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MI EZ AZ EGÉSZ? 
(a látszat ellenére ezek még nem a menedzsment haikuk) 

Cservenyák Tamás 
a nevem, vezetőkkel 
dolgozom már rég. 

Hiszek abban, hogy 
érték, ha a tudományt 
letömörítem. 

Munkáim során 
vezetőket tanítok 
tudatosságra. 

De nem csak arra, 
hogy tudják, hanem arra 
is, hogy csinálják. 
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Láttam viszont, hogy 
szélesebb közönséghez 
így nem jutok el. 

Először blogot, 
majd e-könyveket írtam, 
ingyeneseket. 

Jó ötlet volt, mert 
letöltöttek belőlük 
százhetvenezret. 

Belebotlottam 
nemrég egy ősi japán 
versformába én. 

Elkezdtem vele 
játszadozni, nagyszerű 
agytornának tűnt. 

Bár a verseket 
sose szerettem, írtam 
párszáz haikut. 
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Kihívást láttam 
a haiku formai 
korlátaiban. 

Tizenhét szótag 
elég-e vezetésről 
okosat írni? 

Tudok mondani 
értelmes gondolatot 
ilyen tömören? 

Nem probléma, hogy 
a kivételekre nem 
lesz hol kitérni? 

Nem fog felszínes 
ál-bölcsességként hatni 
a végeredmény? 

Az olvasó majd 
döntse el maga, milyen 
sikerrel jártam. 
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E haikuk nem 
tutimondások. Céljuk, 
hogy elgondolkodj. 

Költészetnek se 
tartom, inkább ostyáknak 
a pirulákhoz. 

Jöjjenek hát a 
főszereplők! Három sor, 
öt-hét-öt szótag. 
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1. 
VEZETŐI SZEREP 

 

A vezetés az 
viselkedés és szerep, 
nem pozíció. 

Ki kezdeményez, 
cselekvésre bír, az lép 
fel vezetőként. 

Akit rád bíztak, 
azért felelős vagy, hogy 
jobb és több legyen. 
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Amit beleraksz 
vezetőként, azt fogod 
később kivenni. 

Viselkedése 
teszi a jó vezetőt. 
A neme mindegy. 

Hatásod legyen 
előrevivő! Másképp 
nem vagy vezető. 

Észreveszed-e, 
hogy viselkedéseddel 
miként hatsz másra? 

Ha lelkesedést 
te sem mutatsz, mitől lesz 
lelkes a csapat? 

Dirigálni és 
okoskodni nem nehéz. 
Vezetni mást az. 
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Lefelé könnyű 
keménykedni. Felfelé 
kemény, ki tökös. 

Hogy mi az érték, 
az döntésben és tettben 
mutatkozik meg. 

Választásaink 
mutatják meg, hogy milyen 
emberek vagyunk. 

Ha kell, mindig jön, 
ki engem előre lök. 
Máson én lökök. 

Érzelmeinket 
kontrollálni kell, nem kint 
hagyni a portán. 

Kettőtök közül, 
ki uralkodik magán, 
az az érettebb. 
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Mit a csapatra 
át akarsz ragasztani, 
demonstrálnod kell. 

A példa, amit 
mutatsz, erősebben hat, 
mint amit mondasz. 

Tégy róla, hogy ne 
elrettentő példaként 
szolgálj tanulást! 

Nem magunkat kell 
komolyan venni, hanem 
amit csinálunk. 
(egy Peter Ustinov idézet alapján) 
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2. 
BIZALOM 

 

Bizalmat épít, 
hogyha betartod, amit 
másnak ígértél. 

Becsületesség, 
korrektség, előbb-utóbb 
hozzád visszaér. 

Önállóságot 
ha elvársz, szabadságot 
kell adnod hozzá. 
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Nem kell ott lihegj 
a tarkójánál annak, 
aki alkalmas. 

Teret kell adni 
ahhoz, hogy érezhesse: 
megbíznak benne. 

Ha nincs mozgástér, 
kialakul a tanult 
tehetetlenség. 

Ahol csak lehet, 
vond be a döntésbe az 
érintetteket! 

Bizalmat ébreszt, 
ha tisztelettel szólunk 
arról, ki nincs ott. 

Kolléga, főnök, 
beosztott, ha mind hülye, 
az igen gyanús. 
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Akit birkának 
nézel, cserében téged 
néz majd majomnak. 

A legjobbaktól 
nem nagyon hallani, hogy 
mást lenéznének. 

Ne emberekről 
pletykáljatok! Témákról 
beszélgessetek! 

Mikor egy profit 
versenytársról kérdeznek, 
tisztelettel szól. 
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3. 
TELJESÍTMÉNY 

 

Ha nem mondod meg, 
merre kormányzod hajód, 
nem vagy vezető. 

Ahol a fókusz, 
ott várható a legtöbb 
előrelépés. 

Tiszta keretek 
esetén vállalhatunk 
felelősséget. 
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Ha nem érzi, hogy 
mik a prioritások, 
segítened kell. 

Célt ha magának 
tűz ki a munkatársad, 
az motiválóbb. 

Ha nehéz a cél, 
a következő lépést 
tűzd csak ki inkább. 

Elvárásaid 
tiszták? Visszajelzésed 
következetes? 

Homályos célnak 
annyi haszna van, mint az 
irreálisnak. 

A célkitűzés 
édeskevés, nyomon kell 
követni, hogy áll. 
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Ha nem működik, 
első kérdésem az, hogy 
hányszor próbáltad. 

Ami nem oké, 
azt tedd szóvá mielőbb! 
Ne érleld! Rohad. 

Hét ne teljen el 
úgy, hogy nem dicsérted meg, 
ki azt érdemli. 
(Gallup Q12 alapján) 

Aki érzi, hogy 
sokra tartod, igyekszik 
bizonyítani. 

Kibe többet látsz 
bele, mint ő magába, 
te emeled fel. 
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A teljesítményt 
megbeszélni hasznosabb 
mint osztályozni. 

A teljesítményt 
munkaidőben mérni 
nem túl bölcs dolog. 

Bocs, de nem Gauss- 
görbe szerint oszlik el 
a teljesítmény. 

Ha valamiben 
rendre elhasal, ő még 
nem áll készen rá. 

Sokat segítesz, 
ha az akadályokat 
eltakarítod. 

Nem hangerő kell. 
Következetesség és 
egyértelműség. 
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A gondolkodás 
macerás, de attól te 
még elvárhatod. 

Sok mindent bölcsebb 
kipróbálni kicsiben. 
Nyomj egy pilot-ot! 

Heti egy lépés 
ötvennel visz előrébb 
éves távlatban. 

Néha annyi kell, 
hogy visszamenj érte, és 
lökj rajta egyet. 

Odafigyelés, 
egy jó ötlet vagy kérdés, 
és átlendíted. 

Nem az jut tovább, 
aki tehetségesebb. 
A kitartóbb fog. 
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Nem sokra mész egy 
komplex modellel, amit 
senki se használ. 

Teljesítmény és 
fejlődés a lábnyomod. 
Így szolgálhatsz mást. 
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4. 
VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A vezetői 
munka svájci bicskája 
a beszélgetés. 

Két füled, egy szád 
nem véletlen nőtt neked. 
Eszerint használd! 

Meghallgatással 
indíts, nyitottabb fülek 
várnak utána. 

19



Nincs félreértés, 
ha visszamondjátok, mit 
megértettetek. 

Aki kétfelé 
figyel egyszerre, az nem 
figyel semmire. 

Hülyének tűnve 
kérdezni sokkal jobb, mint 
hülye maradni. 

Megfigyelés, tény, 
érzés, adat többet ér, 
mint a vélemény. 

Visszajelzésed 
konkrét, leíró legyen, 
ne minősítő. 

Az őszinteség 
a tapintatlansággal 
nem jelent egyet. 
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Konfrontálj hamar! 
Ha hócipőd megtelik, 
félő, túltolod. 

Ha egy gyomrossal 
indítasz, mégis, milyen 
reakciót vársz? 

Meg kell mondanod 
ami nem jó, de nem kell 
belerúgnod is. 

Aki megbotlik, 
annak nem lebaszás kell, 
hanem biztatás. 

Ha a hibákért 
letolod, sumákolni, 
nem tanulni fog. 

Kit hibáiért 
leszúrnak, kerüli majd 
a próbálkozást. 
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Mindig a tutit 
ne te mondd meg, helyette 
jókat kérdezhetsz. 

Megoldás felé 
indulhat, problémáját 
ha meghallgatod. 

Jó kérdést tudtál 
feltenni, ha a válasz 
így szól: Jó kérdés! 

Ha problémával 
jönnek, megkérdezheted: 
te mit javasolsz? 

Ha neked kell a  
döntést meghozni, akkor 
tedd meg, ne coacholj! 

Onnan tudod, hogy 
tanácsod nem kéretlen, 
hogy kérték tőled. 
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Igen ritkán fogsz 
hatást elérni, ha csak 
egyszer mondod el. 

Ha elrontottad, 
jobb, ha beismered és 
bocsánatot kérsz. 

Inger és válasz 
közt a résben a szabad 
akarat ott van. 
(Stephen R. Covey emlékére) 

Álláspont helyett 
hasznosabb kifejteni, 
hogy gondolkodtál. 

Cáfolás helyett 
inkább egészítsük ki, 
ami elhangzott. 
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Bár azt hiszed, hogy 
magától értetődő, 
másnak nem lesz az. 
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5. 
MOTIVÁCIÓ 

 

Ha motiválni 
nem tudod, legalább a 
kedvét ne vedd el! 

A megismerést 
nem spórolhatod meg a 
motiváláshoz. 

Ha fogalmad sincs 
mi motiválhatja őt: 
megkérdezted már? 
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Sose mulaszd el 
megdicsérni, ha van mit! 
Ingyen motiválsz. 

Ha nem értik, hogy 
miért, csak kezeket kapsz 
majd, szíveket nem. 

A legegyszerűbb 
munkának is akarjuk 
látni értelmét. 

Nem csak túlélni, 
hanem növekedni is 
akar az ember. 

Még ha mondja is, 
hogy nem akar fejlődni, 
ne hidd el neki! 

Fejlődés, siker, 
elismerés építi 
az önbecsülést. 
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Mindenkit feldob, 
ha érzi, hogy kompetens 
és eredményes. 

Azt hisszük, hogy a 
cuccok jobban és tovább 
boldogítanak. 

Kinézed vagy sem 
belőle, hogy képes rá, 
igazolja majd. 

Önbizalmát ha 
letöröd, ne várj tőle 
proaktivitást. 

Nem kudarc az, ha 
rájössz: nem neked való 
a hely vagy dolog. 

Aki fél, az nem 
hozza legjavát. Támad 
vagy védekezik. 
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Motiváló az, 
ha előrehaladást 
érzünk nap mint nap. 

Tetteid inkább 
meghozzák vagy elveszik 
a munkakedvet? 

Ki csak a hibát 
teszi szóvá, kiszívja 
az életerőt. 

Sok embert zavar 
ám, ha nem hatékony egy 
munkafolyamat. 

Hogy leszarja, azt 
hiszed. Tán azért, ahogy 
viselkedsz vele? 

Pénzért kezeket 
veszel. Lelkesedésért 
mással kell fizess. 
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A tevékenység, 
miben elmerülsz, feltölt 
és boldoggá tesz. 
(Hommage á Csíkszentmihályi) 

Szükségünk van a 
pozitív érzelmekre 
a munkában is. 

Kit állandóan 
gyalulnak, előbb-utóbb 
besokall, lelép. 

Ha akar, akkor 
megéri, ha nem, akkor 
kár a küzdelem. 
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6. 
VÁLTOZÁS 

 

Hogyha ugyanúgy 
folytatjuk, ugyanazt az 
eredményt kapjuk. 

Már ott elhasal, 
mi változást kíván, hogy 
meg se próbáljuk. 

Ne azt mondd, hogy nem  
tudsz változtatni, hanem 
azt, hogy nem akarsz. 
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El kell indulj, hogy 
lendületet kapj, vagy lásd, 
hogy rossz az irány. 

Elsőre ritkán 
találjuk el. Sokszor kell 
újratervezni. 

A változáshoz 
szokásaidat kell majd 
újra cserélned. 

A döntést jobban 
elfogadják, aggályuk 
ha meghallgatod. 

Az első néhány 
eredményt látni kell, hogy 
hinni kezdjenek. 

Úgy viselkednek 
a szervezetben, ahogy 
vezették őket. 
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Mindaz, mi frusztrál 
a szervezetben, jelzi, 
hol tartotok most. 

A panaszkodás 
vezetőhöz nem méltó. 
Tedd meg, amit tudsz! 

Figyelmed nem az 
érdemli, amit nem tudsz 
befolyásolni. 

Ne ragadjatok 
bele a problémába! 
Mit tudtok tenni? 

Bármilyen nagy a  
kihívás: mitől lenne 
holnap eggyel jobb? 

A tudatosan 
elért hatást lehet majd 
megismételni. 
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Legjobb tudásod 
szerint dönthetsz, tutira 
menni ritkán tudsz. 

Lehet erőből 
is nyomni, de az nem lesz 
majd fenntartható. 
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7. 
FEJLŐDÉS 

 

Igazán jóvá 
abban válhatsz, amiben 
már most sem vagy rossz. 

Ha erősséged 
használod, nem fáradsz le, 
és gyorsan fejlődsz. 

A tanultakkal 
ha nem kezdesz valamit, 
megy a levesbe. 
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Tudni nem elég. 
Csinálni és szokássá 
építeni kell. 

Tapasztalatból 
tanulsz. Próbáld ki, hogy lásd: 
beválik vagy sem. 

A kudarcból csak 
azt tudod megtanulni, 
hogyan ne csináld. 

Amit tanultál, 
próbáld ki és gyakorold! 
Bemagolni kár. 

Nem az a kérdés, 
hogy hallottál-e róla. 
Csinálod vagy sem? 

A képzés, ahol 
felsorolást olvasnak 
fel, nem sokat ér. 
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Ne újat tanulj, 
amíg azt sem használod, 
amit most is tudsz. 

Jó megtanulni, 
hol legyünk tudatosak, 
hol ösztönösek. 

Feladatokon 
keresztül tudsz legjobban 
fejleszteni mást. 

Készséged a sok 
ismétléstől lesz stabil, 
automatikus. 

Sokszor kicsiket 
érdemes tanulnod, nem 
ritkán nagyokat. 

Önkritikát ha 
nem gyakorolsz, nehéz lesz 
továbbfejlődni. 
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Viselkedésünk 
módosíthatóbb, mint a  
személyiségünk. 

Ahhoz kapcsolat 
kell, hogy tőled tanulni 
szándékozzanak. 

A tehetséges 
fiatalnak leginkább 
egy jó mentor kell. 

A mentor haszna, 
hogy segít kettesével 
szedni a lépcsőt. 

“Ezt tudták volna 
maguk is.” “De nem tették.” 
– felelt a mentor. 

A fél képzési 
büdzsét a gyakorlatba 
ültetésre szánd! 
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Ki magasabban 
képzett, nem feltétlenül 
okosabb vagy jobb. 

Mindenki képes 
jobb vezetővé válni, 
mint amilyen most. 

Sose leszel oly 
magabiztos, mint mikor 
tudásod csekély. 
(Hommage á Dunning&Kruger) 
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8. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Egy vezető csak 
a csapatán keresztül 
lehet sikeres. 

Közös eredmény 
építi a csapatot, 
erre gyúrjatok! 

Egy jó csapathoz 
az erősségét teszi 
hozzá mindenki. 
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Nem a szaktudás, 
az együttműködés, mi 
inkább hiányzik. 

Az eredményen 
meglátszik, ha több ember 
is gondolkodik. 

Ami összetett, 
azt többen érdemesebb 
végiggondolni. 

Csak a Ladába 
kell bólogató kutya, 
csapatodba nem. 

Ahol tisztelik 
egymást a kollégák, lesz 
közös eredmény. 

Kritikus ember 
kell a csapatba. De ki 
kerékkötő, nem. 
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9. 
KREATIVITÁS 

 

Kreatív, aki 
valamit kitalál és 
megvalósítja. 

Tán meglep, de a 
korlátok fokozzák a 
kreativitást. 

Az inspirálja 
a kreativitásod, 
ha tök mást csinálsz. 
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Ötletből van sok. 
A megvalósítás már 
combosabb dolog. 

Minősítgetni 
könnyű. Kitalálni és 
megcsinálni nem. 

Folyamatosan 
keresd, hogy lesztek jobbak, 
hatékonyabbak! 

Innováció 
nélkül lépést tartani 
nemigen lehet. 
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10. 
KONFLIKTUS 

 

A problémákat, 
könyörgöm, ne írásban! 
Menj oda, hívd fel! 

Az email-kígyót 
nyírd ki mielőbb! Inkább 
beszéljétek meg! 

Konstruktív viták 
kellenek, ha tényleg jó 
megoldást akarsz. 
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Hibás helyett azt 
keresd, hogy a hiba hogy 
kerülhető el. 

Menj oda, beszéld 
meg most, ne mutogass rá 
hibásként később! 

Időben kapd el 
a konfliktust! Hajlamos 
eszkalálódni. 

Ha a kollégák 
nyírják egymást, lépj közbe, 
míg el nem fajul. 

Agresszivitás, 
akár nyílt, akár passzív, 
agressziót szül. 

Aki asszertív, 
érdeket érvényesít, 
de nem szar le mást. 
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Jobb rögtön nemet 
mondani, mint megbánni 
később az igent. 

Nemet mondhatsz úgy 
is, hogy másik opciót 
javasolsz inkább. 

Jó nemet mondás 
az is, ha kérdezel más 
alternatívát. 

Közös megoldást 
keress, ha fontos az ügy 
és a kapcsolat. 

Minden konfliktus 
nem teszi szükségessé 
azt, hogy beleállj. 

Utasítsd vissza 
a destruktív kritikát! 
Kérj pontosítást! 
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Az örvényben, azt 
mondják, nem jó ötlet 
a kapálózás. 
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11. 
IDŐ 

 

Ha mindenre jut 
időd, mi neked fontos, 
jól priorizálsz. 

Jutalmad siker, 
ha a fontos dolgokon 
tartod fókuszod. 

Ha szerepeid 
és céljaid tisztázod, 
látod, mi fontos. 
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A “mindent” helyett 
kevesebbet, de jobbat 
célozz meg inkább! 

Időd úgy véded, 
hogy tudatosan mondasz 
igent és nemet. 

Ha túl sok dolgot 
próbálsz egyszerre tolni, 
nem lesz látszatja. 

Mindenben nem tudsz 
egyszerre hasítani. 
Választanod kell. 

Botlunk akkor is, 
ha tudjuk, mi fontos, hát 
még akkor, ha nem. 

A napot fontos 
de nem sürgős feladat 
indítsa inkább. 
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Ne hagyd az egész 
napodat teletömni 
megbeszéléssel! 

A multitasking 
illúzió, egyszerre 
egy dolgot csinálj! 

Foglalhatsz saját 
magadnak időpontot 
a naptáradban. 

Ha halogatnád, 
inkább a labdába csak 
egyet rúgj bele! 

Tennivalóid 
írd le! Agykapacitást 
ne pazarolj rá! 

Mobilodat mint 
tamagotchit táplálod 
a figyelmeddel. 
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Üzeneteid 
marionett-bábuja 
vagy? Ki a főnök? 

Te döntsd el, mikor 
nézel üzeneteket, 
ne a csipogás! 

Nincs szükség arra, 
hogy huszonnégy órában 
elérhető légy. 

Észre se veszed, 
hány órát pazarolsz el 
az interneten. 

Ne egyensúlyozz 
munka-magánélet közt! 
Integráld őket! 
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12. 
STRESSZ 

 

Ritmikus lény az 
ember. Állandóan nem 
nyomhat padlógázt. 

Megfeszít, lazít. 
Belélegez és kifúj. 
Teljesít, pihen. 

Stabilabban állsz, 
ha munkán és családon 
túl is kóricálsz. 
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Barátok, mozgás, 
tanulás, kultúra, mind 
egyensúlyban tart. 

A stressz nagyon jól 
oldódik testmozgásban 
és alkotásban. 

Vezetőként a 
stresszt nem növelned, hanem 
csökkentened kell. 

Adódik elég 
probléma. Extra feszkót 
minek kelteni? 

A kezeletlen 
stressz kimerülést okoz, 
végül kiéget. 
(Selye János emlékére) 
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13. 
KRITIKUS GONDOLKODÁS 

 

Ne hidd el egyből! 
Józan paraszti ésszel 
gondold át inkább! 

Saját hatásunk 
túlbecsüljük, míg alul 
a szerencséét. 

Tök mindegy, kinek 
van igaza, az számít, 
mi a megoldás. 

53



Ha más botlik meg, 
jellemét okoljuk, ha 
mi, a helyzetet. 

Ahonnan nézed, 
egyértelmű. Máshonnan 
nézve másképp az. 

Az határozza 
meg, milyen világban élsz, 
amire figyelsz. 

Elég veszélyes, 
ha feltételezések 
alapján ítélsz. 

Gyakran lenézik, 
ami egyszerű, pedig 
még értékesebb. 

A nehéz kérdést 
könnyebbre cseréljük, és 
arra felelünk. 
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Bár korrelálnak, 
oksági kapcsolatuk 
nincs feltétlenül. 

Gondold át, milyen 
érdek vezérli, aztán 
mérlegeld, mit mond! 

Számolj utána, 
kijön-e egyáltalán 
a matek vagy sem! 

Utánanézni 
ne légy rest, hogy az infó 
honnan származik! 

Mindenre találsz 
kivételt, tán még arra 
is, hogy mindenre. :-) 
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DIGESTIF 
Azon töprengtem, 
mikor kész kiadásra 
ez a gyűjtemény. 

Arra jutottam, 
hogy abbahagyni lehet, 
befejezni nem. 

Témakörökbe 
csoportosítottam, mi 
eddig elkészült. 

Majd elkövettem 
a haikuk elleni 
legnagyobb bűnöm, 

mikor megírtam 
a bevezetést és a 
lezárást is így. 
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Bocsássátok meg 
mindezt nekem, és persze 
a japánok is! 

•  •  • 

Ha egyik-másik 
megszólított, akkor nem 
írtam hiába. 

De igazából 
értelme akkor volt, ha 
cselekvésre bírt. 
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A SZERZŐRŐL 
 

Cservenyák Tamás 25 éve dolgozik vezetőkkel valamilyen 
formában. Menedzsmentoros kollégáival már közel száz 
csoportot kísértek végig féléves Tudatos Vezetés 
programjukon, hazai és nemzetközi tulajdonú 
termelőcégeknél, informatikai és kereskedelmi vállalatoknál, 
pénzügyi szolgáltatóknál, az SSC szektorban, valamint Big 4 
tanácsadócégnél. Három éven át tagja volt az International 
Coach Federation magyar tagozata elnökségének, és 2012-
ben a hazai szervezet elnökeként szolgált. 2010 óta a Tudatos 
Vezetés blog és öt e-könyv szerzője vezetés és tanítás 
témában. Korábban a KPMG Akadémia oktatói csapatában 
dolgozott, és a DBM Magyarország ügyvezető partnereként 
tevékenykedett. 
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2021 év elején izgalmas játéknak találta, hogy bele tud-e 
préselni értelmes, vezetéssel kapcsolatos gondolatokat 
három sorba, pontosabban 5+7+5 szótagba. Az első száz 
ilyen próbálkozását a LinkedIn-en közzétette, fél éven át, 
munkanaponként egyet-egyet. Az ott kapott bátorítás 
eredménye ez a gyűjtemény. Koszorús költői babérokra sem 
most, sem később nem tör, inkább az üzeneteken és a 
szigorú formai követelményeknek megfelelő tömör 
fogalmazáson volt a hangsúly a haikuk írása során. Ha 
egyiknek-másiknak jó ritmusa lett, az már csak hab a tortán. 

Töltsd le és olvasd el Cservenyák Tamás korábban megjelent, 
ingyenes e-könyveit a Tudatos Vezetés blogról! 

Ettől lesztek jó vezetők, Béláim (2013) 

Vezetés a nyúlon és az alapokon túl (2014) 

Vezetői séta a sztratoszférában (2016) 

Eredményesen és boldogan (2017) 

Az emberi lények tanítása (2020)
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https://tudatosvezetes.blogspot.com/p/e-konyv-letoltes.html
https://tudatosvezetes.blogspot.com/p/nyulas-e-konyv.html
https://tudatosvezetes.blogspot.com/p/sztratoszferas-e-konyv.html
https://tudatosvezetes.blogspot.com/p/kakasos-e-konyv.html
https://tudatostanitas.blogspot.com/p/e-konyv-tanitasrol.html
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