatív módon. A „kis" károkozást, rongálást, a „kisebb" vagyon
dézsmálását sok helyütt elnézik, „bocsánatos bűn"-nek számít. Ugyanis a tulaj-
donhoz való viszonyban társadalmilag még nem bontakozott ki elég általánosan
és mélyen az „én-tudat" részeként az „enyém"-nek megfelelő „mienk" tudata.
— De hol a határ a kis és a nagy károkozás között?
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A másik ezzel kapcsolatos ma még nagy gondot okozó esettípus az, amely
felelős szakembereknél, tipikusan vezetőknél tapasztalható. A társadalmilag
okozott kárral ezúttal többnyire nem párosul erkölcstelenül szerzett egyéni
haszon. Mégis nagy az okozott kár. Hisz nemrég felépített vagy megnyitott
objektumot kell vandál módon megrongálni, hogy a nem körültekintő, esetleg
rossz elképzelést, tervet vagy hibás kivitelt kijavítsák. S a felelősség elvész a
beruházó, a tervező, a kivitelező között. Az ügy személytelenné válik, és vezér-
igazgató, osztályvezető, főmérnök, művezető vagy főkönyvelő helyett szervek,
vállalatok, intézmények válnak a felelősség alanyaivá.

Súlytalan lesz, szinte elvész — az okozott kárhoz képest — a felelősségre
vonás is. Amikor pedig a „kis" kárt okozókat felelősségre vonják, akkor nem
ritka a példálódzás, a hivatkozás: „a százforintokért lám megbélyegeznek, meg-
büntetnek, bezzeg a százezres, milliós kárt okozók büntetlenül, esetleg figyel-
meztetéssel megússzák."

A gazdasági élet és ezen belül a kereskedelem nagy értékű köztulajdonnal
gazdálkodó felelős vezetőinek többségében a „mienk" tudata kialakult már és
szinte azonosult az „enyém"-mel. Néha azonban ez az azonosulás eltorzul; egye-
sek olyan mértékben sajátjukénak érzik — a döntéstől a cselekvésig — a közöst,
hogy a többiek, a közösség tudása, véleménye, észrevétele, javaslata, esetleg
ellenjavaslata nélkül döntenek teljesen önállóan, önkényesen. — Az ilyen ese-
teket a demokratizmus hiánya is jellemzi! — Majd az esetleges hibás döntés
utáni felelősségre vonáskor ismét a „mienk" tolul — kibúvóként — előtérbe.
Márpedig ha a vezető dönt, a cselekvésben és a felelősségvállalásban egyaránt
az „enyém" és a „mienk" összhangjának kell érvényesülnie.

A vezető erkölcsi felelőssége tehát igen jelentős. Tevékenységének társadalmi
méretekben nagy anyagi kihatása; magatartásának példája a beosztott munka-
társakra, a kereskedelem területén a fogyasztókra való kisugárzása is aláhúzza
felelősségét.

• • •
Általánosan ismert követelmény, hogy már a vezetők — s ezen belül nem-

csak a vállalati igazgatók, hanem központi osztályvezetők, a vállalatok nagyobb
egységeinek, áruházak, üzletek vezetőinek — felkészítésekor, kiválasztásakor
is szem előtt kell tartani a következőket:

— a vezető rendelkezzék a vezetéshez szükséges szakmai tudással, felkészült-
séggel, tapasztalatokkal;

— rendelkezzék a vezetéshez szükséges politikai tájékozottsággal, rátermett-
séggel; politikai helytállása egyértelmű legyen;

— rendelkezzék az adott munkaterület irányításához szükséges vezetői képes-
ségekkel, készségekkel.

Indokolt azonban e hármas — ma már az elméletben és a gyakorlatban is
elfogadott — követelményt egy negyedikkel kiegészíteni. Éspedig:

— erkölcsi, emberi magatartása (személyiségjegyei, tulajdonságai, hozzáállása,
magatartása) tegye alkalmassá a megfelelő munka, munkahelyi légkör, munka-
társi és — vállalatközi — partneri kapcsolatok kialakítására.

Manapság még e negyediket általában nem sorolják fel a vezetői követelmé-
nyek között. Legalábbis a vezetéselméleti irodalom, s ennek megfelelően a
vezetőképzés és a továbbképzés sem. De konkrét esetek, konkrét problémák,
főleg negatív tartalmú esetek utáni felelősségrevonáskor — indokoltan — ezt is,
számon kérik a vezetőtől. Ha pedig a hibák elkövetését követően utólag szá-

28



mon kérik, akkor ez már azt megelőzően is, s általában minden, tevékenység
követelményeként létezik. Akkor pedig — és meggyőződésem is ez, — szüksé-
ges kimondani és tudatosítani is. Bízvást remélem, hogy társadalmi viszonya-
inknak, szükségleteinknek megfelelően az erkölcsi megfelelés rövidesen a veze-
tés társadalmilag is elismert általános követelményévé fog válni.

A vezetővel szembeni általános erkölcsi elvárások elemzésénél abból kell ki-
indulni, hogy a társadalom az emberi együttélés feltételeként bizonyos erkölcsi
alapelveket, normákat, követelményeket „ír" elő mindenki számára. (Tudjuk
persze, hogy az erkölcsi normák nem öltenek írásos formát, hogy azok pl. a
jogtól eltérően eszményeken, elveken, szokásokon, erkölcsi elvárásokon és ítéle-
teken, a közvéleményen stb. keresztül hatnak, funkcionálnak.) A munkahelye"
a vezető ezeken akkor „őrködhet", ha

— ismeri e normákat, tisztában van tehát a szocialista erkölcs alapelveivel:
— maga is eszerint dolgozik, példát mutatva beosztottjainak;
— képes biztosítani ezeknek az alapelveknek konkrét munkahelyi érvényesü-

lését.
A vezetőnek művelnie, képeznie kell maqát, s ebbe beletartozik az is. hogy el

kell sajátítania a szocialista erkölcs — még kialakulóban, s egyben átalakuló-
ban levő. de körvonalaiban már kirajzolódott — normatíváját. Ismeret nélV'"1

nincs tudatos cselekvés. Az a vezető, aki a gyakorlati munka sodrában nem
képezi magát, nem tanul, s konkrétan nem ismerkedik meg a marxista—leni-
nista etika, a szocialista erkölcs követelményrendszerével. ,.iránytű" nélkül, az
ösztönösségre hagyatkozva könnyen eltévedhet.

A puszta ismeret, a normák tudatosítása azonban nem azonos a megvalósulá-
sukkal. Ez nyilván csak az első — bár fontos — lépés. Az ismeret, a tudás
enélkül öncél. Valódi célja átültetése a svakorlatba. mert csak akkor kénes a
sző tetté, az elmélet gyakorlattá, az erkölcs ismerete erkölcsös cselekvéssé, az
üres moralizálás erkölcsformáló erővé válni. A gyakorlatot a vezető számára
közvetlen saját munkája, példamutatása, és egyben irányító tevékenysége, a
nelyes erkölcsi gyakorlat betartatása jelenti.

Nem elég tudni és hangzotatni például azt, hogy a mi társadalmunkban az
érdekek közül az össztársadalmi érdeknek primátusa van. A kereskedelmi vezető
vállalati munkájában ez a vállalati csoportérdekkel egyeztetve a fogyasztók
iránti ellátási felelősség érzetét és gyakorlatát egyben a népgazdasági érdek
szem előtt tartását, helves realizálását kell jelentse, és ezt kell biztosítania be-
osztottjai tevékenységében is.

* * *

A vezető erkölcsi érzékének, erkölcsileg helyes magatartásának egvik lénye-
ges megnyilvánulása a munkatársak, a beosztott dolgozók munkájának erkölcsi
értékelése.

Vázlatosan néhány gondolat — praktikus erkölcsi követelmény — erről.
— Az erkölcsi értékelés a szakmai munka értékelésének része legyen. A szak-

mai munka értékelése nem nélkülözheti annak erkölcsi tartalmára vonatkozó
elemeit sem; mint ahogy az erkölcsi értékelés önállóan, a konkrét feladatoktól
elszakítva sem tölti be valóságos szerepét.

— Az erkölcsi értékelés folyamatos, ne csak alkalmi legyen. Ne csak az ünne-
pek alkalmából kiosztásra kerülő jutalmak, kitüntetések formájában, vagy egy-
egy súlyos hiba elkövetése utáni büntetésben öltsön testet.
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— Mind az erkölcsileg pozitív, mind a negatív tartalmú cselekedeteket érté-
kelni kell és eszerint élni — mint mondottam a tevékenység szakmai vonatko-
zásaival összekapcsolva és folyamatosan — a dicséret és az elmarasztalás esz-
közeivel.

— Már kezdeti szakaszában nyíltan, őszintén fel kell tárni a helytelen csele-
kedeteket, a kisebb vétségeket — éppen a súlyos hibák megelőzése érdekében.

— A hibás, helytelen, erkölcstelen cselekedetek megítélésében — a büntetés-
ben — kövessük a fokozatosság elvét. Az első ízben elkövetett vagy a sokszori
figyelmeztetés ellenére, az után elkövetett vétség eltérő elmarasztalást kíván.
Mint ahogy a hibák, vétségek horderejűk, súlyuk szerint is.

— Az elkövetett erkölcsi vétségekről a dolgozók kollektíváit tájékoztatni
kell, hogy a tapasztalatokat okulásul, a jobb munkaerkölcs kialakítása érdeké-
ben felhasználhassák.

— Végül szólni szeretnék arról is, mi kell képezze a cselekedetek erkölcsi
értékelése tárgyát! A vezetői munkában — b'ármely szinten is — az értékelés,
a napi munka része. Nen mindegy tehát, hogy spontán módon, csupán ösztönö-
sen, vagy tudatosan adott elvi háttérrel, konzekvensen értékel-e a vezető vala-
mely cselekedetet, valamely feladat elvégzését.

Arra a kérdésre, hogy az ember magatartásában, cselekedetében mit kell az
erkölcsi megítélés tárgyává tenni, sokszor egyoldalú, torzító válaszokat kapunk.
Ha a szándék nemes, ha jó akaratból cselekszik valaki — bármi is az eredmény
— csak pozitívan ítélhető meg — hangzik az egyik szélsőséges álláspont.

A másik válasz: a szándék „megfoghatatlanságát" hangoztatva — minden
mástól eltekintve — csak a cselekedet következményét, hatását vehetjük figye-
lembe az erkölcsi értékelésnél. De akkor hogy ítéljük meg annak a kezdő szak-
munkástanulónak a jó' szándékú cselekedetét, aki a hozzáértés hiánya miatt az
önállóan elkészített, meglepetésnek szánt munkadarabot (akár egy étel, egy
ruha vagy egy szerszám az) elrontja, használhatatlanná, élvezhetetlenné teszi?

Ha reálisan szeretnénk eljárni az erkölcsi megítélésben, a cselekedetek erköl-
csi értékelésében, akkor az emberi magatartás valamennyi tényezőjét, össze-
tevőjét együttesen kell figyelembe venni, mérlegelni.

Az ember külső környezetét, a cselekvést előkészítő belső emberi tényezőket,
magát a cselekedetet és a cselekedet következményeit.

Az ember külső környezete fontos része cselekedete megítélésében. Környe-
zete alakítja az embert. Adott tevékenységre, magatartásra ösztönzi, befolyá-
solja értékítéleteit, feladatokat állít elé, s mindehhez bizonyos felételeket, kö-
rülményeket biztosít számára. így pl. a jó munkát értékelő, a munkát becsülő
munkahely légköre az ott dolgozókat jó munkára ösztönzi.

A külső környezet egyik, de nem a legdöntőbb szempont az adott cselekedet
értékelésekor.

A cselekvést előkészítő belső emberi tényezők figyelembevétele közvetlenül
a személyiséget érinti. Ide sorolhatók a kívánságok, a vágyak, az érzelmek, a
szándék, a megfontolás, a választás, a döntés, az elhatározás, az akarat.

Az egyén adott külső körülmények között ösztönzést kap valamely cselek-
vésre, magatartásra. Egyénisége, belső énje az előbb felsorolt tényezők függvé-
nyében eldönti, hogy mit és hogyan cselekszik.
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A végrehajtás eldöntését, tudatosodását követi maga a cselekedet, a tett.
Ebben realizálódik minden előzmény.

Az erkölcsi megítélés túltekint a cselekedeten. Nem zárható le vele, hisz
minden cselekedet erkölcsi tartalma a következmények láncolatain keresztül
tovább hat magára az egyénre és másokra — bár bizonyos értelemben már a
cselekedet elkövetőjétől függetlenül — is. A kereskedelmi munka során első-
sorban és legközvetlenebbül a fogyasztókra.

Nézzünk végig egy példát.
A bolti eladó modortalan, udvariatlan a vevővel. Ez erkölcsileg mindenkép-

pen elítélendő. Mi határozza meg felelősségre vonása mértékét, súlyát?
A bolt légköre, a dolgozók hangneme, stílusa általában megfelelő. Otthon a

család magatartással kapcsolatos igényessége jómodorra, udvariasságra készteti
eladónkat. A vevők között a nagy forgalomban akad idegesebb is, s éppen e«y
ilyen türelmetlenebb vásárló váltotta ki eladónk udvariatlan válaszát.

Dolgozónk szereti munkáját, de még kezdő. Tanult az eladói magatartás kö-
vetelményeiről, de az elméletet nem könnyű számára a gyakorlatba átültetni,
különösen ha az elmélet és a gyakorlat nem esik egészen egybe, önérzet és
kicsit hirtelen természet jellemzi.

A vevő türelmetlen sürgetésére első ízben elhangzik az ominózus megjegyzés
„keljen fel máskor korábban, ne engem sürgessen!"

Sértett vevő, majd szidalmazott eladó, üzlet, kereskedelem. Rossz a hangulat
az üzletben a vevők és a dolgozók körében egyaránt. íme egy megjegyzés —
csak pillanatnyi — következményei!

A boltvezetőnek az eladót megengedhetetlen udvariatlanságáért el kell ma-
rasztalnia. Magatartását helyesebb négyszemközt szóvá tenni. Az első ízben el-
követett vétség nem igényel olyan szigorú büntetést, mintha már előzetes fi-
gyelmeztetésekre is sor került volna. A jó légkörű kollektíva is segítségül siet-
het az ilyen hirtelen felcsattanás ellensúlyozására. Nem a jogos önérzetet, de az
indulatot nem árt megnyirbálni.

De mert az eladó általában jómodorú, ezt az egy kisiklást sem lehet elnézni.
Ha szó nélkül hagyjuk az elkövetett hibákat, olyan helyzet teremtődik, amely
növeli a hibalehetőségeket. Nem nézhetjük el a munkatársak miatt sem, de
azért sem, mert az ilyen magatartás a vevőkre ís kihat, és az eladó, az üzlet, a
vállalat, a kereskedelem jó híre forog kockán.

Ez csupán egy kis példa volt, amellyel a cselekedet erkölcsi értékelése kompo-
nenseinek súlyát, figyelembevételük szükségességét akartam illusztrálni.

Mindez érvényes a vezetői tevékenység egészére, az egészen belül a kiadott
feladatok mindegyikének értékelésére mint ahogy érvényes magának a vezetői
munkának erkölcsi értékelésére is.
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