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Lõvey Imre –
Manohar S. Nadkarni 
Az örömteli szervezet

A szerzõpáros kiindulópontja, hogy a szerve-
zet organizmus, azaz olyan élõ szervezõ-
désként fogják fel, amely lehet egészséges 
és lehet beteges. Miként minden ember, 
aki dolgozott már szervezetben, tapasztalta, 
hogy van olyan, amikor örömmel megy be 
munkahelyére, boldogan végzi munkáját, és 
van olyan – sajnos, tapasztalatok szerint ez 
a gyakoribb –, amikor különbözõ tényezõk 
megzavarják vagy éppen lehetetlenítik az 
örömteli munkavégzést. Pedig senki nem 
vitatja, hogy termelékenyebb, jobb minõsé-
gû és kellemesebb az a munka, amelyet 
a dolgozók örömmel végeznek, mint az, 
amelyet robotként, gazdaságon belüli vagy 
gazdaságon kívüli kényszer hatására látnak el. 

Ez a felismerés önmagában persze még 
nem igazán szellemi nóvum, nap mint nap átéli 
e helyzetet minden dolgozó és persze minden 
szervezõ is. Ami a Lõvey-Nadkarni szerzõpáros 
munkájában újszerû, az a tradíciókkal szakító 
megközelítés, az a filozófiai alapvetés, amely 
a szervezeti egészséget mint nagyon fino-
man hangolható egyensúlyok rendszerét 
tekinti, és a betegséget mint ezeknek az 
egyensúlyoknak a felborulását. Miként az élõ 
emberi szervezetben is gyakori, a gazdasági 
szervezetben is kimutatják a szerzõk, hogy 
a betegségek gyakran valamilyen hasznos, 
sokszor létfontosságú folyamat túlhajtásaiból 
következnek, azaz az egyensúly felborulása 
vezet betegségre. Betegség lehet valaminek 

lógiák logikája? A fejlettebb nyugati országok 
utánzása? Végül is a szocializmus évtizedei az 
európai keleti periféria felzárkózási kísérleté-
nek is tekinthetõk. A költségvetési korlátok 
befolyása? Jó lenne választ keresni.

A könyv nemcsak egy alapvetõ gazdasági 
tevékenység elemzésében mintaszerû, de 

a felelõs kutatói alaposságnak is jó példája. 
(Barta Györgyi: A magyar ipar területi fo-
lyamatai, 1945-2000. Studia Regionum. 
Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2002, 272 p.)

  Enyedi György 
 az MTA rendes tagja 

a hiánya, de betegség lehet az is, ha túl sok 
van belõle. 

A Lõvey-Nadkarni szerzõpáros öt föld-
részen, elsõsorban Európában, Indiában, 
Amerikában szerzett évtizedes szervezõi 
tapasztalataikra építve hat „egészségkrité-
riumot” határoznak meg. Ezek teljesülése 
vezet az egészséges szervezet kialakulásá-
hoz, amely egészséges szervezetben válik 
lehetõvé az örömteli munkavégzés. Az elsõ 
három egészségkritérium azt mondja ki, 
hogy a szervezet alapvetõ céljainak teljesül-
niük kell, sõt, harmonikusan kell teljesülniük. 
Minden szervezet három legfontosabb célt 
tûz maga elé: a vevõk (fogyasztók) elége-
dettségét, a dolgozók elégedettségét és a 
szervezet gazdasági céljainak teljesülését. E 
célok maguk is ellentétes folyamatok eredõ-
jeként teljesülnek, azaz mind a „túl sok”, 
mind a „túl kevés” ráfordítás betegségre 
vezet. A vevõk szükségletei kielégítésének 
betegsége lehet a szolgalelkûség, a vevõk 
túlhangsúlyozása vagy ellenkezõje, a vevõk 
kihasználása. A munkatársak szükségle-
teinek kielégítése az elkényeztetés és az 
elidegenedés egyensúlyában jön létre. A 
szervezet gazdasági szükségleteinek beteg-
sége lehet az anyagiasság vagy a pénzügyek 
elhanyagolása. Amikor sikerül az ellentétes 
követelmények között az arany középutat 
megtalálni, elérhetõ eredménnyé válik a 
három alapvetõ egészségkritérium telje-
sülése, a szervezethez való kötõdés (azaz 
a munkatársak), az entrópia minimálisra 
csökkentése (azaz a pénzügyi és egyéb belsõ 
folyamatok kézbentartása) valamint a vevõk 
elégedettsége. 
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A negyedik kritérium azt mondja ki, hogy 
e három cél egyensúlyban kell legyen, azaz 
bármely célkitûzés hanyagolása, csakúgy, 
mint túlhangsúlyozása, betegíti a szervezetet. 

Míg a negyedik kritérium a belsõ egyen-
súly követelményét fogalmazza meg (miként 
láttuk a szervezet céljai közötti harmóniát), 
úgy az ötödik kritérium a külsõ harmónia 
szükségességét hangsúlyozza, ez a vállalat 
és környezete harmonikus viszonya. Mind a 
környezet kihívása, mind a szervezet belsõ 
parancsa, hogy az egészséges szervezetnek 
növekednie, fejlõdnie kell. Ez a hatodik 
egészségkritérium.

Ebben a gondolati keretben számtalan 
konkrét egyensúlyt és természetesen néven 
nevezett egyensúlytalanságokat mutatnak 
be a szerzõk, mint amelyek külön-külön is 
betegíthetnek egy szervezetet. Innen látha-
tó, miért oly nehéz valóban egészséges 
szervezetet létrehozni. Betegség ugyanis 
legalább kétszer annyi van, mint egészség. 
(Hiszen minden egyensúly legalább kétfelé 
borulhat fel, de gyakran több mint két sze-
repet játszó tényezõ egyensúlyáról beszé-
lünk.) Minden szervezetben fontos például 
a hosz-szú és rövid távú kérdések egyidejû 
kezelése, megfelelõ egyensúlya a vállalat 
gondolkodásában, és ennek felborulása rö-
vidlátás, illetve távollátás betegségében jelen-
het meg. Fontos, az egészséges növekedés 
és fejlõdés, a belsõ egyensúlyok felborulása 
vezethet stagnálásra vagy csõlátásra. Fontos 
a környezettel való harmónia, mégis gyakran 
felborul, s a szervezetnek vagy elégtelen 
kapcsolata a környezettel vagy viszonya a 
környezethez túlontúl is markáns, agresszív. 
A nehezen behangolható egyensúlyok nemcsak 
a szervezet egészére, de a dolgozók szerveze-
ti viselkedésére is igazak. Így például gyakori 
betegség a szakmai és a magánélet közötti 
egyensúly felborulása, ami a „workoholiz-
mus” betegségét eredményezheti, amikor 
a magánélet háttérbe szorul, és a munka 
tölti ki a dolgozó szabadidejét is, kapcsolatai 

beszûkülnek a munkahelyi kapcsolatokra, 
kóros esetekben nemcsak negatív társadalmi 
következményekkel és családi problémák-
kal kell számolni, de a túlzott munkamánia 
az egészséget is veszélyeztetheti. Ennek 
ellenkezõje, amikor a dolgozó nem azonosul 
munkafeladatával, nemtörõdöm módon, 
ráfordított idejét és energiáját minimalizálva 
látja el feladatait. 

A Lõvey-Nadkarni szerzõpáros (tán tú-
lontúl is) komolyan veszi az elnevezésekbõl 
is következõ orvosi analógiát, így minden 
egyes betegségnél – mint a jó orvosi szak-
könyvek – elõször leírják a kóros mûködést, 
a tüneteket, nevén nevezik a betegségeket, 
majd megadják rövid leírását, okait és ere-
detét. Hûen az orvosi megközelítéshez, az 
eredet mindig lehet genetikai, születési vagy 
környezeti (s ezt rendre minden betegségnél 
specifikálják), és jelzik a betegség leküzdé-
sének legfontosabb teendõit is. 

Az örömteli szervezet az eddig elmondot-
tak ellenére sem száraz, tudományos (vagy 
tudományoskodó) szakmû, nem orvosi 
segédkönyv, hanem élvezetes olvasmány. Ér-
dekessé az teszi, hogy az egyes betegségeket 
sokszor tünetek gazdag példatára egészíti ki, 
apróbb történetek az öt földrész különbözõ 
vállalataiból, szervezeteibõl, különbözõ 
betegségekben szenvedõ személyek, szer-
vezetek bemutatása. Ez teszi élõvé, élveze-
tessé a könyvet. 

A kötetet az Úton az örömteli szervezet 
felé címû fejezet zárja, amelyben az olvasók 
hasznos tanácsokat találnak a címben jelzett 
törekvés megvalósításához. A szerzõknek 
persze nem kell félniük attól, hogy szervezõi, 
tréneri munkájuk elfogyna, hiszen a legjobb 
orvosi szakkönyvek vagy éppen ismeretter-
jesztõ kiadványok sem tették munkanélkü-
livé az orvosokat. Megkockáztatom, inkább 
fordítva van, miként az egészségtudatos 
ember tudja, hogy mikor kell orvoshoz for-
dulnia, mikor milyen segítséget kell igénybe 
vennie egészsége megõrzéséhez, úgy a 

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2004/2

268

szervezetek vezetõi is valószínûleg inkább 
fordulnak diagnosztához, ha betegségüket 
kívánják megállapítani, mintha nincsenek is tu-
datában netán problémáiknak. Sõt, szervezetek 
számára még inkább ajánlható külsõ segítség a 
diagnózis és terápia megállapításához, hiszen 
gyakori tapasztalat, hogy akik belül vannak, 
ritkán látják át saját szervezetüket a maga 
teljességében. Tán egyetlen kérdés, amiben 
a tradicionális szervezõi megközelítés és a 
Lõvey-Nadkarni szerzõpáros leírása szinte szó 
szerint megegyezik, ez a vezetõk s a vezetés 
felelõssége az örömteli szervezet kialakításában. 
Az õ felelõsségük, hogy egészséges lesz-e 
az általuk irányított szervezet, miként az is a 
vezetõkön múlik, kialakulnak-e az örömteli 
munkavégzés feltételei. Amit minden vezetõ 
megtehet, s felelõsségétõl áthatva meg is 
kell, hogy tegyen, a könyv ismeretében 
megvizsgálni, mely személyiségjegyei, mi-

lyen tulajdonságai vezetnek a szervezetben 
betegségek kialakulásához. Aki ezt tudatosít-
ja magában, a legelsõ lépést már meg is tette 
az egészségessé válás útján.

Az újszerû megközelítés, az úttörõ jelleg 
azt is jelenti, bizonyára sok kritika éri majd ezt 
a mûvet. Az is valószínû, hogy a kibontakozó 
viták majdan sok megállapítást pontosítanak, 
árnyalnak, új tüneteket fedeznek majd 
fel, netán új betegségeket nevesítenek, és 
gazdagodik a terápia eszköztára is. Nem 
von le azonban semmit Alexander Fleming 
érdemeibõl, hogy a penicillin mellett ma már 
számos gyulladáscsökkentõ medicinát isme-
rünk. (Lõvey Imre – Manohar S. Nadkarni: 
Az örömteli szervezet. Szervezeti egészség, 
betegség, öröm – és a vezetés. HVG könyvek. 
Budapest, 2003)

Szirmai Péter
a közgazdaságtudományok kandidátusa

 1 Boros stratégikus érvei három csoportra oszthatók: 
1. alapvetõ érdekek biztosítása (gazdasági szempon-
tok; külpolitika: egységes fellépés lehetõsége; 
védelmi szempontok, stabilitás) 2. morális felada-
tok megoldása: „soha többé háborút Európában”, 
legjobb eszméink kibontakoztatása, igazságos 
társadalom 3. az ellenvetések leküzdhetõsége: közös 

Boros János:
A demokrácia filozófiája

E munka az elsõ hazai, könyvnyi terjedelmû 
hozzájárulás a pragmatikus politikai filozófia 
hagyományához; nemcsak e hagyomány 
demokráciafelfogásainak bemutatása, de 
továbbvitele is egy europolitikai állásfoglalás 
felé. Állítása szerint az amerikai alkotmány 

„sikerének” lényegi szerepe van a demokrácia 
pragmatikus alapokon való megértésében és 
az egyesült szövetségi európai demokratikus 
közeg kialakításában (europragmatizmus).

Bevezetésében Boros Jürgen Habermas-
szal és Joschka Fischerrel hitet tesz egy euró-
pai szövetségi állam, egy európai alkotmány 
szükségessége mellett.1 „A szerzõdések 

Európájából az alkotmány Európáját kell 
létrehozni. Csak ezáltal lesz a fogyasztóból 
polgár és a technokratából demokrata” (12). 
A megvalósítás legjobb módja: „Eljött az ideje, 
hogy Amerikától eltanuljuk nagyon is euró-
pai eredetû politikai gyakorlatát. A geográfiai, 
pszichikai, nyelvi törésvonalak kizárólag 
egy olyan alkotmányos politikai Európában 
orvosolhatók, amelynek szerkezete hasonló 
az amerikai alkotmányhoz.” (13)

Európa legjobb eszméinek megvalósítá-
sára az európai történelem teoretikusan 
készen áll, de régimódi intézményei és 
nyelvi-kulturális megosztottsága gyakorlati 
akadályt jelentenek. A teoretikus készenlét 
Boros számára azt jelenti, hogy az európai-
aknak lehetõségükben áll, hogy bátor lépé-
seket tegyenek Európa jobb funkcionálása 

hivatalos nyelv (angol); az europesszimizmus, a megosz-
tottság a nyilvánosság egy közös terében leküzdhetõ 
akadály. A pragmatikusok szerint „a demokrácia 
nem igazolható szigorú logikai vagy filozófiai érvek-
kel, hanem csak azokkal az elõnyökkel, amelyekkel 
valamennyi egyéb politikai formációval szemben 
rendelkezik” (26)


