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Mi van a levegőben?
Szeretem a magyar kortárs 

irodalmat. Nem mondom, 
hogy mindent elolvasok, de 

azt már tudom, hogy mennyire 
megérint Bartis Attila, Tompa And-
rea vagy akár Vida Gábor egy-egy 
könyve. Napokig a hatásuk alatt 
vagyok, ízlelgetem a mondatokat, a 
kedvenceimet pedig rendszeresen 
újraolvasom. Vida Gábor könyvé-
ből jegyeztem meg a következő 
gondolatot: amikor egy udvarházba 
beengednek egy nyájat, nem a 
kultúra ragad a juhokra, hanem az 
udvarházban marad a nyáj nyoma. 
Sőt, ha az épületben elég sokat 
marad a nyáj, akkor elkezdődhet a 
romlás, rombolás időszaka, amely-
nek végkimenetelét egy párszor lát-
hattuk is magunk előtt: Erdélyben, 
a valóságban is történtek hasonló 
esetek, az író nem(csak) a fikcióra 
alapoz az Egy dadogás története 
című könyvében.

A szervezetek sem működnek 
másképp, mindig magukon viselik 
az épp uralkodó nyáj szellemét. 
Ezt szintén könyvekből kezdtem 
megtanulni, igaz, hogy ezelőtt 
20 évvel egy külföldi iskolában a 
szervezeti kultúra és viselkedés 
tantárgyat inkább érdekesnek 
tartottam, mint hasznosnak. 
Mit nekünk munkahelyi kultúra? 
Ahhoz alkalmazkodunk, ami van. 
Majd figyeljük, hogy milyen kedve 
van a főnöknek, és az alapján 
cselekszünk – gondoltam én –, 
és már előre rettegtem, hogy ne 
ilyen helyen dolgozzak. Ezért (is) 
választottam először multinacio-
nális szervezeteket, viszont az mai 
napig kérdés számomra, hogy a 

szervezeti magatartásról akkori-
ban csak én gondolkodtam így, 
vagy ez is benne volt az udvarhelyi 
levegőben. Mert a szervezeti kultú-
ra valóban benne van a levegőben, 
nem egyik napról a másikra alakul 
ki, és nem változtatható meg 
egy-egy tollvonással. Az egyik leg-
fontosabb ismérve, hogy a vezető, 
vagy vezetők határozzák meg, de 
alakítani a szervezetben dolgozó 
emberekkel együtt lehet. 

Az élet úgy hozta, hogy volt 
alkalmam megfigyelni több típusú 
szervezeti kultúra viselkedését is. 
Az elején csak megfigyelőként, 
aztán már tudatosabban kezdtem 
elemezni a különböző gazdasági, 
nonprofit vagy akár politikai szer-
vezeteket, kívülről és belülről is. 
Sok cikket elolvastam, képzésekre 
jártam, jöttek az újabb és újabb 
konferenciák, az igazi esettanulmá-

nyokat azonban továbbra is maga 
a valóság szolgáltatta. Érdekes 
volt látni, hogy a HR szakmában 
gyakran szlogenként elhangzó 
mondatok igazságtartalmában a 
helyi vezetők gyakran kételkednek, 
pedig ezek a valóságban axióma-
ként működnek. 

Sokáig azt hittem, mindenki szá-
mára nyilvánvaló, hogy: 

– egy szervezet legértékesebb 
erőforrásai az ott dolgozó emberek

– a vezetői attitűd meghatározza 
a szervezet jövőjét

– nem szervezeteket hagyunk 
ott, hanem főnököket

– a mikromenedzsment rövid tá-
von hatékonynak tűnhet, de hosszú 
távon mindig negatív következmé-
nyei vannak.

– a gyenge vezetők maximum 
középszerű eredményeket tudnak 
felmutatni.

Ezen gondolatok jártak a fejem-
ben, amikor nemrégiben a szé-
kelyudvarhelyi középszerűségről 
olvastam, no meg arról, hogy mit 
kellene tenni, hogy ne következzen 
be a hanyatlás. Még-még a receptet 
felírják a városban, de a gyógyszert 
több összetevőből kell kikeverni, 
arról már nem is beszélve, hogy ha-
tása csak akkor van, ha alkalmaz-
zák is. Ugyanúgy, mint ahogy a fent 
említett szlogenek igazságtartal-
mában sem kételkedik sok vezető, 
de a gyakorlatban alkalmazni már 
kevésbé szeretnék.

A lépték lehet kicsi vagy nagy, 
beszélhetünk kis, vagy nagyobb kö-

zösségekről, elemezhetünk cégeket 
és nonprofit szervezeteket, vagy 
magát a város működését is, a kö-
vetkeztetés mindig ugyanaz marad: 
amíg nincsenek kiváló vezetőink, 
addig nem lesznek kiváló eredmé-
nyeink sem. Természetesen ez for-
dítva is igaz: ott vannak kimagasló 
eredmények, ahol létezik vezetői 
hitelesség, leadership, ahol a ve-
zetői magatartást nem egy hétvégi 
képzésen próbálják megtanítani.

Gyakran emlékeztetem magam 
arra a mondásra, amely szerint „an-
nak az öt embernek vagy az átlaga, 
akivel a legtöbb idődet töltöd”. A 
kompetens emberek vonzásköre 
nagyobb, szeretünk velük lenni. 
Számomra ez egy iránytű, amely 
sokszor fájdalmas felismeréseket is 
hoz, viszont ha időben észrevesszük 
az egyensúlytalanságokat, akár 
gyógyszer hatása is lehet, például a 
középszerűség megfékezésére.

Következtetésképpen csak azt 
tudom elmondani, hogy a valóság 
nyújtja a szebbnél szebb példákat, 
függetlenül attól, hogy gazdasági, 
politikai vagy civil környezetben 
értelmezzük azokat. A vezetői 
magatartás pedig minden esetben 
lecsorog a szervezet sejtjeibe, a 
szervezeti kultúra pedig begyűrűzik 
mindenhova, valóban benne van a 
levegőben.

Arros Orsolya, Székelyudvarhely

M árciusi lapszámunk hónap pa-
sijával, a csíkszeredai Adorjáni 

Bálinttal készült interjúnkból muta-
tunk egy kis részletet: Hiszek a sze-
mélyes találkozásban.

 
Adorjáni Bálint Csíkszeredában szü-
letett, kilencéves volt, amikor család-
jával Magyarországra költöztek. Köz-

gazdász- és színészdiplomája is van. 
A legnézettebb sorozatokban és a 
leglátványosabb magyar történelmi 
fi lmekben játszik, meg persze szín-
házban, mert azt vallja, a színház a 
lételeme. Kossuthkifl i, Korhatáros 
szerelem, Válótársak, csak néhány 
a legnépszerűbb munkáiból. Decem-
berben vetítette a Duna Televízió a 

Mária Terézia című fi lmet, ebben a 
jóvágású és temperamentumos Es-
terházy Miklós herceget alakította. 
Mi pedig nem is értjük, Mária Terézia 
hova tette a szemét, hogy nem ezt a 
szép, macsó férfi t választotta...

– Sokszor hallani azt a véleményt, 
hogy manapság nincs is hol is-
merkedni. 
– Hely van, és én a személyes ismer-
kedésben hiszek, az internetesben 
nem. Az utóbbi a felgyorsult világ-
nak, az emberek zárkózottságának 
meg a csalódástól való félelmének 
köszönhető szerintem. A netes is-
merkedéssel tulajdonképpen ki lehet 
hagyni azt az első pár kört, ami alatt 
kiderül, hogy ugyanazt gondoljuk a 
világról, ugyanaz az értékrendünk, 
vagy nem. Elhiszem, hogy lehet így 
párt találni, de ez nem az én utam. 
Én hiszek a személyes találkozás-
ban, mert csak így lehet megtudni, 
van-e szikra, van-e izzás.

Az anyagok teljes terjedelemükben a 
márciusi Nőileg magazinban olvas-
hatók. Keresse a lapárusoknál vagy 
a Nőileg webáruházában: noileg.ro/
elofi zetes. 

A  márciusi lapszámából
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A magazin új rovatában, az Étel-
mesében a székelyudvarhelyi 

Piroska néni története, és rendkívül 
ínycsiklandozó receptjei kerülnek 
terítékre: Milliók követik, mit főz; Pi-
roska néni a negyedikről.

Cukkiniben tálalt zöldségkrémleves, 
kukoricás sárgarépa, nílusi sügér-
fasírt, ánizsgyökér- és spárgakrém-
leves – csak néhány fi nomság Csiki 
Piroska konyhájából. A székelyud-
varhelyi nagymama saját bevallása 
szerint átlagos háziasszony, ám hogy 
mit főz családjának, naponta ezrek 

fi gyelik. A kisvárosi nagymamák át-
lagosnak tűnő életét éli Piroska néni 
a székelyudvarhelyi tömbházlakás 
negyedik emeletén, ám a szűk csa-
ládja tudja, hogy a konyhaajtó mö-
gött egy nyugdíjas háziasszonynak 
álcázott varázsló lakik. Közel féle-
zer, gondosan tálalt és fotózott re-
cept, hagyományos erdélyi ételek és 
különleges ínyencségek, több mint 
hatmilliós nézettség tíz év alatt – 
ez Csiki Piroska elmúlt évtizedének 
számszerűsített mérlege. Az a nagy 
gond és szeretet azonban, amivel 
ételeit fűszerezi, nem mérhető.




