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OKTATÁS, KÉPZÉS 

A hatalom árnyoldalai 

A hatalomnak árnyoldalai is vannak: az aggódás, a tehetetlenség 
érzése és a hatalom elvesztésétől való félelem. Az aggódás és a te-
hetetlenség érzése nem illik bele egy sikeres vezetőről alkotott kép-
be. Pedig éppen a felső vezetőknek kell állandóan tartaniuk a hata-
lom elvesztésétől. A napi munkában számos tényező – stressz, túl-
terheltség, konfliktusok, irigység és konkurencia – fokozza a csúcs-
vezetőnek ezt a félelmét. Vajon hogyan birkóznak meg a hatalom 
birtokosai a félelem és a tehetetlenség érzésével? 
 
Tárgyszavak: vezető; hatalom; stressz; 

munkaszervezés. 

Bevezetés 

Minden emberi kapcsolatban megtalálható valamilyen, többé vagy 
kevésbé nyilvánvaló hatalmi viszony, alá- és fölérendeltség. Ezek a ha-
talmi struktúrák, írott és íratlan szabályok mindenkire érvényesek. Pasz-
szív érintettként vagy aktív küzdőként mindenki részt vesz a hatalomért 
folyó harcban. Ez különösen vonatkozik a felső vezetőkre. Az ő esetük-
ben azonban tabu a félelem, a tehetetlenség és a hatalom elvesztésének 
említése. A probléma tanulmányozása céljából 1-1,5 órás interjúkat foly-
tattak 29 svájci, 7 német, 3 osztrák, egy angol és egy japán vezetővel. 

Egy vezető nem aggódhat 

A félelem nem illik bele a sikeres vezetőről alkotott képbe, pedig a 
legkisebb beosztottól kezdve az elnökig valószínűleg mindenki aggódik. 
Ezt azonban annál kevésbé ismerik el az emberek, minél magasabb be-
osztást töltenek be. A felső vezetőtől ugyanis elvárják, hogy ne féljen, 
hanem magabiztosságot sugározzon. Ezért a csúcsvezetők rendszerint 
kifelé határozottan lépnek fel, és azt a benyomást keltik, hogy mindent 
kézben tartanak.  



Az interjú készítői tehát csak óvatosan kérdezték alanyaikat félelme-
ikről. Néhányan mégis nyíltan megvallották, hogy félnek attól, megállják-
e helyüket a munkában, és félnek társadalmi helyzetük elvesztésétől. 
Van, akit a hatalom elvesztése villámcsapásként ér, és ez a veszély 
Damoklesz kardjaként függ mindannyiuk feje fölött. A váratlanság miatt 
pozíciójuk elvesztése különösen fájdalmas, és sosem érezhetik magukat 
biztonságban. Mindannyian igyekeznek azonban félelmeiket elnyomni, 
nem kimutatni. Aki bevallja hogy fél, gyengének látszik, támadhatóvá, 
sebezhetővé válik, és rásüthetik az idegbetegség bélyegét. 

Meggondolást érdemel, hogy a hatalom elvesztésétől való félelem 
nem az egészséges önvédelem része-e. Aki számol az esetleges bukás 
lehetőségével, az tudatosan védekezhet. A megkérdezettek a semleges 
kérdezőnek őszintén beszéltek olyan konkrét esetekről, amikor félelmet 
éreztek. Ezek többnyire válságokkal, veszteségekkel, hibákkal, átszer-
vezéssel, áskálódással összefüggő, nehezen megoldható helyzetek vol-
tak. A „félelem” szót gyakran kerülték, helyette elbizonytalanodásról, 
gondról és túlterheltségről beszéltek. Szóltak álmatlan éjszakákról, de-
presszióról és kétségbeesésről is. A körkérdés egyértelművé tette, hogy 
a hatalom birtokosai számára a félelem valós és elfojtott probléma. 
Akadtak egyébként a megkérdezettek között olyanok is, akik viszonylag 
kevéssé aggódtak. 

Tanuljuk meg kezelni a félelmet 

Az elmondott, félelmet okozó esetek átmeneti jellegűek voltak 
ugyan, de bármikor megismétlődhetnek. Egy csúcsvezető életében van-
nak olyan állandó tényezők, amelyek egyre erősödő aggodalmat válthat-
nak ki, például a tartós negatív stressz, a szakmai és emberi túlterhelt-
ség, megoldatlan konfliktusok, a kollégák irigysége, a konkurencia nyo-
mása, a kávé, nyugtatók és az alkohol túlzott fogyasztása. Végső soron 
mindegy, hogy az aggodalom indokolt-e vagy indokolatlan, reális-e vagy 
irreális. A félelem szubjektív érzése objektív valóságot teremt, hiszen aki 
aggódik, másképpen fogja fel a dolgokat és másképpen cselekszik mint 
az, aki biztosnak érzi magát. Nem segít, ha a félelmet indokolatlannak 
vagy irreálisnak nyilvánítjuk, mert ezzel csak elnyomjuk, ahelyett, hogy 
szembe néznénk vele és leküzdenénk. A megkérdezettek véleménye 
szerint a következő viselkedésmódok segítenek a félelem leküzdésében: 

– Munkába temetkezés a félelem ellensúlyozására, a félelem leple-
zése, nem mutatása; lazasággal reagálás. 

 



– Proaktív viselkedésmód; még jobb előkészülés, ellenőrzések, szú-
rópróbák végzése annak érdekében, hogy a problémát időben fel-
ismerjék. 

– Beszélgetés barátokkal, rokonokkal vagy tanácsadókkal; a reagá-
lások gyűjtése. 

– Sportolás, mert a más jellegű tevékenység az aggódást is meg-
változtatja. 

– A helyzet áttekintése, értékelése és elhárító intézkedések kiépí- 
tése. 

– Lelkesedés az ügyért, hogy az aggodalom pozitív irányba hasson. 
A felsorolt módszerek többsége inkább tüneti kezelésre alkalmas. 

Sokkal fontosabb, hogy az érintett személy  
– tudatosítsa félelmeit,  
– vegye azokat komolyan,  
– egy bizalmi személlyel közösen keressen megoldást rájuk.  
Tartós hatást csak a félelem okának kiküszöbölésével lehet elérni. 

Ez azonban a legtöbb esetben azzal jár, hogy az érintett önként kilép a 
terhes munkahelyi szituációból. Ezt az árat azonban a csúcsvezetők ál-
talában nem akarják megfizetni, mert ez a hatalom feladásával járna. 

Az aggódásnak pozitív oldala is van 

Az aggódásnak kettős hatása lehet, egyrészt bénító, másrészt cse-
lekvésre indító. Az aggódás vészjelzés, de egyúttal ösztönöz is a veszély 
leküzdésére. Érettebbek leszünk, ha szembenézünk a félelemmel és le-
küzdjük, ha viszont kitérünk előle és a konfrontáció elől, akkor csak egy 
helyben topogunk. Erre utal az egyik megkérdezett elnök-vezérigazgató 
válasza:  

„Mindentől és mindenkitől félek. A magabiztosság és az egészséges 
paranoia különleges keveréke adja bennünk a hajtóerőt.” 

Nemcsak a hatalom és a félelem tekinthető tabunak, hanem a hata-
lom és a tehetetlenség is. A hatalommal minden összefér, csak a tehe-
tetlenség nem. Ennek ellenére, a megkérdezett vezetők több olyan hely-
zetről is beszámoltak, amikor tehetetlennek érezték magukat. Mindezek-
ben a helyzetekben közös volt az a bizonyosság, hogy az érintetteknek 
nem állt módjukban, hogy a helyzetet befolyásolják. A vezérfonal mások 
kezében volt, ők nem rendelkeztek cselekvési vagy döntési szabadság-
gal, csak végre kellett hajtaniuk valamit, amivel nem, vagy csak részben 
értettek egyet. Tehetetlennek érzi magát például az a vezető, aki átszer-
vezéskor azt a feladatot kapja, hogy meghatározott számú dolgozót épít-



sen le. Tehetetlen, mert olyan intézkedést kell végrehajtania, amely neki 
személy szerint ellenére van. A célok megvalósítása gyakran etikai konf-
liktust okoz, amely úgy fejezhető ki, hogy „meg kell tenni, ami helyes, 
még akkor is, ha ezzel másnak fájdalmat okozunk.” 

Harc a tehetetlenség ellen 

A hatalom birtokosai a tehetetlenséget átmeneti állapotnak tekintik, 
és igyekeznek abból mielőbb kikerülni. A megkérdezett vezetőknek szin-
te fizikai fájdalmat okozott, ha ilyen helyzeteket visszaidéztek, de annál 
többet foglalkoztak azokkal az – általános és konkrét – stratégiákkal, 
amelyek lehetővé tették a tehetetlenség leküzdését. Ennek során a kö-
vetkező konkrét stratégiákról tettek említést: 

– az ügyet kézbe venni, 
– érvekkel felszerelkezni, 
– a helyzetet barátokkal megbeszélni, 
– ismételt tárgyalásokat folytatni, 
– a többséget saját álláspontunknak megnyerni. 
A „tehetetlenségérzés” leküzdésének általános módszerei: 
– nem adni fel a küzdelmet, 
– kitörni az ördögi körből, 
– testedzést végezni, 
– következetesen járni el, 
– értékeinkhez hűnek maradni, 
– más megoldási lehetőségeket keresni, 
– a nehézségeket átmenetinek tekinteni. 
A válaszadók az elfogadást és a belenyugvást is lehetséges véde-

kezési módnak tartották. 
Mindkét típusú stratégia segítséget jelent és nem jár további energia 

elpocsékolásával. Vannak azonban a tehetetlenségnek olyan esetei, 
amelyek a legnagyobb hatalmú vezetőnek is korlátot szabnak: 

– Az ország vagy a világgazdaság súlyos válsága a legnagyobb 
hatalommal rendelkezőknek is csak szűk mozgásteret enged, 
nem is beszélve a terrorista támadásokról. 

– Sok felső vezető úgy véli, hogy vállalatát irányítani tudja, de való-
jában nincs akkora hatalma, mint szeretné. Intézkedéseket ter-
vez, és csak későn veszi észre, hogy a vállalatnál minden egé-
szen másképp alakul, mint ahogy elhatározta. Ezt a jelenséget 
„Aquaplaning hatás”-nak nevezzük. Az irányítók elhatározzák, 
hogy milyen legyen a világ, kiadják a megfelelő utasítást, de végül 

 



azt kell észlelniük, hogy ezeknek semmi hatásuk sincs a világ fo-
lyására. 

– Valószínűleg nincs olyan csúcsvezető, aki egyedül hozhatna 
jelentős döntéseket. Az ilyen döntéseket általában különböző fó-
rumokon, különböző személyekkel folytatott számos megbeszélés 
előz meg. A közvetlen vezető munkatársakat is be kell vonni az 
irányításba. Itt a lehetséges riválisok nyílt vagy rejtett ellenállást 
tanúsíthatnak. Úgy érzik, hogy nem lesznek kötelezhetők enge-
delmességre, és saját hatalomra tartanak igényt. A hatalomtól 
még soha sem sikerült elválasztani a hatalom elleni lázadást. 

– A csúcsvezető sem tehet meg korlátozás nélkül akármit, nem 
utolsósorban az intézményi befektetők befolyása és a média ha-
tása miatt. A nagy nyugdíjpénztárak például felelősségre vonhat-
ják a vezérigazgatót, amikor beszámolóját tartja. 

– Úgy tűnik, hogy a csúcsvezetők önkritikája gyenge. A hatalom 
birtokosai gyakran nem látják hatalmuk korlátjait és tehetetlensé-
güket. Idővel sokan elérik azt a pozíciót, amelynek betöltésére 
már nem alkalmasak, nem tudják azt nyújtani, amit elvárnak tőlük. 
Nem megfelelő emberekké lesznek, akiktől meg kell válni. 

A megkérdezett vezetők többsége még nem élte át a hatalom el-
vesztését, ezért erről nem tudott konkrétan nyilatkozni. A legtöbben 
azonban a hatalom elvesztésének okául az első kereskedelmi kudarco-
kat és a hozzáértés hiányát tartották. Szóba jönnek még szubjektív, pél-
dául hatalompolitikai tényezők és előre nem látható, külső hatások is. A 
hatalom elvesztésének okaiként a megkérdezettek a következő fő ténye-
zőket és viselkedésmódokat sorolták fel: 

– eredménytelenség, 
– a hozzáértés hiánya és túlterheltség, 
– a szabályok megsértése, 
– nem megfelelő magatartás, 
– a körülmények változása, 
– az együttműködési készség hiánya, 
– bűnbakszerep, 
– konfliktusok, 
– rossz kapcsolat a feljebbvalóval. 
A legtöbb esetben nem egyetlen tényező vagy viselkedésmód okoz-

za a vezető állás elvesztését, hanem több, már hosszabb ideje fennálló 
tényező együttesen. Az igazi okokra gyakran nem is derül fény. 

 
 



A vezetők kiválasztásához több tárgyilagosság szükséges 

Néhány, a vezető állás elvesztésének okaként felsorolt tényező, 
például a gyenge teljesítmény, a szakmai hozzáértés hiánya, a magatar-
tási hiba és az együttműködési készség hiánya arra utal, hogy a felső 
vezetőket nem kellő gondossággal választották ki. Ezért a vezető állások 
betöltésekor mind a fejvadászoknak, mind pedig a vállalatvezetésnek fel 
kell magában tennie a következő kérdéseket: 

– A múltbeli teljesítmény milyen jövőbeli kilátásokra jogosít fel a 
szóban forgó állásban? 

– Adottnak kell-e tekinteni a szakértelmet ezen a szinten? 
– Mennyit érnek az értékítéletek?  
– Megvan-e mindig az együttműködési képesség? 
– Nem zavarják-e szubjektív tényezők az objektív képet? 
Szükség lenne a kérdések gondos tisztázására és nagyobb tárgyi-

lagosságra. Kétséges, hogy akarja-e ezt a vállalatvezetés, és gondol-e 
erre a fejvadász.  

„Nincs olyan búcsú, amely nehezebb lenne, mint a hatalomtól bú-
csút venni” – mondta a Nestlé igazgatóságának egykori elnöke. Akár 
nyugdíjazás miatt, akár akaratán kívül válik meg egy vezető a hatalom-
tól, nehezen barátkozik meg azzal a gondolattal, hogy azt már nem gya-
korolhatja. A legtöbb esetben nyomasztja az a kilátás, hogy a túlzsúfolt 
határidőnapló és a nélkülözhetetlenség érzése nélkül kell élnie, és több 
ideje jut a – gyakran elhanyagolt – családra.  

Egyes vezetőket az ún. elbocsátási depresszió fenyeget. Ez a pszi-
choszomatikus betegség gyakran sújtja a túlzottan elfoglalt vezetőket, ha 
elbocsátják vagy nyugdíjazzák őket. Az elbocsátási depresszió hónapo-
kig eltarthat, ezalatt az élet szomorúnak és értelmetlennek tűnik. A pa-
naszok azonban az átállás után egy idővel általában megszűnnek akár 
azért, mert az érintett új állást talál, akár azért, mert behatóbban kezd 
foglalkozni régóta elhanyagolt magánügyeivel. 
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