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Lehetséges az Aranyszabály szerint élni a munkahelyen? III. 
Írta: Dr. Tomka János 

 

Előző számainkban megállapítottuk, hogy az Aranyszabályként ismert felszólítás – „Amit akartok azért, hogy az 
emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” (Máté evangéliuma 7,12) – nem már, mint 
egy jól érthető és szinte mindenki számára elfogadható erkölcsi alapelv. Mind a diákokkal, mind a vezetőkkel 
folytatott őszinte beszélgetésekből kiderült, hogy sokszor sajnos mégsem az Aranyszabálynak megfelelően élünk, 
aminek számos oka van. 
 
A Harvard Busienss Review-ban, a világ egyik legrangosabb menedzsment szaklapjában 2011 áprilisában megjelent 
egy tanulmány Ethical Breakdowns címmel, amelyet leginkább talán így adhatunk vissza magyarul: Etikai összeomlás. 
Bazerman és Tenbrunsel megjegyzik: „Gyakran még a legjobb szándékú igazgatóknak sincs tudomásuk sem a saját 
etikátlan viselkedésükről, se az alkalmazottaikéról.” Hogyan fordulhat elő, hogy tanult, intelligens és tapasztalt 
vezetőkről ezt kell megállapítani? Pedig ennek a nem-tudásnak súlyos következménye van a szerzőpáros szent: „Az 
etikátlan viselkedések kedvező eredménye miatti megjutalmazása a hosszú távú katasztrófa előidézésének biztos 
módszere.” A tanulmány abban látja az okot, hogy a szervezetekben különböző etikátlan lépéseket követünk el 
(magyar fordításban Etikátlan lépések címen jelent meg a cikk). Ezek közül kettőt vakságnak neveznek a szerzők, 
érdekvezérelt, illetve közvetett vakságnak. Az első azt jelenti, hogy szemet hunyunk az etikátlan viselkedés felett, ha 
az érdekünk úgy kívánja, hogy „ne tudjunk róla”. A másodikat úgy is fogalmazhatjuk: az etikátlan folyamatok 
kiszervezése. 
 
Komoly menedzsment-gondolkodók tehát azt állítják, hogy még a legjobb szándékú vezetők is vakok erkölcsi 
értelemben. A fizikai vakság szörnyű állapot, de aki ebben szenved, legalább tud róla. Az erkölcsi vak embernek 
először is rá kell döbbennie, hogy ebben a kegyetlen betegségben szenved. 
 
A jól ismert bibliai történet üzenete érvényes az etikai vakságból való gyógyulásra is:  
 
„Beértek Jerikóba. Amikor Jézus tanítványai és meglehetősen nagy tömeg kíséretében kifelé ment Jerikóból, egy vak 
koldus, Bartimeus, Timeus fia, ott ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, így kezdett 
kiáltozni: 

– Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam!  
Jézus megállt, és így szólt: – Hívjátok ide!  
Odahívták a vakot. 
– Bátorság! Kellj fel! Téged hív! – mondták neki. 
Ő pedig ledobta köpenyét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: 
– Mit akarsz, mit tegyek veled? 
– Rabbuni, hogy újra lássak! – felelte a vak. 
–Menj, a hited meggyógyított! – mondta neki Jézus. 
Azonnal újra látott, és követte őt az úton.” (Márk evangéliuma 10,46-52). 

 
Annak, hogy úgy tudjunk cselekedi másokkal, mint ahogy akarjuk, hogy velünk cselekedjenek, feltételei vannak: 
 
• Lássuk be, hogy erkölcsi értelemben vakok vagyunk! 
• Forduljunk teljes szívvel Jézus Krisztushoz reménytelennek tűnő állapotunkban! 
• Ne hagyjuk, hogy – akár keresztény – barátaink, coachaink, mentoraink, szupervizoraink, pszichológusaink, … 
elhallgattassanak! 
• Tudatosan akarjunk látni! 

 


