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 Bevezetés  

William Shakespeare nevét valószínűleg a világ minden táján ismerik. Műveit több 

mint száz nyelvre lefordították, drámáit a Föld minden színházi kultúrával rendelkező 

országában előadták, sőt, általában folyamatosan műsoron van valamelyik. Nyilvánvalóan ő 

minden idők legsikeresebb írója.  

Bármennyire is népszerű, Shakespeare neve közgazdasági szakdolgozatok címében 

első hallásra szokatlannak hangzik. Mi köze a világ leghíresebb drámaírójának a 

gazdasághoz vagy az üzleti élethez? Lehet-e bármilyen gazdasági következtetést levonni az 

ő életműve alapján, illetve vannak-e pénzügyi hatásai az általa megírt irodalmi 

alkotásoknak? Látni fogjuk, hogy Shakespeare maga is kiváló üzletember volt, és a világ 

gazdaságára gyakorolt hatása óriási – „Shakespeare is a really good business”1, mondja Guy 

Roberts, a Prague Shakespeare Company vezetője, egyik előadásában.   

Azonban nem csak pénzügyi vonatkozásai vannak az író életművének. Shakespeare 

többek között azért ennyire népszerű, mert az „Avoni Hattyú” – ahogy hazájában nevezik – 

fantasztikus jellemábrázoló. Karakterei hitelesek, döntéseik következetesek, és emiatt a 

valóságra ismerünk általuk: „És tükrünk szétszórt szilánkjait Shakespeare úr ragassza, 

foltozza itt” – énekli Cseh Tamás Bereményi Géza sokatmondó szövegében. Mert 

Bereményi Géza kiválóan megfogalmazza, hogy Othello hiszékenységében vagy Macbeth 

erkölcstelenségében magunkat látjuk a színpadon, és a drámák szereplői által önmagunkra 

ismerhetünk, illetve életünk apró szeleteire, amikor emberként, sőt, olykor vezetőként 

döntést kellett hoznunk, illetve hatással voltunk egy kisebb-nagyobb közösségre.  

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy találhatunk-e párhuzamot a drámákban 

lezajló események és napjaink gazdasági történései között. Kifejtem, hogy a leadershipről 

nem csak a királydrámákban beszélhetünk, hanem Shakespeare egyéb műveiben is. Hiszen 

Júlia, aki egy jómódú család sarjaként egyik-pillanatról a másikra figyelmen kívül hagy 

minden szabályt és „törvényt”, aminek betartására a család kötelezi, és feleségül megy a  
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1 „Shakespeare egy igazán jó üzlet.” - Guy Roberts: To lead or not to lead - 

https://www.youtube.com/watch?v=su2L2NWm3kU – Utolsó megtekintés: 2017.12.06.  

dinasztia halálos ellenségének fiához; mi több, mindezt megtervezi, megszervezi, és a végén 

ő maga is végzetes döntést hoz, nyugodtan nevezhető leadernek.  

Látni fogjuk, hogy Niccoló Machiavelli milyen hatással volt az íróra, illetve milyen 

gazdasági és leadership témákkal foglalkozott műveiben. A drámákban található leader 

karaktereket autokratáknak illetve self-leadereknek nevezem, attól függően, hogy külső vagy 

belső vezetőkként tekintünk rájuk (esetleg mindkettőként). Megkülönböztetek autokrata és 

a demokrata jellemvonásokat, megvizsgálom, hogy mi a különbség a képesség és a készség 

között. A self-menedzsereket osztályozom a Maslow-piramis alapján, megvizsgálom 

kommunikációs képességeiket, illetve dolgozatom végén foglalkozom a time-

managementtel Hamlet esetében.   

Igaza van Guy Robertsnek, amikor azt állítja, hogy Shakespeare jó üzlet? Kísérletet 

teszünk majd rá, hogy megtaláljuk azt a szilánkot, amely a közgazdaság tudományán 

keresztül világít rá életünk fontos pillanataira.  

1. A vezetés fogalma, értelmezése   

  

 A jó vezető  

Vezetőkre mindenhol szükség van. Az ember, éljen bárhol illetve foglalkozzon 

bármivel, tevékenységét szervezeteken keresztül végzi és ezeknek a szervezeteknek 

leaderekre van szükségük a hatékonyabb munkavégzés elérése végett.  

De valójában milyen is a jó vezető? Mi emeli ki a közösségből, és melyek azok a 

tulajdonságok, amelyek erre sarkalják az illetőt? A Vezetés- és szervezéselmélet2 című 

tankönyvben a szerzők kifejtik, hogy a jó leader szemléletének középpontjában az ember 

található: azok az egyének, akik az általa irányított közösség tagjai. Hogy egy leader 

képességei veleszületett tulajdonságok, vagy tanult viselkedésformák, ma is vita tárgyát 

képezi, de mindenesetre vannak konkrét képességek, amelyek vitathatatlanul szükségesek 

ahhoz, hogy valakiből jó vezető váljon. Karizmatikus, erős jellemű egyénről beszélünk, aki 

az állandóan változó környezethez is jól tud alkalmazkodni.   

                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=su2L2NWm3kU
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2 Czuprák O. – Kovács G.: Vezetés- és szervezéselmélet (Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, 21. 

oldal)  

 Tudományos nézpontok a leadershipről  

  

Bakacsi Gyula könyvében külön fejezetet szentel a témának, ahol leírja, hogy „A 

leadership a szervezeti magatartással foglalkozó szakirodalom egyik legösszetettebb, 

legnehezebben meghatározható jelensége, fogalma”1, de hogy mégis képet kapjunk erről a 

fogalomról, a szerző a hatalom definiálásával kezdi leírását.   

A hatalom „…a saját célok elérésének képessége. A hatalom révén történő célelérés 

nincs tekintettel mások céljára…, igen erőteljes vezetői eszköz a beosztotti magatartás 

befolyásolásában, de nehezen vitatható, hogy motivációs hatása a végrehajtókra, a hatalom 

elszenvedőire minimális, vagy éppen negatív. (…) A leadershipnek nevezett magatartási 

jelenség egyik legfontosabb jellemzője éppen ez – hidat kíván építeni a szervezeti és az 

egyéni célok közé.”2  

A szerző megfogalmazza, hogy a leadership szorosan összefügg a motivációval, 

kutatja, hogy mi motiválja az embereket, és hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni. A két 

hídpillér közül (a szervezeti és az egyéni célok) ha az egyik sérül, akkor valószínű, hogy a 

másik is csorbulni fog.   

Nagyon fontos tétel a followership, amely nélkül nem beszélhetünk leadershipről. A 

hatalom gyakorlója „olyanra tudja rávenni beosztottját, amit az máskülönben nem tenne. A 

leader ezzel szemben olyan célok megvalósítására veszi rá a beosztottját, amely mind a 

vezető, mind a beosztott céljait, szükségleteit, értékeit, várakozásait megjeleníti…. A 

leadership tehát abban különbözik  a nyers hatalomgyakorlástól, hogy elválaszthatatlan a 

követők céljaitól, szükségleteitől.”3  

A könyv tartalmaz egy történeti áttekintést a témáról. Különveszi a múlt és napjaink  

ledaership-modelljeit, melyek közül elsőként a klasszikusok felfogásáról beszél. Leírja, hogy 

a hatékonyságot a rendszerben keresték, és nem foglalkoztak a személyekkel. „A 

leadershipen e korai felfogások a beosztottak utasításának, irányításának megfelelő módját 

értették.” 4  Fayol elméletére hivatkozik, aki szerint „a közvetlen irányítás funkciója 

                                                           
1 Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés – Aula kiadó, 2004 (181. oldal)  
2 i.m.: 181.oldal  
3 i.m.: 182. oldal  
4 i.m.: 183. oldal  



tulajdonképpen a leadership legkorábbi megjelenési formája”. Ezek alapján „a kor 

vezetőinek emberfelfogása … az X-elmélettel írható le.”  

A következő csoportban a vezetői tulajdonságokon alapuló megközelítéseket tárgyalja 

a szerző, mely szerint (hasonlóan a klasszikus felfogáshoz) nem a beosztott áll a gondolkodás 

középpontjában. A megfelelő szervezeti működéshez egy megfelelő,  

karizmatikus vezető kell, aki átlátja az egész folyamatot. A siker rajta áll vagy bukik. Ez a 

felfogás az 1940-50-es évekre volt jellemző.  

A döntésközpontú elméletek már beemeltek demokratikus elemeket is a gyakorlatba.  

Lewin megfogalmazta a három féle vezetői stílust: autokrata, demokrata és „laissez faire", 

ahol a harmadik csoportba tartozók valójában nem is leaderek, inkább tanácsadóknak  

tekinthetők. Likert egytényezős modelljében a participatív vezetői stílust tartotta a 

legeredményesebbnek, és kutatásai során kialakított négy csoportot, amelyek közül a két 

szélső típus valójában megegyezik a Lewin-féle autokratikus és demokratikus csoportokkal.  

A négy csoport: 1. Keménykezű parancsoló, 2. Jóakaratú parancsoló, 3. Konzultatív stílusú 

vezető, 4. Részvételi csoport. Tannenbaum és Schmidt egy hétfokozatú skálán fogalmazták 

meg, hogy milyen mértékben vesznek részt a beosztottak a döntéshozatalban.   

A személyiségközpontú leadership-elméletek középpontjában a vezető személyisége 

és figyelmének irányultsága áll. Ez az irányultság kétféle lehet: vagy a feladatra, vagy a 

munkatársaival való kapcsolat minőségére fókuszál. A Michigani Egyetem modellje szerint 

beszélhetünk feladatcentrikus és beosztottcentrikus magatartásról; az Ohiói Állami Egyetem  

pedig kétféle vezetői stílust különböztetett meg: amelynek jellemzője a 

„kezdeményezésstrukturálás”, és amelynek a „figyelem”.  

Blake és Mouton egy kétdimenziós rácsszerkezetet alkotott, amelynek a két dimenziója 

a „személyekre fordított figyelem” és a „termelésre fordított figyelem”.  

    

1. Ábra: Blake és Mouton-féle vezetői rács (forrás: Bakacsi Gyula: Szervezeti 

magatartás és vezetés; Aula kiadó 2004, 191. oldal)  



  

Mint látható, Blake és Mouton egy koordináta-rendszerben ábrázolta a vezetői 

tulajdonságokat, véleményük szerint a vezetők magatartása mindkét dimenzióban 

megnyilvánul. Rögzítettek öt jellegzetes értéket, melyeket igen jellemzőnek tartanak a 

vezetőkre, és ezek alapján valószínűsíteni lehet a konfliktushelyzetekben tanúsított 

magatartásukat.5 Nézzük az öt csoportot és a szerzők által meghatározott koordinátájukat!  

1. Csoportközpontú vezetés (Team Management): Kölcsönös bizalmat és  

megbecsülést feltételez a vezető és a beosztott között, a munkateljesítmény forrása 

az elkötelezett ember.  

2. Emberközpontú vezetés (Country Club Management): Baráti szervezeti kapcsolat 

vezető és beosztott között – kellemes munkatempót eredményezhet.  

3. Kompromisszumos vezetés (Organization Man Management): Egyensúlyteremtés 

a munkateljesítmény és a dolgozói morál fenntartásában.  

4. Hatalom-engedelmesség (Authority-Obedience): Olyan módon szervezi meg a 

munkafeltételeket és a munkatempót, hogy az emberi szempontok háttérbe 

szorulnak.  

                                                           
5 Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés – Aula kiadó, 2004 (191. oldal)  



5. „Fél-vezetés” (Impoversished Management): A szervezeti tagság megőrzésére 

fordított maximális erőfeszítés, miközben a munkamorál igen alacsony szinten 

van.  

Blake és Mouton szerint a legeredményesebb vezető mindkét szempontra maximálisan 

oda tud figyelni, azt nevezik ők csoportközpontú vezetőnek.  

A kontingencialista leadership-modellek „a vezető stílusa és a vezetés feltételrendszere 

közötti illeszkedés követelményét fogalmazzák meg.”6 Vroom és Yetton normatív modellje 

szerint a vezetői magatartást a feladatstruktúrának megfelelően kell megválasztani. A leader 

eldönti az adott helyzetnek megfelelően, hogy mekkora részvételt engedjen az adott 

döntéshozatalban a beosztottak számára. Hersey és Blanchard elmélete szerint „aszerint kell 

megválasztani a vezetési stílust, hogy milyen mértékben hajlandók a beosztottak saját 

cselekvéseikért felelősséget vállalni.”9  

  A leader és a menedzser közötti különbség  

Dolgozatomban leaderekről beszélünk, de fontos megkülönböztetnünk a jó vezetőt a 

jó menedzsertől. A két fogalmat sokszor keverik, pedig valójában lényeges különbség van a 

kettő között.   

Mint már említettem, a leader humánközpontú szemlélettel rendelkezik. Számára a 

csapat a fontos, a szervezet működése – azon keresztül alakítja, módosítja az adott célt. Ezzel 

szemben a menedzsernek konkrét célja van, amitől nem nagyon tud eltérni – minden mást 

ennek a célnak rendel alá, még az embereit is. És még egy lényeges különbség: a menedzser 

szemlélete profitközpontú. Tehát például pénzügyi vállalatoknál menedzserekről beszélünk.   

Saját véleményem szerint a leader egy kommunális vezető, míg a menedzser valójában 

egy financiális koordinátor. A leader emocionális szempontokat is figyelembe vesz, a 

menedzser inkább profitorientált, materiális szemmel tekint a szervezetre és a cél elérésére.  

A már idézett Vezetés- és szervezéselmélet című könyvben a szerzők egy táblázatban 

foglalják össze a különbségeket, négy szempont szerint vizsgálják a menedzser és a leader 

feladatait, céljait. A táblázatban összefoglaltakon kívül kifejtik, hogy a leader kívülről 

irányítja a csoportot és nem is akar annak részévé válni. Legfontosabb feladatának tartja, 
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9 i.m.: 197. oldal  



hogy motiválja, meggyőzze a szervezetben részt vevő személyeket, és nagyon sokszor vállal 

kockázatot is a siker érdekében – mindezt belső parancs diktálja számára.  

Ezzel ellentétben a menedzserek a beosztottjaik tevékenységét összehangolják, ők 

maguk pedig részét képezik a csoportnak és nem is akarnak kívülállók lenni. Kockázatot 

nagyon ritkán vállalnak, inkább jól bevált módszereket és technológiákat alkalmaznak.   

Peter Drucker szavaival élve: „Management is doing things right. Leadership is doing 

the right things.”7  

  

1. táblázat: A vezető és a menedzser közti különbség  

  

Forrás: Czuprák Ottó – Kovács Gábor: Vezetés- és szervezéselmélet (Nemzeti és Közszolgálati  
Tankönyv Kiadó Zrt., 2013., 291.)   

A táblázat alapján megállapítható, hogy a menedzser feladatai közé olyan 

tevékenységek tartoznak, amelyek végrehajtását egy, már alkalmazott technológia 

segítségével sikeressé lehet tenni, míg a leader feladatai individuálisak, nehezen 

körülhatárolható módszerek alkalmazását kívánják. Az állandó kommunikáció, a motiváció, 

inspiráció pedig az emberközpontú szemlélet fontosságát hangsúlyozza. A menedzsernek 

adatokkal kell bizonyítania, hogy a tevékenysége hatékony; sokszor kontrollingot kell 

használjon, mert nem igazán engedhető meg a kitűzött céltól való eltérés. A leader 

megpróbálja érzelmi alapon feltüzelni csoportjának tagjait, nagyon jó verbális képességekkel 

kell rendelkeznie, hiszen a leader szóban ösztönzi a beosztottakat.  

  

2. A leadership megjelenése Shakespeare drámáiban  

                                                           
7 „A menedzser jól teszi a dolgát. A vezető a jó dolgokat teszi.” – forrás:  

http://thebusiness.blog.hu/2016/07/31/vezetoi_szerepek_leader_vs_menedzser - Utolsó megtekintés: 
2017.12.26.  

http://thebusiness.blog.hu/2016/07/31/vezetoi_szerepek_leader_vs_menedzser


A drámában, mint műnemben, a politikai, filozófiai vagy éppen társadalmi 

mondanivaló mellett az emberi viselkedés és lélektan elemzésén, kifejezésén van a hangsúly. 

Egy szerelmi történet, egy bosszú, egy gyilkosság lélektani szempontból való ábrázolása, és 

a szereplők belső vívódása jelenik meg előttünk a színpadon vagy éppen egy könyvben. Ezt 

azért érdemes megemlíteni, hogy szem előtt tartsuk: a leader a drámában egy érző ember, 

akinek saját gondolatai és érzelmei vannak – ezeken keresztül értjük meg tetteinek értelmét.  

Természetesen a szereplők lehetnek menedzserek is, mint például III. Richárd, az ő 

könyörtelen, célorientált és materialista szemléletével; vagy például a hadvezérek az 

Antonius és Kleopátrából.  

A XVI-XVII. század fordulóján nem létezett még hivatalosan a menedzsment, mint 

fogalom, bár a mai pénzügyi világberendezkedés csírái már jelen voltak például a Fugger és  

a Medici családok bankhálózatai révén. Mindenesetre az államokat vezető leaderek körül – 

egészen a Francia Forradalom véres intézkedéseiig – még létezett egyfajta „szakrális burok”, 

amely őket született vezetőkké manifesztálta, és tetteiket az emberek mindig bölcs, 

megfontolt döntések következményeinek tartották.  

Fontos megjegyezni, hogy sok esetben az író metafizikai színezettel magyarázza a  

főhős tetteit, illetve mintegy segítségül hívja a természetfelettit, hogy a vezető döntéseit az 

emberi értelmen túli, szakrális okokkal magyarázza, mint például a Hamletben vagy a 

Macbethben.  

  

  

  Shakespeare, a magánember  

William Shakespeare 1564-ben született Angliában, egy Stratford-upon-Avon nevű  

kisebb városkában. Sajnos magánéletét elég sok homály fedi, tudjuk, hogy gazdag kereskedő 

apa és kisbirtokos anya gyermekeként jött a világra.  

18 éves korában feleségül vett egy nála nyolc évvel idősebb, állapotos nőt, aki három 

gyermeket szült. Shakespeare-nek ez az egy felesége volt, gyermekei közül a fia 11 éves 

korában meghalt, két lánya azonban megérte a felnőttkort.  

Színházi tevékenysége a kutatások szerint 1580 körül kezdődhetett, drámáit 1588 és 

1616 között írta. 1599-ben alapította többedmagával a Temze-folyó partján a Globe nevű 

színházat, amelynek gazdasági vezetője is volt.  



Shakespeare azon kevés drámaírók egyike, aki mind a tragédiákban, mind a 

komédiákban maradandó műveket alkotott. Élete utolsó három színművét a tragikomédiák 

műfajába sorolják (Téli rege, Pericles, A vihar), amelyek kissé keserédes történetmeséléssel, 

tragédiák sorozatával fejtik ki a cselekményt, de a mű végül happyenddel zárul.  

A leadership szempontjából legfontosabb drámái a királydrámák, illetve a római 

drámák és néhány tragédia.  

  

  Shakespeare, az üzletember  

Dolgozatom szempontjából Shakespeare nem csak írói munkássága miatt fontos. 

Érdemes kitekintenünk üzleti életére, hiszen életét jómódban, gazdagságban élte, és nem 

kizárólag a színházi vállalkozása jövedelmezett jól, mert a Globe Theater 1613-ban a lángok 

martalékává vált, és Shakespeare figyelme egyéb gazdasági területek felé fordult.    

Az többedmagával alapított Globe Színházban mint színész, drámaíró, 

színháztulajdonos és gazdasági igazgató tevékenykedett. A színház befogadóképessége 3000 

fő volt, és tudjuk, hogy állóhelyekre szóló jegyeket is eladtak. A gazdagabbak párnákon ültek 

fedett páholyokban, a szegények a szabad ég alatt álltak, és onnan tekintették meg az 

előadást.8  

Néhány évvel ezelőtt napvilágot látott egy cikk a The Times oldalán, amelyben az író, 

Jonathan Leake három egyetemi professzor munkásságáról ír. Jane Archer, a reneszánsz 

irodalom kutatója az Aberystwyth Egyetemenről, együttműködve Richard Marggraf Turley 

professzorral és Howard Thomasszal, aki a növénytudományi tanszék professzora, azt állítja, 

hogy Shakespeare, kihasználva a 17. század elején kialakult nyugat-európai 

élelmiszerhiányt, gabonaeladásból nyerészkedett, és adócsalóként el is ítélték.   

"Van egy másik oldala is Shakespeare-nek, amellett, hogy ragyogó drámaíró - 

kíméletlen üzletember, aki mindent megtett azért, hogy kikerülje az adókat, maximalizálja a 

nyereséget mások költségén és kihasználja a kiszolgáltatottakat -, miközben írja a 

színjátékait, hogy szórakoztassa őket"9 – idézi a cikk írója Jane Archer professzorasszonyt.  

                                                           
8 Peter Shadbolt: The Bard’s business - http://www.bbc.com/news/business-36084631 - Utolsó megtekintés: 

2017.12.12.  
9 “There was another side to Shakespeare besides the brilliant playwright — as a ruthless businessman who did 

all he could to avoid taxes, maximise profits at others’ expense and exploit the vulnerable — while also writing 

plays about their plight to entertain them,” - Jonathan Lake: Bad Bard: a tax dodger and famine profiteer - 

http://www.bbc.com/news/business-36084631
https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3


“1613-ban, gondoskodva egy biztosabb jövőről maga és a családja számára, 

Shakespeare abbahagyta az írást.”10  

Súlyos vádak ezek a világ legsikeresebb és legtöbbet olvasott írójáról. Többen is 

reagáltak az írásra, számos cikk jelent meg az interneten a témával kapcsolatban, többek 

között Antoni Cimolinoé, aki a Stratford Fesztivál művészeti igazgatója. Védelmébe veszi 

az írót, és leírja, hogy attól, hogy valaki nem szeretett adót fizetni, még lehetett kiváló író, és 

az irodalmi munkásságát nem ildomos összevegyíteni a magánéletével.  

Akárhogy is történt, a Globe Színház 1613-as leégéséig London legnépszerűbb és 

legjövedelmezőbb színháza volt.  

  

  Shakespeare életművének hitelessége  

  

Érdemes szót ejteni arról, hogy az írót igen sokan vádolják plagizálással, illetve, hogy  

az utókor tévesen olyan darabokat is az ő nevéhez köt, amelyek más író tollából származnak. 

Szóba szokott jönni ilyenkor Christopher Marlow, Francis Bacon, John Fletcher vagy  

Edward de Vere neve, akik Shakespeare kortársai voltak (Fletcher követte őt a Globe Színház 

igazgatói székében), de ezeket az elméleteket akadémiai körökben nem fogadják el, 

bizonyítékok hiányában.   

    

3. A Shakespeare drámák sikere   

  Számadatok Shakespeare drámáiról  

William Shakespeare 52 évet élt, amiből drámaírással körülbelül 25 évet töltött. Ez az 

idő alatt 43 drámát írt és 157 egyéb irodalmi művet. Ez az életmű már terjedelme miatt is 

kiemelkedő, hiszen a nagy drámaírók közül Csehov 14 színművet alkotott, Moliére 33-at, 

Tennesse Williams 35-öt, Arthur Miller 37-et. Közülük csak Moliére közelíti meg a 

teljesítményét, hiszen Shakespeare-hez hasonlóan, szintén az ötvenes éveiben halt meg 

(Tennesse Williams 71, Arthur Miller 89 évesen hunyt el).   

                                                           
https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3 - Utolsó 

megtekintés: 2017.11.29.  
10 ”In 1613, having ensured a ... sustainable future for himself and his family, Shakespeare stopped writing.” 

Jonathan Lake: Bad Bard: a tax dodger and famine profiteer - https://www.thetimes.co.uk/article/bad-barda-

tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3 - Utolsó megtekintés: 2017.11.29.  

https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3
https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3
https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3
https://www.thetimes.co.uk/article/bad-bard-a-tax-dodger-and-famine-profiteer-69qc5hrf2m3


Az „avoni hattyú” nem csupán történeteket mesél el: egyetlen drámájában van, hogy 

7000 különböző szó található (egy ember egy nap alatt átlagosan 500-1000 szót használ), 

összesen több mint 884 000 szavat írt le drámáiban, amelyek közül 28 829 teljesen egyedi, 

amit feltehetőleg Shakespeare maga talált ki.  

2. Ábra: Számadatok Shakespeare műveiről11  

  

   

Forrás: https://www.opensourceshakespeare.org/stats/ - George Mason University, utolsó 

megtekintés: 2017.12.10.  

Tehát, Shakespeare irodalmi igényessége is világszínvonalú, ha összehasonlítjuk  

egyedi szófordulatainak arányát a teljes életműhöz viszonyítva, ez a szám József Attila 

verseiben 31,26 %, Arany János esetében pedig 20,77 % - ami Shakespeare-nél 43,3 %.  

Műveit a világ 118 nyelvére lefordították, és több mint 2 milliárd példányban adták el 

az ő drámáit tartalmazó könyveket.12  

                                                           
11 Quick facts;The plays contain 34,895 total speeches spoken by 1,223 characters; There are 884,421 total words 

in Shakespeare's 43 works; There are 28,829 unique word forms, and12,493 occur only once; Those unique words 

account for 43.3% of total word forms.  
Word count by genre; Tragedies; 289,628 words, (32.7% of total); Comedies, 283,011 words, (32.0% of 

total); Histories, 263,358 words, (29.8% of total)     
12 Rob Crissell: How not hate Shakespeare - https://www.youtube.com/watch?v=Kh3gMcOUFao – utolsó 

megtekintés: 2017.12.09.  

https://www.opensourceshakespeare.org/stats/
http://english.gmu.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3gMcOUFao


  

  Leader karakterek   

Természetesen Shakespeare minden drámájában lehetne találni olyan szereplőt, aki 

leader tulajdonságokkal rendelkezik – és ő maga is lehet jó vagy rossz leader. 

Dolgozatomban azonban olyan személyekkel foglalkozunk, akik jellemábrázolásán 

keresztül elég információhoz jutunk, hogy kellő mélységgel és részletességgel tudjunk 

beszélni cselekedeteiről, döntéseiről.   

Úgy gondolom, már a szerző korában is, és manapság is az emberek szívesen nézik a 

leadereket. Teszik ezt azért, mert titkon mindenki azzá szeretne válni, ha máshol nem is, de 

közvetlen környezetében mindenképpen. Mindenki szeretné, hogy döntéseit mások is 

elismerjék, sikereit mások is elfogadják, és környezete elismeréssel beszéljen róla. Azon 

kívül véleményét is szeretné érvényesíteni, és ha valamiben döntést hoz, azt azért teszi, mert 

szerinte az lenne a helyes – vagy legalábbis az ő szempontja szerint a legjobb.   

Másrészt az emberek szeretik a hírességeket. Akik ma a „sztárok”, azok régen királyok, 

hadvezérek voltak. Az emberek nap mint nap róluk beszéltek, mendemondák, népmesék 

születtek róluk, mert a köznép kíváncsi volt és a számukra részben ismeretlen történeteket 

mesebeli elemekkel egészítették ki. Vajon hogyan teltek Julius Caesar mindennapjai? Miért 

ölték meg, és mi jutott eszébe azon a napon, hiszen megjósolták neki, hogy óvakodnia kell 

március idusától? Vagy mi járt III. Richárd fejében, amikor mindenkin átgázolva 

megszerezte a hatalmat és hazugságokkal, cselszövéssel kijátszotta társait? Ilyenek vagyunk, 

szeretünk mások magánéletében és gondolataiban „kutakodni”.  

Shakespeare nyilván törekedett a popularitásra, hiszen a Globe Színház is egy üzleti 

vállalkozás volt, így szüksége volt a népszerűségre és a profitra, amit az eladott jegyek száma 

tett ki. Fontos volt neki, hogy olyan színdarabokat írjon, amit szeretnek a nézők: ezért is van 

műveiben annyi ármány, gyilkosság (például a Titus Andronicusban 14), de ezért van sok 

humor és mesebeli elem is (Szentivánéji álom). Ugyanúgy gondolkodott, mint ma 

Hollywood – üzleti szemmel nézte a színházat, a nézők igényeit elégítette ki.   

  

 Gazdasági és leadership témák  

  



A leadership témákat tekintve Shakespeare királydrámái között bőséggel találunk 

karaktereket. Maguk a címadó személyek is, de számtalan ellenlábas, erős karakter szerepel 

bennük, akik szintén említésre méltók.  

Dolgozatomban a leadereket két csoportra osztom, mert azt gondolom, nem érdemes 

egy kalap alá venni például Júliát János királlyal, hiszen egyikük a saját életét tartja szem 

előtt, míg a másik egész Anglia szemszögéből vizsgálja döntései súlyát. A két csoport közül 

először vegyük azt, amely magától értetődő, ezt a csoportot úgy neveztem el, hogy 

Autokraták.  

1) Autokraták  

Ide tartoznak azok a személyek, akik a hatalom megtartásáért illetve megszerzéséért  

hozzák meg döntéseiket. Ők a királyok, Macbeth, az Antonius és Kleopátra néhány 

szereplője, Julius Caesar, Othello valamint Oberon és Titánia. Hatalmukat örökölhetik, vagy 

saját maguk szerzik meg, lehetnek emberek vagy tündérek, illetve jók vagy rosszak.  

Mindenesetre önös vagy közösségi érdekből fontos számukra, hogy a hatalom csúcsán 

álljanak, aszerint viselkednek, és végigkövethetjük, hogyan vállnak jó vagy rossz vezetőkké.  

2) Self-leaderek  

Júlia, Hamlet, Lear vagy akár Macbeth és Othello (sok karaktert találunk, akik mindkét 

csoportba sorolhatók). A közös bennük, hogy belső késztetésből cselekednek és saját maguk 

igazát próbálják érvényesíteni. Nem befolyásolja őket a hatalom, sőt, inkább elzárkóznak 

tőle. Pontos céljuk nincs, inkább az érzelmeik vezetik őket. Látjuk majd, hogy a darab vége 

felé Lear királyt is joggal sorolhatjuk ezen szereplők közé is, miután egy belső 

metamorphosison esik át.  

Shakespeare drámáiban vannak olyan szereplők is, akik bár kisebb közösségek vezetői, 

és egy eszményért küzdenek, mégsem a hatalommal foglalkoznak, hanem érzelmi illetve 

ideológiai alapon menedzselik az életük. Történetük általában tragédiával végződik. Ilyen 

karakter például Coriolanus, Titus Andronicus vagy Prospero.  

Shakespeare egyetlen műve, amely kifejezetten gazdasági témával foglalkozik, A 

velencei kalmár. Témakifejtésem végén ezzel a művel is foglalkozom majd.   

 Niccoló Machiavelli hatása Shakespeare munkásságára  

A Shakespeare-rel kortárs vezetők számára a legelterjedtebb leadership mű Niccoló  



Machiavelli A fejedelem című munkája volt. Az „avoni hattyú” is nagy valószínűséggel 

ismerte a művet, amely születése előtt nagyjából 50 évvel látott napvilágot. Arra 

vonatkozóan nincs adatunk, hogy Shakespeare olvasta-e a művet, mindenesetre néhány 

karakterét (pl. III. Richárd) szakemberek tipikusan a machiavellista vezetők közé sorolják.  

A Machiavelli politológiai elmélkedéseit tartalmazó művet 1513-ban adták ki 

Firenzében. A szerző módos firenzei családból származott, jogi tanulmányai után a város 

vezetőségéhez került, ahol egyre feljebb került a ranglétrán, míg a második kancellária titkára 

lett. A tisztség révén jutott el fejedelmekhez, királyokhoz, mint a város követe.  

Tapasztalatait nem csak az említett műben írta meg, hadászati megfigyeléseit is összefoglalta  

„A háború művészete” című könyvében, amelyet a hadművészet első klasszikus művének 

tartják.  

Milyen egy machiavellista vezető? A machiavellisták alap mondatának tartják „A cél 

szentesíti az eszközt” kifejezést, amelyet általában Loyolai Szent Ignáctól származtatnak.  

Machiavelli hivatkozik erre a mondatra és (a jezsuiták alapítójától eltérően) filozófiai 

értekezését is ennek szellemében írja.  „…a fejedelem, fennmaradása érdekében nem tehet 

másként minthogy megszegje a hűséget, barátságot, emberségességet, a vallás 

parancsait.„13 Ez alapján kijelenthetjük, hogy a Machiavelli által elképzelt leader egyik 

legfontosabb tulajdonsága a céltudatosság. Ez a mai ember filozófiájától sem áll messze – és 

most nem csupán a közgazdaság területéről beszélek. „Ha korrekt célokat tűzök ki magam 

elé, és kitartóan igyekszem azokat megvalósítani legjobb tudásom szerint, akkor semmi más 

nem számít. Ha helyesen cselekszem, tudom, hogy sikert aratok majd.” – mondja Dan 

Dierdorf, az amerikai futballtörténelem egyik nagy alakja.   

A machiavellista vezetők közé elsősorban a törtető, ravasz leadereket soroljuk, 

Shakespeare drámáiban kivétel nélkül negatív szereplőket említhetünk: III. Richárd (akit 

kivétel szinte minden szakíró e csoportba sorol), Jago az Othelloból vagy éppen Claudius a 

Hamletből.  Természetesen a vélemények lehetnek eltérőek, hiszen sokan a királyok közül 

is ide sorolnak néhányat (IV. Henrik, János király stb.), de úgy gondolom, hogy ezen három 

karakter egészen biztosan machiavellistának nevezhető. Arra pedig, hogy a shakespeare-i 

életműben miért találjuk őket mindig a rossz oldalon, Machiavelli sorai között találjuk meg 

a választ: „Mindebből vita származik: szeressék-e inkább az uralkodót, mint féljék, vagy 

ellenkezőleg. Azt feleljük, egyik is, másik is szükséges lenne, de mivel nehéz e két dolgot 

                                                           
13 Niccoló Machiavelli: A fejedelem, Kosssuth könyvkiadó, 1991., 74-75  



összekapcsolni, biztonságosabb, ha tartanak tőle, mint ha szeretik, ha a kettő közül egyiknek 

már hiányoznia kell.”14  

  

  

     

                                                           
14 N. Machiavelli: A fejedelem - http://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm#en59 (utolsó megt.: 2018.04.22.)  

http://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm#en59


Shakespeare és a leadership  

  

„…meg merem tenni, amit férfi merhet, aki 

többet mer, nem is ember.”15  

4. Autokraták  
  

 A hatalom, mint eszköz  

A mai kor társadalmában a „hatalom” szót negatív sztereotípiák lengik körül.  

Köszönhető ez az emberi gyengeségnek, annak a rengeteg erkölcstelen leadernek, akik a 

huszadik századra rányomták bélyegüket. Ma, ha azt mondjuk, valakinek hatalma van, 

mindent gondolunk róla, csak azt nem, hogy rendes ember.   

Pedig ha belegondolunk, a hatalom szó nem kellene, hogy negatív jelentéssel bírjon.  

Csupán annyit jelent, hogy az illető, akinek hatalma van, feljebb helyezkedik el a társadalmi 

ranglétrán, mint sok más embertársa. Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő 

szociológia alapvonalai című könyvében a következőképpen fogalmazza meg a hatalom 

definícióját: „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton 

belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, 

függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély” (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1987., 77. oldal). Weber mondatában benne van, amire a fejezet elején utaltam: „saját 

akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye”. Egy hatalommal rendelkező embernek 

vannak céljai, és ha szervezetben gondolkodik, akkor a célja nem önös, hanem azt a 

társadalom szolgálatába állítja. A víziói megvalósításához azonban szüksége van a szervezet 

közreműködésére, és előfordul, hogy egy kisebb-nagyobb társadalmi csoportban valaki nem 

ért vele egyet. Ilyenkor, ha a célja valóban fontos, és másképpen nem tudja motiválni az 

illetőt, erőszakot vet be (nem feltétlenül fizikait). Ebből egyenesen következik, hogy minél 

nagyobb társadalmi csoport felett terjeszti ki valaki a hatalmát, annál sűrűbben ütközik 

ellenállásba, hiszen több ember közül több az egyet nem értő is.   

Mint ahogy említettem, a leadershiphez elengedhetetlenül hozzá tartozik a 

followership, tehát egyik sem létezhet a másik nélkül. Ha a hatalomról beszélünk, akkor ezt 

úgy fogalmazhatnánk meg, hogy nincs hatalom engedelmesség nélkül. Azonban Bakacsi 

                                                           
15 William Shakespeare: Macbeth (Kállay Géza ford., Liget Műhely Alapítvány, 2014.)  



Gyula szerint a hatalom elszenvedőjének van választási lehetősége: nem kötelező neki 

engedelmeskedni, mert az engedelmesség minimális szintje esetében is már hatalomról 

beszélünk. (Szervezeti magatartás és vezetés, Aula kiadó, 2004., 156. oldal)   

Külső tényezők is befolyásolják a leader hatalmát a beosztottjai felett. Az egyik a 

szűkösség, amelyről akkor beszélünk, ha a piacon az illető egyedül vagy szinte egyedül 

értékesíti ugyanazt a terméket, ilyenkor függőség alakul ki a vásárlóban, és emiatt az 

értékesítő hatalommal rendelkezik. Ellenkező esetben, ha a piacon nagyobb a kínálat egy 

bizonyos termékből, helyettesíthetőségről van szó, amikor a fogyasztónak lehetősége van 

válogatni a termékek vagy szolgáltatások között. Ebben az esetben kisebb mértékben, vagy 

egyáltalán nincs jelen a hatalom.   

A velencei kalmár című művében Shakespeare részben közgazdasági témát dolgoz fel, 

hiszen Shylock, a Velencében élő zsidó kereskedő uzsorakamatot ad a város lakóinak. Az 

uzsorakamat inkább jogi kategória, de valójában a hitelnyújtásnak egy torzult, erkölcstelen  

változata. „Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű 

ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak 

teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös 

háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási 

kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki” – 

írja a Büntető Törvénykönyv, a 381. § (1.) bekezdésében.16  

A drámában létrejövő konfliktus forrása az uzsorakamat, amely már abban a korban is 

megvetendő, de legális történés volt. Akkor is – akár csak ma - rizikós volt felvenni egy ilyen 

magas kamattal rendelkező hitelt, Antonio, a velencei kalmár azonban beleegyezik, hogy 

kezesként felelősséget vállaljon barátjáért, Bassanioért. Találkozásukkor Shylock a 

következőket mondja el ügyfeléről:  

„SHYLOCK Ej, nem, nem, nem: – mikor azt mondom: „jó ember”, azt értem alatta, 

tudja ön, hogy jól áll; hanem vagyona koczkán: – egy gályát Tripolisba küldött, másikat 

India felé. Ezenfelül azt hallom a Rialtón, hogy a harmadikat Mexicóba, negyediket Anglia 

felé s így több szállítmányokat szórt szét a külföldön. Már pedig a hajók csak deszkák, a 

tengerészek csak emberek. Vannak szárazi patkányok, vizi patkányok; szárazi tolvajok, vizi 

                                                           
16 http://buntetojog.info/kulonos-resz/btk-381-%C2%A7-uzsora-buncselekmeny/ - utolsó megt.: 2018.04.20.  

http://buntetojog.info/kulonos-resz/btk-381-%C2%A7-uzsora-buncselekmeny/


tolvajok, a kalózokat értem; ott van továbbá a sok vízveszély, szelek, sziklák. Mind a mellett 

az ember elég jól áll. – Három ezer arany – azt hiszem, kezességét elfogadhatom.”  

Shylock részletekbe menően ismeri ügyfelét, szemmel tartja annak ügyleteit, és így fel 

tudja mérni, hogy az adott összeget később vissza tudja-e fizetni az illető. Ő azonban, 

személyes bosszútól vezérelve, furcsa kéréssel áll elő – uzsorakamatként egy font húst kér 

az illető testéből, amit majd ő metszhet ki belőle. Kissé horrorisztikus a történet, Shakespeare 

nyilván a két férfi barátságát morális értékét szeretné kifejezni a „rideg” pénzügyi világgal 

szemben. A kérdés, hogy Antonio miért megy bele ilyen üzletbe, amely esetében akár az 

életével is fizethet.   

Bassanionak sürgősen szüksége van az összegre, Antonio pedig nem válogathat a 

szolgáltatások között, hiszen neki gyorsított eljárással kellene kiutalni az adott 

pénzmennyiséget, erre azonban más szolgáltatóknál nincs lehetősége. Szűkösség van a 

piacon, Shylock az egyetlen, aki ilyen nagyságú hitelt tud nekik nyújtani. Láthatjuk, hogy 

Antonio maga hozza létre a függőségét, hatalmat ad Shylock kezébe, önmagával szemben.   

 A király, mint vezető  

  

Amikor olvassuk egy király életét, aki mondjuk háborút vezet, sokszor bele sem 

gondolunk, hogy valójában hány ember életéért is felel egy ilyen vezető. Mert úgy tűnik, 

könnyelműen hoz döntéseket, amelyek ezrek halálát okozzák. Hogy a valószínűleg tévesen 

Sztálinnak tulajdonított szállóigével éljek: „Egy ember halála tragédia, milliók halála 

statisztika”.  

Shakespeare autokratái többségében megörökölték a hatalmat: királyok, királynők, 

akiket gyermekkoruk óta a hatalom megtartására és a leadership minél hatékonyabb 

elsajátítására készítettek fel. A kormányzás a fő feladatuk, az államszervezet irányítása.  

Czuprák és Kovács szerint: „A kormányzás… felső szintű vezetési tevékenység, ahol az elvi 

jelleg dominál. A kormányzás… érvényes nemzeti törvényekre támaszkodó vezetési, 

irányítási tevékenység. …célja az állam zavartalan működtetése, fejlesztése, tagjai 

egzisztenciális és jogi biztonságának, védelmének garantálása. (Nemzeti Közszolgálati és 

Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. – 28. oldal)  

Ahogyan az írók megemlítik, a kormány vezetőjének célja a biztonság garantálása a 

közösség tagjai számára – ez a Maslow-piramis második szintje – és ugyanúgy igaz a 



királyokra is, bármennyire is autoriterek. Az ókortól kezdve tudunk róla, hogy megfosztotta 

őket a hatalomtól a népharag, vagy egy nemesi felkelés – ami szintén tükrözi a nép akaratát.  

Nyilván, ez nem minden esetben ment olyan egyszerűen, de törekvés mindig volt rá, hogy 

az egyszerű ember is érvényesíteni tudja akaratát királyával szemben.   

Shakespeare műveiben bőven találunk jó és rossz királyokat, erős és gyenge 

jellemeket. A királyok között sokkal inkább előfordul, hogy valamelyikük alkalmatlan a 

trónra, mert rossz leader, mint mondjuk a hadvezérek között. Ennek egyszerű oka van: a 

hadvezérek nem születési joguknál fogva kerültek a pozíciójukba, keményen megküzdöttek, 

hogy odáig elérjenek. Ennek ellenére a király, mint eszme mindig is a jóságos, a bölcs vezető 

képében maradt meg a népi kultúrában. Shakespeare művei bővelkednek mindkettőben:  

vannak jó és tehetséges (V. Henrik), de akár rossz és tehetséges (III. Richárd) leader is.  

  Képesség és készség  

  

A királyok esetében külön kell választani az adottságot (amelyhez hozzátartozik az  

öröklött hatalom) a megszerzett tudástól. Az adottságokból az egyén képességei fejlődnek 

ki, míg a megszerzett tudásból készségeket sajátíthat el. A képességek tovább  

csoportosíthatók szellemi képességre (például verbalitás) és fizikai erőre. Az általa irányított 

közösség szempontjából mindkettő rendkívül fontos, és a nagy kérdés, hogy mennyiben 

alakították a viselkedését a személyisége illetve a környezet más elemei (Bakacsi: Szervezeti 

magatartás és vezetés, Aula 2004, 31-32.). Mert másként kell viszonyulnunk Kleopátrához, 

aki a Római Birodalomtól való függésének súlya alatt próbál uralkodni Egyiptom felett, 

illetve Macbeth-hez, aki saját döntései súlya alatt rogy össze. Más és más történelmi 

környezetben uralkodnak, és háborús időben keményebb kezű, hidegvérű vezetőre van 

szükség.   

A verbalitás, mint szellemi képesség, általában a jó vezetők elengedhetetlen 

tulajdonságai közé tartozik. A kommunikáció megfelelő ismerete, a kifinomult retorika, az 

érzelmi megfogalmazás a személyes meggyőzéshez is és tömegek befolyásolásához is 

eredményes tud lenni.   

Vegyük például V. Henriket, aki az angol sereget győzelemre vezette az agincourt-i 

csatában. A király a csata előtt egy beszédet intéz a sereghez. A franciák túlerőben vannak, 

igen reménytelennek tűnik a küzdelem az angolok részéről. Henrik, aki előző éjszaka 



álruhában az angol katonákkal beszélgetett érzi, hogy csüggedtek az emberek és félnek, mert 

a sikerre nem sok esélyt látnak.   

  

„Ha halál vár ránk, elegen vagyunk  

Hazánknak veszteségül; ha meg élünk:  

Kevesebb ember nagyobb becsület.”  

  

Majd hozzáteszi:  

  

„Zeusra, arany sóvárgó nem vagyok,  

Nem gondom, ki hizik költségemen;  

Nem bánt, ha más viseli öltönyöm; Ily 

külsőség nem lakja vágyamat.  

De hogyha bűn a dicsőségre vágyni,  

Legbűnösebb élő lélek vagyok.”  

  

A király a sikerről beszél. Arról, hogy a cél, amelyet el akarnak érni, a legfontosabb. 

Az erkölcsi dicsőség, hogy az angol sereg, mint szervezet sikerre vitt egy projektet: 

győzelmet aratott az agincourt-i csatában. Nem beszél ellenségről, nem beszél egyáltalán a 

franciákról, hanem kifejti, hogy aki itt volt, és győzelmet aratott, az egész életében erre a 

napra lesz büszke.  

  

„E nap neve Crispián ünnepe,  

Ki e napot túléli s hazaér,  

Majd lábujjhegyre áll e napról hallva, S 

a Crispianus névre felszökik  

…  

Felgyűri ingujját, sebét mutatja:  

’Crispián napján szereztem e sebet.’”17  

                                                           
17 Shakespeare összes művei, I. kötet, Európa könyvkiadó, 1961 (V. Henrik, for.: Németh László, 581.)  



  

V. Henrik ebben a beszédben a beosztottra fókuszál. Feladatcentrikus vezetőből 

beosztottcentrikus vezetővé válik, akinek célja egy erős csapat kialakítása. Eddig a csata 

szervezésével foglalkozott, felsőbb beosztottaival menedzselte a különböző stratégiai, 

logisztikai folyamatokat; most kiáll, és a beosztottak felé fordul. Lehetőséget ad nekik a 

fejlődésre (jelen esetben erkölcsi fejlődésről beszélünk). Ez a Michigani Egyetem modellje, 

amely szerint a beosztottcentrikus vezető eredményesebb tud lenni, mint a feladatcentrikus.    

Nézzünk egy másik példát a verbalitás kifejezésére. Az Antonius és Kleopátra utolsó 

jelenetében Julius Caesar találkozik Kleopátrával a halott Antonius sírja előtt. Caesar 

részéről már a térdeplő királynő megszólítása is figyelemre méltó:  

  

„Állj föl, ne térdelj.  

Kérlek, állj föl, Egyiptom”  

  

Kleopátra igaz, hogy Egyiptom királynője, de jelen helyzetben inkább gyászoló 

szerelmes, aki Antoniusszal elvesztette élete értelmét (Caesar belépője előtt a királynő tőrt 

ránt, hogy öngyilkos legyen, de még idejében elveszik tőle). Caesar mégis úgy szólítja meg, 

hogy Egyiptom. Mit jelent ez? Azt, hogy a római vezető üzleti ügyben érkezett a királynőhöz, 

és Egyiptom vezetőjével kíván tárgyalni, nem egy megtört nővel beszélgetni a fájdalmairól. 

Dialógusukban Caesar ravaszan, kifinomult retorikával gyakorlatilag megalázza 

beszélgetőtársát:  

  

„Nem kell így aggódnod:  

Te, amit elkövettél ellenünk,   

Húsunkba írtad, de mi úgy tekintjük,  

Mint merő véletlent.”  

  

Caesar rendkívül nyájasan beszél Kleopátrával, de a nyájas szavak közé rejti 

fenyegetéseit, melyekkel meg akarja félemlíteni „beosztottját”. A birodalom vezetője 

rendkívül kifinomult kommunikációs képességekkel rendelkezik, és előrelátása sem csal, 

hiszen Kleopátra sikeres öngyilkossága után e szavakkal lép be a terembe:  

  



„Bátran a halálba!  

Sejtette tervünk s a maga királyi   

Utjára tért.”  

  

És a darab végső monológjában Caesar még egy nagyon fontos leader-tulajdonságát 

mutatja meg: harag nélkül beszél ellenfeleiről, és megköveteli számukra a tiszteletet az egész 

sereg részéről.   

  

„Ilyen nagy esemény lesújtja azt is,  

Aki okozta. Részvét illeti   

Sorsukat, és dicsőség azt, ki rájuk E 

sorsot mérte. Egész seregünk  

A temetésen ott legyen velünk Aztán 

tovább Rómába!18  

  

  

  Demokratikus vagy autokratikus vezető?  

A döntésközpontú leadership-elméletek között találjuk Lewin kutatócsoportja által  

vizsgált csoportokat, amelyek közül a két szélső a demokratikus és az autokratikus. Lewin 

megkülönböztetett egy harmadik csoportot is, az ún. „laissez faire” csoportot, akik igazából 

nem is vezetők.   

Mint már említettem, Shakespeare idejében nem igazán léteztek még 

leadershipelméletek, Machiavelli A fejedelem című művének 1513-es kiadásán kívül. A 

leaderek igyekeztek autokratikus vezetőként irányítani a szervezeteiket, de az író 

királydrámáiban már leír olyan történéseket, amelyekben az autokratikus vezetők 

demokratikus tulajdonsággal is rendelkeznek.   

Hadd térjek vissza egy bekezdés erejéig a már említett V. Henrikhez. Mint már 

kifejtettem, beszédében a király beosztottcentrikussá válik, de van még egy nagyon fontos 

mozzanata a drámának, amikor – bár továbbra is autokrata vezető marad – Henrik a cél 

                                                           
18 William Shakespeare összes drámái III. kötet, Magyar Helikon, 1972; Antonius és Kleopátra, ford.: Vas István, 

733.  



elérése érdekében álruhába öltözik, és egy dialógus erejéig megkérdezi a szervezeti struktúra 

legalján elhelyezkedő egyszerű katonákat, hogy mit gondolnak róla és a projektről. Két 

katonának a királyétól eltérő véleménye van: megkérdőjelezik a vezető jogosultságát ahhoz, 

hogy őket politikai okokból a halálba küldje. A többi szereplő illeszkedik az autokratikus 

szervezetbe, de ez a két ember merész feleletei már felvetik a kérdést: volt-e igény a 

középkorban is demokratikus vezetőkre? Gondoljunk csak vissza a népmesékre, és a magyar 

történelem egyik legeredményesebb vezetőjére, Mátyás királyra, aki hasonlóan járt el, és 

kikérte a legegyszerűbb emberek véleményét, sőt, elismerte azok bölcsességét (most 

tekintsünk el attól, hogy Mátyás valóban álruhába öltözött-e, hiszen a népmesék írói a 

köznépből kerültek ki, akik ezek szerint igényt tartottak egy ilyen uralkodóra).  

De visszatérve V. Henrikhez, az olvasó számára elsőre unszimpatikusnak tűnő Bates 

és Williams (az említett két katona neve) a következő válaszokat szegezik a király fejéhez – 

természetesen anélkül, hogy tudnák, hogy ő a király.  

  

„…ha ügye nem igaz, súlyos számadása lesz, ha az a sok comb, kar, fej, amit a csatában 

lecsaptak, az ítélet napján mind összeáll … némelyik átkozódva, némelyik a seborvosért, 

némelyik a szegénységben hagyott felesége miatt, némelyik az adóssága miatt, némelyik éretlen 

gyermekei miatt kiáltozva.”  

  

Shakespeare most a kisemberre fókuszál. A munkásra, a beosztottra. Arra, hogy a  

projekt sikerül vagy nem sikerül, a király hős lesz vagy zsarnok, arra emlékezni fognak; de 

azok, akik megvívták a csatát, ott fekszenek holtan a csatatéren, és róluk nem fog beszélni 

senki.   

A király válaszában védekezik és próbálja mentesíteni magát a két katona által említett terhektől. „A 

király nem tartozik minden egyes katonának a végéért külön felelni, vagy az apa a fia, gazda a szolgája 

végéért, mert hiszen nem a halálukat akarják, amikor a szolgálatukat akarják.”  

  

Itt még nem éri el a vezető, amit akar, ugyanis a dialógus végén összevesznek az egyik 

katonával, és az párbajra hívja az álruhás királyt. Hibát követ el a leader? Nem, hiszen jó 

eszközhöz nyúl: a probléma elemzéséhez kommunikációt kezdeményez a beosztottakkal. „A  

kommunikáció … kétirányú folyamat, amelyben a küldő és fogadó között az információ 

odavissza áramlik.” (Czuprák O. – Kovács G.: Vezetés- és szervezéselmélet, Nemzeti 



Közszolgálati Egyetem, 2013. 47.) Az elemzés pedig sikeres, hiszen másnap a beszéd eléri a 

kívánt hatást.   

A király itt egy problémát szeretne megoldani, mégpedig a csapat morálját szeretné 

emelni a projekt megvalósításának időpontjára. Bartee szerint a probléma egy észlelt jelen 

idejű állapot megváltoztatását vagy fennmaradását megcélzó kielégítetlen szükséglet. 

(Czuprák-Kovács: Vezetés- és szervezéselmélet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013., 

134.) Jelen esetben a leader a hibát felismerte, és azt is tudta, hogy ez egyéni 

problémamegoldási módot igényel. Tudta, hogy csak ő tudja orvosolni a helyzetet és azt is, 

hogy meg kell teremtenie a felszámoláshoz szükséges feltételeket; ez a feltétel pedig a csata 

előtti seregszemle volt, hiszen ez az utolsó lehetőség, hogy a hadsereg morálját nagy 

mértékben növelni tudja a hadvezér, aki jelen esetben maga a király.   

  

"…az alattvaló kötelessége királyáé, de az alattvaló lelke a magáé" 19  

  

A király kíváncsi az alattvalók véleményére, és kommunikál velük. Meghallgatja őket, 

és az ő nyelvükön megpróbálja elmagyarázni nekik a saját álláspontját, nagy hangsúlyt 

fektetve annak megértetésére, hogy a céljuk közös, és a katonák nem a király önös érdekeiért 

harcolnak, hanem saját magukért is.  

  

„Valószerűtlen púpot a háton valószerűvé tenni kell, / mégpedig úgy, hogy világnak 

hátát hajlítni kell e púpig el”20 Nem megyek bele az erkölcsi kérdésbe, hogy miért bosszulja 

meg az egész világon a saját csúfságát Richárd, de talán ugyanazért, amiért Leonidas királyt 

elárulta a torzszülött Ephialtész a Thermopülai-csatában.  

De nézzük Richárdot.   

III. Richárd vérbeli autokrata. Személyisége rendkívül összetett, világhírű mondata 

(„ugy döntöttem, hogy gazember leszek”)24 a színdarab kezdő monológjában hangzik el, 

melyben kifejti, hogy torz külseje késztette erre az elhatározásra. Ezzel a mondattal eloszlat 

minden kételyt maga körül, és meghatározza önmaga pozícióját az erkölcsi létrán. Guy 

Roberts a To lead or not to lead25 című előadásában mondja el, hogy metafizikai szinten a 

                                                           
19 Shakespeare összes művei, I. kötet, Európa könyvkiadó, 1961 (V. Henrik, ford.: Németh László, 571.)  
20 Cseh Tamás - Bereményi Géza: Dal a ravaszdi Shakespeare William (Műcsarnok, Hungaroton Gong, 1981)  



létra legfelső fokán Isten, a legalsón a Sátán ül. Az ember az egyetlen teremtmény, aki ezen 

a létrán szabadon elhelyezheti magát: tehát bárhol helyet foglalhat, akár a Sátán mellett a 

Pokolban, akár Isten mellett a Mennyben. Minden más teremtménynek meghatározott helye 

van ezen a skálán.   

Ezt azért tartottam fontosnak kifejteni, hogy tegyünk különbséget a jó leader és a jó 

ember között. Richárd eleinte kiváló leader, de azt le kell szögeznünk, hogy nem jó ember.  

Önző céljai senki más érdekeit nem szolgálják, emiatt hazudozásokra és gyilkosságokra 

kényszerül. Nagyon nagy hatással van a körülötte lévőkre és verbális képességei 

egyedülállók (ami a hatékony leadership egyik alapvető feltétele).   

Kiváló példája az autokrata vezetőknek, a beosztottak teljes kizárása a döntésekből, 

illetve az egész folyamat rendszerszerű átlátása mind jellemzőek Richárdra.   

  

                                                             
24 Shakespeare összes művei, II. kötet (Európa könyvkiadó, 1961) – ford. Vas István, 350.  
25 25 Guy Roberts: To lead or not to lead - https://www.youtube.com/watch?v=su2L2NWm3kU – Utolsó 

megtekintés: 2017.12.06.  

https://www.youtube.com/watch?v=su2L2NWm3kU
https://www.youtube.com/watch?v=su2L2NWm3kU


 

   2. Táblázat - E. Bornemann: A vezetési stílusok összehasonlítása (forrás: Czuprák  

O. – Kovács G.: Vezetés- és szervezéselmélet, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv 

Kiadó, 2013, 41.)  

A Bornemann-táblázatban láthatóak az alapvető ismérvei egy autokrata vezetőnek. 

Csak hogy közülük néhányat megemlítsünk Richárdra vonatkozóan, nézzük, mennyire is 

volt bizalmatlan a beosztottai iránt. Legmegbízhatóbb embere Buckingham, aki egy megígért 

grófságért cserébe mindenre hajlandó a zsarnok Richárdért, Richárd mégis elárulja őt:  

  

„RICHÁRD A mélyen töprengő, ravasz Buckingham  

 Tervem szomszédja nem lehet ezentul.  

   Eddig kitartott velem lankadatlan  

   S most kifogy a szuszból? Jó, hát legyen.”21  

  

Nem volt oka Richárdnak, hogy ezt a hibát elkövesse, hiszen Buckingham igazi  

                                                           
21 Shakespeare összes művei, II. Kötet, Európa könyvkiadó, 1961., 446.  

  



bizalmasa volt, és a fizetségért cserébe továbbra is hűen szolgálta volna a királyt. 

Autokrataként vigyáznia kellett volna arra a törékeny viszonyra, amely közte és beosztottja 

között volt, hiszen ebben az esetben a beosztott és a leader között nem volt rokonszenv,  

harmónia; alárendeltje pusztán anyagi okokból teljesítette főnöke parancsait – ez az anyagi 

feltétel pedig nem teljesült, így a beosztott úgy érezte, az összes eddigi munkája hiábavaló 

volt. A király egyik legnagyobb hibája, hogy miután királlyá koronázzák, megszűnik 

proaktívvá lenni. Igaz, hogy két unokafivérének meggyilkolása elővigyázatosságból 

történik, de Buckingham grófnak nem adja meg az odaígért uradalmakat, így a gróf elfordul 

tőle és csapatot gyűjt ellene. „…ígéreteket teszünk, amelyeket betartunk, célokat tűzünk ki, 

amelyeket valóra váltunk -, felépítünk egy erős jellemet, vagyis egy olyan létezési formát, 

amely minden más pozitív dolog elérését is lehetővé teszi az életünkben.”22   

Richárd esetében a bizalom hiánya személyes sértettségéből ered, így kijelenthető, 

hogy ügyes szervezkedései és kiváló menedzseri tevékenysége ellenére nem vezető alkat. 

Túlságosan emocionális alapokon nyugszik a munkamódszere, és nincs semmilyen erkölcsi 

korlátja.  

Ez az erkölcsi korlát hiánya pedig őt machiavellista vezetővé teszi. N. Machiavelli így 

fogalmazta meg, mit várt el a kor egy vezetőtől, és mi teszi őt sikeressé.  

„A lényeg csak az, hogy a fejedelem úgy tegyen, mintha sok jó tulajdonsággal  

rendelkeznék … Jó, ha a többiek azt hiszik, hogy könyörületes, hűséges, emberséges, 

vallásos, egyenes vagy, de légy alkalmazkodó és megalkuvó, és ha a helyzet úgy hozná, … 

változz meg és cselekedd az ellenkezőjét. Mert a fejedelem, fennmaradása érdekében nem 

tehet másként minthogy megszegje a hűséget, barátságot, emberségességet, a vallás 

parancsait. „23  

Richárd a reneszánsz fejedelemképnek az előhírnöke. Az emberközpontúság, a 

materializmus előretörése lazított valamelyest az erkölcsi törvényeken, egy reneszánsz 

uralkodó kevésbé tartott a túlvilágtól vagy az Isten haragjától. Számára az élet élvezése, az 

ego számára való minél hatékonyabb kizsákmányolása volt a fontos.  

Gloster hercege sértettségből szerezte meg a hatalmat, és végig személyes érzelmei 

vezérelték. Nem tartotta szem előtt, hogy az általa szervezett csapat minden tagja személyes 

                                                           
22 Dr. Stephen R. Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása (Bagolyvár Könyvkiadó, 2014, 101.)  
23 Niccoló Machiavelli: A fejedelem, Kosssuth könyvkiadó, 1991., 74-75  



érdekének is kell, hogy tartsa az ő hatalomra jutását. Nem volt a csapattagok számára 

motiváció, és ha volt is jutalom ígérve, az ígéret nem lett betartva. Dobák Miklós Szervezeti 

formák és vezetés című könyvében írja: „Ha egy vezető szeretné hatékonyan ellátni a 

feladatait, akkor a szükséges képességekkel és ismeretekkel rendelkező alkalmazottaknak a 

megfelelő munkafeladatot kell biztosítania; tisztában kell lennie továbbá az alkalmazható 

motivációs eszközökkel és azok hatásaival; kétirányú kommunikáció útján közvetítenie kell a 

célkitűzéseket és elvárásokat, s egyben érzékelnie a felmerülő problémákat és igényeket…”24  

És vizsgáljunk meg egy másik autokratát, Lear királyt. Lear király különlegessége  

abban rejlik, hogy autokrata vezérként ismerjük meg a mű elején, és egy bölcs self-leaderrel 

találkozunk az utolsó oldalakon. Hasonlítsuk össze stílusát, amikor Cordeliát kitagadja, 

illetve amikor lányával összezárva, a börtönben beszélget vele. Olyan, mintha két különböző 

ember nyilatkozna a két monológban.  

  

„…esküszöm a nap szent sugárzatára, Hecate 

rejtelmeire és az éjre,  

A bolygók minden működésire,  

…  

Az atyai gondot ím, megtagadom, A 

vérrokonság minden jogait.  

Légy szívemtől örökre idegen.”25  

  

Nagyon durva, erőteljes szavak ezek egy apa szájából csak azért, mert a lánya nem 

tudta szóban kifejezni a szeretetét.   

  

„Áldásom ha kéred,  

Letérdelek s kérem bocsánatod!  

Igy élünk majd, dallunk, imádkozunk,   

És agg regéket mondunk, nevetünk Az 

arany lepkéken…”26  

                                                           
24 Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés (Akadémiai Kiadó, 2006., 140.)  
25 William Shakespeare összes drámái III. (Magyar Helikon, 1972., Lear király, ford.: Vörösmarty M., 460.)  
26 William Shakespeare összes drámái III. (Magyar Helikon, 1972., Lear király, ford.: Vörösmarty M., 550.)  



  

Lear az a vezető, aki személyes tapasztalatait felhasználva megy át egy fejlődésen, az 

erkölcsi létra fokain mászva egyre, kínok, keservek között – mindezt egy idő után önként 

vállalva.  

Most felejtsük el, hogy Cordelia Lear lánya, és képzeljük el az előbbi, durva 

megnyilatkozás esetében, hogy egy beosztott és egy leader közötti párbeszédnek vagyunk 

fültanúi. Említettem, hogy a kommunikáció két ember között jön létre, és a közös nyelv 

elengedhetetlen az egymásnak közölt információ megértésében. A csatorna szintén, hiszen 

eltorzíthatja az információt. Szóval, ha a közgazdaság tudományán keresztül értelmezzük a 

kettejük párbeszédét, azt vesszük észre, hogy mindketten hibát követtek el, de aki eltért a 

szervezeti etikától, az Cordelia. Hiszen, ő érezte előre, hogy ebből baj lesz és nem tudja 

átadni a jelen körülmények között a megfelelő információt.  

  

„CORDELIA (félre)  Szegény Cordelia!  

    És mégsem az, mert szívem gazdagabb,  

    Mint nyelvem: abban bizonyos vagyok.”  

  

És néhány sorral lejjebb a „főnöke” felteszi neki a kérdést:  

  

„LEAR  Mit szólsz te, hogy szerezz egy harmadot,  

 Dúsabbat, mint testvéridé? Beszélj! CORDELIA 

Semmit, mylord.”27  

  

Érthető a leader felháborodása, hiszen a beosztott nem a tekintélyelvnek megfelelően 

viselkedett. Egy autokrata vezetőnél ez megengedhetetlen. Cordelia nem a szervezeti 

kultúrának megfelelően viselkedik, és a problémát nem megfelelően kezeli. A probléma 

abban rejlik, hogy érzi, nem fogja tudni megfelelően kifejezni magát. Ezt ő felismerte, de 

ahelyett, hogy megoldást talált volna a hiba kezelésére, bepánikolt. És ezután következik a 

leader hibája: elbocsájtja az alkalmazottat, ráadásul, mint később kiderül, a legmegbízhatóbb 

alkalmazottját. Egy demokratikus vezető esetében természetesen ez nem fordulhatott volna 

                                                           
  
27 William Shakespeare összes drámái III. (Magyar Helikon, 1972., Lear király, ford.: Vörösmarty M., 459.)  



elő, hiszen ott az információáramlás kétirányú folyamat. Természetesen most nem a király 

által feltett kérdésről beszélek, hanem Cordelia problémájáról, amely problémát az apja nem 

vett tudomásul az egyoldalú információáramlás miatt.  

Lear esetében nem beszélhetünk problémamegoldásról, mert miután hontalanná válik,  

az elméje elhomályosul, és saját, belső világába zárkózik. A külső eseményekre nincs 

semmilyen rálátása, így tulajdonképpen csak sodródik az árral – már ami a külvilág 

eseményeit illeti.  

Mint említettem, Lewin megfogalmazott egy harmadik csoportot is, ez a „laissez  

faire”, amelyben a vezető valójában nem is számít vezetőnek, inkább egy fajta tanácsadóként 

tekinthetünk rá. Ebbe a csoportba tartozik János király, amely Shakespeare egyik korai 

drámája. Milyen vezető János király? Gyenge kezű, laissez faire. Az általa vezetettekkel 

közvetlen, meghallgatja őket, de könnyen befolyásolható, nem elég határozott. Hiszen egy 

jó demokratikus vezető mérlegelni tud a javaslatok között, és el tudja dönteni, hogy melyik 

a közösség számára a legjobb – ő azonban meggondolatlan és ezért könnyen befolyásolható. 

Hogy mennyire nem érzi döntései súlyát, azt láthatjuk Huberttel való beszélgetéséből:  

 „JÁNOS  Mit hányod ennyit az Arthur halálát?  

Te gyilkolád meg; nékem volt okom  

Holtát kivánni, nem neked, megölni.  

HUBERT Nem volt, uram? Hát nem te sürgetél?  

 JÁNOS  Fejedelmek átka szolga környezet,  

Mely kész parancsul fogad egy szeszélyt…”28  

Nem vállalja a felelősséget a tetteiért. Ezt Dr Stephen R. Covey úgy fogalmazza meg 

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvében (Bagolyvár, 2013, 80.), 

hogy nem proaktív. „A proaktivitás… azt jelenti, hogy emberi lényekként felelősek vagyunk 

a saját életünkért” És nyilván saját tetteinkért is. Egészen pontosan Covey megfogalmazása 

szerint egy János király-szerű vezető reaktív – vagyis a környezete nagyban befolyásolja 

döntéseit.  

Királyként nem képességei lévén vált leaderré, hanem születési jogán. A történelmi 

kornak megfelelően autokrata vezetőként kellett volna megnyilvánulnia, de lustasága, 

határozatlansága miatt erre nem volt képes. Az események sodrásában tengődik és a 

körülötte lévő beosztottak irányítják, befolyásolják döntéseit.   

                                                           
28 Shakespeare összes művei, I. kötet (Európa könyvkiadó, 1961) – ford. Arany János, 131.  



 Külső vagy belső vezetők?  

Shakespeare vezetői közül sokan elég nehezen kategorizálhatók – ezért is foglalkozik 

velük annyi publikáció vagy tudományos mű. Pontosan ettől emberiek, mert nem teljes 

egészében tükröződik rajtuk pl. Machiavelli vagy éppen Lewin típusjegyei; döntéseiket 

sokszor befolyásolják érzelmeik, sőt, néhány esetben még erkölcsi fejlődésről is 

beszélhetünk, mely a dráma végére egy másik személy rajzolatát tárja az olvasó szeme elé. 

Ez a belső fejlődés tudatos, és ez az, amit a mai tudomány self-menedzsmentnek nevez.  

A self-menedzsment ismert fogalom, a huszadik század második felében nagyon sok,  

főleg amerikai szakember foglalkozott a témával, rengeteg könyv és szemináriumi anyag 

készült belőle. Megemlíthetjük itt Brian Tracy, Napoleon Hill vagy Dr. Stephen R. Covey  

nevét. A szerzők célja megosztani módszereket, amelyekkel az olvasó személyiségfejlődésen 

megy át, melynek segítségével anyagi és szakmai sikereket érhet el. Az összes mű 

konklúziója, hogy mindenki saját maga felel az életéért, és nem várhatja másoktól a 

segítséget – neki kell beosztani az idejét (time-menedzsment), és neki kell döntéseket hozni 

a saját életét illetően. Dolgozatomban a self-menedzsereket selfleadereknek nevezem, mert 

inkább a személyiségjegyekkel foglalkozom, a szereplő belső vívódásaival.  

Természetesen a belső és a külső vezetés szorosan összetartozik. Abban vannak viták, 

hogy a leadernek születni kell-e, vagy bárki azzá válhat megfelelő tanulással; de az biztos, 

hogy senki sem lehet leader, ha nem self-leader. Shakespeare leaderei, hadvezérek, királyok; 

némelyeket születési joguk juttatott olyan helyzetbe, ahol kifejthette vezetői képességeit, 

mások pedig pl. tehetséges katonák voltak, kiváló stratégák, így ők alacsonyabb szintről 

küzdötték fel magukat az adott pozíciókba.  

Ezek alapján a Macbethet olvasva felmerül bennünk a kérdés: Macbeth inkább külső 

vagy inkább belső vezetőként jelenik meg előttünk a drámában? A skót király katonája volt, 

a színdarab elején egy győztes hadjáratról tér haza, amiért a király thánná lépteti őt elő (ami 

a korabeli magyar társadalomban a grófi rangnak felelt meg). Macbeth tehát leader, sikeres 

katonai vezető, és a jelek szerint elégedett ezzel a pozíciójával. Mégis, történik valami: 

megjelenik a három boszorka, akik megjósolják Macbeth jövőjét. Most tekintsünk el e 

jelenet metafizikai jellegétől és vegyük úgy, hogy a teremtmények csak a főszereplő fejében 

jelennek meg, és az általuk közölt jóslat valójában egy vízió, egy lehetséges cél, amelyet  



Macbeth elérhet. Brian Tracy a következőképpen fogalmaz Az eladás pszichológiája című 

könyvében: „Minden tanulmány szerint megállapítható, hogy a céltudatosság nagyban 

összefügg a siker és teljesítmény szintjével.” (Trivium kiadó, 61. oldal). Az író viszont azt is 

kifejti, hogy: „Ha nem tisztázzák le magukban, mennyi legyen a jövedelmük, akkor nem 

tudnak a kereskedelmi tevékenységükre fókuszálni.” (i.m. 61. oldal). Macbeth esetében ez 

azt jelenti, hogy ha nincs tisztában azzal, hogy mivel jár egy királyi rang (jövedelem), akkor 

nem képes az annak eléréséhez szükséges teendők megtervezésére, csupán a cél lebeg a 

szeme előtt - a hatalom, mint vízió. A kezdeti lépést megtette a siker felé, de nem fordított 

kellő figyelmet arra, hogy megfogalmazza magának, mit is jelentene ez számára.   

Macbethet kételyek gyötrik a gyilkosság sikerességét illetően. Természetesen a  

lelkiismerete is gyötri a tett helytelenségét illetően, de Macbeth nem hiszi, hogy hosszú távon 

sikerrel járhatnak. Feleségének, miközben ő bíztatja a merénylet véghezvitele kapcsán, a 

következőt mondja el:  

 MACBETH  Ne menjünk tovább ebben a dologban:  

A minap is kitűntetett; arany  

Megbecsüléssel vesz körül a nép -  Friss 

ragyogását mutogatni kell, nem  

Elherdálni.”29  

Ha nincsenek külső tényezők, nem szánja rá magát a végzetes tervre, de természetesen 

nem lehet kizárni a környezetét, és annak hatásait. „Az embereket erősen befolyásolják 

környezetük különféle hatásai, főleg az emberi tényezők. Egy nyugodt, megbízható, 

kiegyensúlyozott értékesítő nagy hatást gyakorolhat a fogyasztókra.” 30  Macbeth jelen 

esetben fogyasztónak tekinthető, az értékesítő pedig a felesége, Lady Macbeth. Ha Macbeth 

kiváló leader, akkor Lady Macbeth kiváló self-leader. „… a legnyugodtabb és 

legkönnyedebb értékesítők a legsikeresebbek. Többnyire jól öltözöttek, jól fésültek, és minden 

szempontból profi benyomását keltik.”31 Lady Macbeth árasztja magából a nyugodtságot, 

ilyen szempontból jó hatással van a férjére. Rendkívül céltudatos és nem tűr semmiféle 

ellentmondást. A probléma ott van, hogy ő nem látja át a férje helyzetét, és nem jól ítéli meg 

                                                           
29 W. Shakespeare: Macbeth – Európa könyvkiadó, 1981; ford. Szabó Lőrinc (30. oldal)  
30 Brian Tracy – Az eladás pszichológiája (Trivium kiadó, 2013 – ford.: Joannovics F. Mária, 172. oldal)  
31 Brian Tracy: Az eladás pszichológiája – (Trivium kiadó, 2013; ford.: Joannovics F. Mária, 172. oldal) 37 

Napoleon Hill, W. Clement Stone: A siker titka – Bagolyvár Könyvkiadó, 2007; ford.: Jánossy Ilona, 37.  
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annak képességeit. Kettejük házassága egy látszólag demokratikus közösség, de Lady 

Macbeth a valódi, amolyan machiavellista irányító – hozzá kell tennem, nem tisztán az, 

hiszen az érzelmei sok esetben a hatalmukba kerítik. Ő maga nem tud, és nem is akar leader 

lenni mások szemében: a férjén keresztül akarja megvalósítani a saját céljait. Mint tudjuk, 

minden diktátor mögött áll egy feleség és minden pápa mögött áll egy jezsuita…  

A király meggyilkolása (mely Lady Macbeth tervei szerint történik) tökéletesen 

sikerül, senki sem gyanakszik a vendéglátókra, Macbetet királlyá választják, és őt elkezdi 

gyötörni a bűntudat. Természetesen elsősorban erkölcsi hibát vét, de ha jó self-leader, 

mérlegel, és él a lehetőségével, amelyet a felesége segítségével teremtett saját maga számára.   

Azonban ismét megjelennek a boszorkányok, mint víziók, és megjövendölik Macbeth  

halálát. Innentől kezdve Macbeth az őrület határára kerül és próbál szabadulni a végzetétől. 

Hibát hibára halmoz – a valódi, jelen történéseket tekintve reaktívvá válik, míg a 

képzelődései súlya alatt próbál proaktívként viselkedni. Háborút indít, csapatot szervez, 

valós célt tűz ki maga elé: Macduff ellen indul, és újra leaderré válik. Emberei mellette 

állnak, pedig az őrület kínozza, felesége haldoklik, de neki ez ad erőt, hogy újra leaderként 

kiálljon az ellenség elé, és küzdjön – még akkor is, ha szinte semmi esély sincs a győzelemre.  

„Egy-egy probléma legyőzése a sikerhez vezető lépcső egy-egy foka. Minden győzelemmel 

gazdagabb leszel tapasztalatokban, bölcsességben, tudásban.”37  

  

A másik, szintén kiváló hadászati vezető Othello. A velencei városvezetőség felnéz rá, 

katonai sikereinek csúcsán áll; és mór származása ellenére nemes ember a városállamban.  

Vannak azonban, akik nem nézik jó szemmel, hogy ő idegenként ilyen magas szintig jutott 

a társadalmi ranglétrán. Philip Kotler Marketing menedzsment című könyvében ír arról, hogy 

az embereket olyan csoportok is befolyásolják, amelyeknek ők nem is tagjai. Az egyén 

viszonyulása szerint megkülönböztetünk így aspirációs csoportokat és aszociális 

csoportokat. Az előbbibe azok a közösségek tartoznak, ahová az egyén tartozni szeretne, az 

utóbbiba pedig azok, amelyeknek értékét visszautasítja. 32 Othello szemszögéből a velencei 

társadalom aspirációs csoport, ahová szeretne beilleszkedni. Ez természetesen konfliktusokat 

                                                           
32 Philip Kotler: Marketing menedzsment – KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004., 214. oldal 
39 i.m.: 44. oldal  



szül, és erre éleződik ki a mű konfliktusa: feleségül veszi Desdemonát, egy velencei nemes 

lányát, amit természetesen a többi velencei nem néz jó szemmel.   

Othello életébe változás lép be, egy egészen új kapcsolatot kell kiépítenie: házastársi  

kapcsolatot. Ő, mint katona, eddig katonákkal, politikusokkal töltötte mindennapjait, és most 

egy olyan asszonyt talált magának, akivel a házassága már eleve problémás, hiszen annak az 

aspirációs csoportnak a tagja, ahová ő szeretne beilleszkedni; és amely csoport egyelőre nem 

azonos szinten viszonozza Othello érzelmeit. „A kapcsolati marketing annak a gyakorlata, 

amikor tartósan kedvező kapcsolatokat építünk ki a kulcspartnerekkel – vevőkkel, 

szállítókkal, elosztókkal – hogy hosszú távú lojalitásukat megtartsuk.”39 Ez a kapcsolat 

azonban nem épül lojalitásra, illetve Othello részéről nem elég stabil. A kapcsolati marketing 

révén mindkét fél számára előnyös viszonyt kellett volna kialakítani, ami a bizalomra épül, 

a mór azonban (érzelmei által vezérelve) csupán a gyors sikerre gondolt és erre alapozta az 

egész üzletet (házasságkötés).   

Self-leaderként nem volt felkészülve. Amikor Jago (aki maga is egy tipikus 

machiavellista vezető) kiépíti a saját kapcsolatait sokkal hatékonyabb kapcsolati 

marketinggel, túlszárnyalja Othellot, mert ő szem előtt tartja, hogy a jó üzleti kapcsolat 

mindkét fél számára kedvező eredménnyel kell végződjön. Othellóban feltör a vad, 

fékezhetetlen harcos, akin úrrá lesznek érzelmei, és többé nem tud higgadt fejjel döntéseket 

hozni. A Maslow által kidolgozott piramis kiegészített, 7 szintes változata szerint Othello a 

piramis 4. szintjéről (Elismerés iránti szükségletek) a 2. szintjére kerül (Biztonsági 

szükségletek), féltékenységéből adódóan. A piramisban található hierarchia miatt, mivel a 2. 

szint erősebb, mint a 4., Othello gondolatait, energiáit a saját érzelmi biztonságának 

megőrzésére fordítja, olyannyira figyelmen kívül hagyja a 4. szintet, hogy szavait, tetteit sem 

válogatja meg, Desdemonáról, feleségéről így beszél:  

„OTHELLO Rohadjon meg, pusztuljon el és jusson poklokra még ma éjjel; mert 

életben nem marad… Dögöljön meg!”33  

Ebből is láthatjuk, hogy az elismerés, mint szükséglet teljesen megszűnik Othellóban, 

mivel a 2. szint prioritása nagyobb. A mór ott hibázott, hogy nem volt képes túlnőni a 

problémán és a megoldást magasabb szintről keresni. Alber Einstein szavaival élve: „Az 

előttünk álló komoly problémákat nem lehet a gondolkodásnak azon a szintjén megoldani, 

amelyen azokat létrehoztuk.”   

                                                           
33 William Shakespeare összes drámái, III. kötet, Magyar Helikon 1972, 426. oldal  



  

5. Self-leaderek  

 Saját életünk menedzselése  

Az ember életében, legyen szó született vezetőről vagy egyszerű beosztottról, 

kénytelen döntéseket hozni. Amikor felnőtté válik, önálló gondolkodóként át kell vennie a 

szülei, nevelői helyét, és gazdálkodnia kell a saját lehetőségeivel.   

Sokszor előfordul, hogy egy-egy döntésen múlik az életünk további alakulása, és 

később ezen a döntésen már nem tudunk változtatni, ilyenkor az emberek egy része 

elbizonytalanodik, megijed vagy bepánikol, és tétlenül kiesik a kezéből az irányítás: önmaga 

irányítása. Ilyen esetekben válunk kiszolgáltatottakká, és kénytelenek leszünk hagyni, hogy 

mások döntsenek helyettünk.  

Mindenki szeretné az összeomlást és a rossz döntéseket elkerülni, ezért foglalkoztat 

nagyon sok embert a kérdés: hogyan hozzunk helyes döntéseket. A lényeg, ahogyan sok  

szerző megfogalmazta már a témában, hogy kognitív módon szemléljük a saját életünket, és 

mások életét. Tanuljunk a hibáinkból – tervezzünk, dolgozzunk ki stratégiákat, és kerüljünk 

el számunkra kedvezőtlen vagy negatív kimenetelű helyzeteket.   

Dr Stephen R. Covey úgy fogalmaz, hogy „Ha nem fejlesztjük az öntudatunkat, és nem  

vállalunk felelősséget (…) akkor más, a befolyásolási körünkön kívül álló személyeknek és 

körülményeknek adjuk át a hatalmat, hogy jobb híján ezek alakítsák életünk meghatározó 

részeit. Reaktívan olyan forgatókönyveket játszunk el, amelyeket a családunk, munkatársaink 

írtak, és amelyeket más emberek elképzelései alapján (…) kapunk meg.”34 Macbeth, aki 

tétlenségében állandóan feleségétől várta a megoldást, és nem tudta megírni „saját 

forgatókönyvét”, így beszél felesége orvosához:  

„MACBETH Ebből gyógyítsd ki! Nincs  

Gyógyszered a lélekre? Nem tudod  

A gond emlékét tövestől kitépni,  

Az agyba írt kínt elmosni, s a zsúfolt  

                                                           
34 Dr Stephen R. Covey: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása, Bagolyvár könyvkiadó 2014, 109. oldal  



Szívből valami édes feledés 

Ellenmérgével elűzni a rosszat, 

Amitől úgy szorong?  

ORVOS  Ilyenkor a Beteg a legjobb orvosa 

magának.”35  

Elárulja magát. Azzal, hogy felesége lelki bajára az orvostól várja a megoldást, 

világossá válik az olvasó előtt, hogy a saját problémáit sem tudja önmaga megoldani, mindig 

szüksége van mások által írt „forgatókönyvekre”. Ebből is látszik, hogy Macbeth-nek 

szükségszerűen meg kellett buknia, mint vezetőnek, mert nem jól menedzselte a saját életét.  

 Self-leaderek és a Maslow-piramis  

Úgy gondolom, érdemes részletesebben is foglalkozni Maslow-piramisával azon  

szereplők esetében, akik jellembeli fejlődésen esnek át, vagy legalábbis át kellene esniük 

rajta ahhoz, hogy problémáikat meg tudják oldani.   

Abraham Maslow 1943-ban alkotta meg szükségletelméletét, amelyet öt részre osztott.  

1. Fiziológiai szükségletek: Alapvető szükségleteink, amelyek a létfenntartáshoz 

szükségesek.  

2. Biztonsági szükségletek: A biztonságos szellemi és fizikai környezet 

kialakításához vagy fenntartásához irányuló szükséglet.   

3. Szociális szükségletek: A szeretet és az elfogadás iránti szükséglet  

4. Elismerés iránti szükségletek: A mások és magunk által való elismertség 

szükséglete.36  

5. Önmegvalósítási szükségletek: A képességekre, a teljesítési potenciál fejlesztésére 

és a kreativitásra irányuló szükségletek.  

                                                           
35 William Shakespeare összes drámái III. kötet, Magyar Helikon 1972, 622. oldal  
36 Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai kiadó 2006, 145. oldal  



  

3. Ábra: A Maslow-piramis (forrás:  

http://szoketamas.blog.hu/2014/08/05/motivacio_vilag_es_a_szabadsag - utolsó 

megtekintés: 2018.04.30.)  

Később Maslow kiegészítette a piramist még két résszel, az egyik az esztétikai 

szükséglet, amely a szépség, a művelődés területeire irányul; a másik a kognitív szükséglet, 

amely az állandó önképzés, tudásszerzés szükségességét hangsúlyozza egy ember életében.  

Ebben a hét szintes piramisban az első négy szintet hiány alapú szükségletnek nevezzük, míg 

a feljebb lévő hármat növekedés alapú szükségletnek. Maslow piramisát ma is rengeteget 

használják, és nagy hatással volt későbbi motivációs elméletek kidolgozóinak – mégis, sok 

kritika éri. Az empirikus felmérések alapján más kutatók megállapították, hogy a sorrend sok 

esetben felcserélődik, illetve volt, hogy nem sikerült kimutatni mindegyik szintet.   

http://szoketamas.blog.hu/2014/08/05/motivacio_vilag_es_a_szabadsag


  

4. Ábra: Maslow kiegészített, 7 szintes piramisa (forrás:  

http://hu.alternativgazdasag.wikia.com/wiki/Maslow-piramis, utolsó megtekintés:  

2018.04.25.)  

Júlia egy gazdag veronai család sarja. Szépséges, életvidám; és egy jómódú gróf, Paris 

megkéri kezét, aki mellett biztosítva lesz továbbra is a megszokott életszínvonala. Júlia 

mégis máshogy választ. Egy bálon találkozik a család halálos ellenségének fiával, Romeóval, 

akivel egymásba szeretnek, és onnantól kezdve a lány mindent félredob, szakít addigi 

életvitelével és kockára teszi további sorsát. Az ő esetében a Maslow-piramisban 

megfogalmazott prioritás nem alkalmazható, hiszen a biztonságot jelentő második szintnél 

erősebb a harmadik, a közösséghez tartozás szintje. Mert a két ember között létrejövő 

szerelem is közösséget hoz létre – egy rendkívül szoros, két személy közötti viszonyt, amely 

az anya-gyermek kapcsolat mellett a legszorosabb emberi viszonynak tekinthető.   

Júlia, érzelmeitől, függőségétől vezérelve, eldobja a biztonságot és minden ahhoz 

köthető eddigi megállapodást, és életét egy teljesen új vágányra tereli. Nincs még tizennégy 

éves, és hozzámegy Romeóhoz, így hivatalosan is kijelenti, hogy számára legfontosabb a 

szeretet legmagasabb fokának megélése és beteljesítése; fontosabb, mint biztonságban élni. 

http://hu.alternativgazdasag.wikia.com/wiki/Maslow-piramis
http://hu.alternativgazdasag.wikia.com/wiki/Maslow-piramis


Ez a történet is bizonyítja, hogy Maslow elmélete nem minden körülmények között állja meg 

a helyét, hiszen ismerünk egyéb történeteket is a történelemből, amikor a szeretet ereje 

felülkerekedett a fiziológiai szükségleteken - például az éhség vagy a szexuális vágy felett 

(elég, ha Szent Ferenc életére gondolunk).   

Othellot már említettem, de nézzük meg közelebbről az ő „ámokfutását”, és hogy miért 

nullázódnak benne a piramis negyedik kategóriájában megfogalmazott szükségletek a 

második szinten lévő szükségletek miatt. A mór történetét Heller Ágnes Kizökkent az idő 

könyvében Shylockhoz hasonlítja A velencei kalmárból. Érdekes, hogy mindketten abszolút 

idegenek, és mindkettejük története Velencében, ebben a kozmopolita városban játszódik. 

„Az abszolút idegenek nem idegenednek el a világuktól, mert az a hely, ahol élnek, soha nem 

volt az övék. Nem azért idegenek, mert mások elvárásai ellenében cselekszenek, épp 

ellenkezőleg: azt várják tőlük, hogy idegenként cselekedjenek.”37 Ezért lehetséges, hogy 

történetük elején, a konfliktushelyzetek kialakulása előtt mindketten a Maslow-piramis 

negyedik szintjén helyezkednek el, szükségleteik alapján. Elsőre mondhatnánk, hogy be 

akarnak illeszkedni, de ez inkább csak Othellóra igaz, hiszen Shylock mélységesen megveti 

a keresztény kultúrát, és lányát sem akarja hozzáadni egy keresztény nemeshez. Othello 

tevékeny tagja a velencei társadalomnak, hiszen a város hadseregét vezeti a török ellen (más 

kérdés, hogy Velence vezetőit Othello csakis katonai tehetsége miatt érdekli; nem akarják őt 

befogadni).  

A konfliktushelyzet után mindkét „idegen” lejjebb csúszik az erkölcsi ranglétrán, és  

Othello őrjöngő vadállattá válik, Shylock pedig számító uzsorássá. A biztonságukat féltik, 

támadhatónak, sebezhetőnek érzik a saját helyzetüket – és ameddig ez fennál, eszük ágában 

sincs megfelelni a velencei közösségnek. Ezen karakterek esetén tehát jól működik Maslow 

elmélete.  

A legnagyobb „zuhanás” azonban a dán királyfival történik meg. Hamlet külhonban, a 

wittenbergi egyetemen tanul, ő a dán trón várományosa, minden bizonnyal az 

Önmegvalósítás szükségletét igyekszik kielégíteni, tehát a piramis legfelsőbb szintjén 

helyezkedik el. Családja rendben van, szülei – legalábbis az ő elmondása alapján – szép 

házasságban élnek; és egy stabil, rendezett királyság várja majd, ha a királyi székbe kell 

ülnie.  

                                                           
37 Heller Ágnes: Kizökkent az idő I. kötet (Osiris kiadó 2000, 127. oldal)  



De megtörténik a tragédia, és bár az elején Hamlet még nem tudja, hogy apját Claudius 

ölte meg, mégis visszataszító számára látni anyját és nagybátyját együtt, egy hónappal apja 

halála után.  

„HAMLET Ó, hogy nem olvad, nem higul s enyész  

Harmattá e nagyon, nagyon merő hús! 

Vagy mért szegezte az Örökkéveló  Az 

öngyilkosság ellen kánonát?  

Ó, Isten, Isten! Míly unott, üres  

Nyomasztó nékem e világi űzlet!”38  

Hamlet kiábrándul a világból és az öngyilkosság gondolata is megkísérti. E tragédia 

annyira mélyen érinti, hogy a dráma elején egy reaktív figurává válik, és nincs ereje a saját 

élete menedzseléséhez. Hagyja, hogy irányítsák, mindenbe belenyugszik, és nincs kedve 

senkivel sem kommunikálni: anyjának és nagybátyjának is kurtán válaszol. Egy mélyen 

bánatos, depressziós embernek milyen szükségletei lehetnek? Aki az öngyilkosságon töri a 

fejét, valószínűleg nem sokat foglalkozik a Maslow-piramisban található szükségletekkel, 

még a legalsó szint is hidegen hagyja. Hamletet ilyen állapotban ismerjük meg a dráma  

elején, ebből is láthatjuk, hogy Maslow elmélete nem minden esetben állja meg a helyét, nem 

minden embertípust, „karaktert” lehet elhelyezni az általa alkotott rendszerben.  

Mikor változik meg Hamlet? Természetesen miután beszélt apja szellemével. Mint 

ismert, apját Claudius ölte meg, és a szellem elbeszéléséből fény derül arra is, hogy az 

anyja bűnös viszonyt is folytat sógorával. Hamletet bosszúra szólítja a szellem. A bosszú 

egy szükség, egy vágy, amelyet az ember ki akar oltani, és erre úgy képes, ha kárt tesz 

embertársában (jelen esetben kioltja az életét). Ha Maslow elméletét nézzük, vajon a bosszú 

beleilleszthető-e, hiszen ilyen szintet nem fogalmazott meg az alkotó?  

Ha abból indulunk ki, hogy a bosszú egy fajta gyűlölet, amely tettek által ki akar 

bontakozni, akkor láthatjuk, hogy annak beteljesülése után a szükség kialszik, vagy 

legalábbis mérséklődik. Az biztos, hogy a piramis négy alsóbb szintje közül helyezkedik el 

valamelyikben, mert a bosszút valaminek a hiánya generálja, ez a valami pedig a talio elv 

alapján a kölcsönös megtorlás. A szemet szemért, fogat fogért nem csupán az emberi 

társadalom számára ismert, az állatvilágban is találunk rá példákat, hiszen a medve vagy a 

bengáli tigris megbosszulja az emberen, ha az elpusztítja a kölykeit. Ezek alapján úgy tűnik, 

                                                           
38 William Shakespeare összes drámái III. kötet (Magyar Helikon 1972, 257. oldal, ford.: Arany János)  



hogy a bosszú a fiziológiai szükségletek közé tartozik, azonban van egy tényező, amiben 

különbözik azoktól: a bosszú szükségességét nem egy biológiai hiányosság idézi  

elő, ellentétben az éhséggel vagy a szexualitással. A bosszú pusztán szellemi igény, nincs 

egyértelmű fizikai kivetülése, így inkább a következő csoportba, a biztonsági szükségletek 

közé sorolható.   

Hamlet számára azonban ez a szükséglet többet jelent. Ő az életét teszi fel erre a 

feladatra, amelyre apja kötelezte (akit szintén Hamletnek hívtak). Nála ez nem csupán 

biztonsági kérdés, ettől a pillanattól kezdve Hamlet a bosszút hivatásának tekinti.  

„HAMLET Kizökkent az idő; - ó, kárhozat!  

Hogy én születtem helyre tolni azt.”39  

Egyértelműen megfogalmazza, hogy erre született, és ez a monológ rögtön a Szellem 

eltűnése után hangzik el. Mit jelent ez? Hamlet esetében a bosszú a piramis legfelsőbb 

szintjére kerül, az Önmegvalósítás szintjére. Othello és Shylock gyűlöletből cselekszik, 

Hamlet kötelességtudatból – ez okozza a vesztét, hiszen a túl sok tervezgetéssel kicsúszik az 

időből, és nem sikerül helyretolnia… De erről még később.  

  

  

  

    

 Self-leadership és a kommunikáció  

Jagót a legtöbb elemzésben a legtipikusabb machiavellistaként tartják számon az 

összes Shakespeare dráma közül. Ridegsége, agyafúrtsága, megfontoltsága mind ennek 

bizonyítéka, és céljait eltökélten megvalósítja, legyen szó valaki meggyilkolásáról vagy 

egyszerűen valamilyen személyes bosszúról.   

Ugyanez elmondható Edmundról is a Lear királyból, de nála már közre játszik a 

személyes sértettség is, hiszen törvénytelen gyermeke Glosternek; és ilyen esetben nem  

beszélhetünk pusztán cselszövésről, amikor fondorlatos szerelmi ügyletekkel kívánja 

megszerezni a hatalmat.   

                                                           
39 William Shakespeare összes drámái III. kötet (Magyar Helikon 1972, 273. oldal, ford.: Arany János)  



De Lady Macbethet is a machiavellista leaderek közé sorolja sok elemző, joggal, hiszen 

ő is a hatalom megszerzése érdekében cselekszik, és férje rangját és elismertségét 

felhasználva ezért bármire képes.   

Minek köszönhetik ezek a „cselszövők” a sikereiket? Mi az, amit fel tudnak használni 

a hatalom megszerzése érdekében? Hármuk közül egyikük sem született leader, és egyikük 

sincs abban a pozícióban, hogy „látható” vezető legyen. A társadalom, amelyben élnek nem 

fogadná el őket leaderekként különböző okoknál fogva, és ezzel ők is tisztában vannak – 

nem is akarnak ez ellen tenni semmit.   

Ezek a szereplők kiváló kapcsolati tőkével rendelkeznek, úgymond „tűzközelben 

vannak”, és ezt kihasználva próbálják megszerezni a hatalmat. A kapcsolati tőkéjüket jó 

munkahellyel (hadsereg), házassággal illetve rokoni kapcsolatokkal szerezték; de nem elég 

a jó kapcsolati tőke, tudni kell élni vele, ehhez pedig szükség van jó kommunikációs 

képességre. „Nem egy felmérés bebizonyította már, hogy a menedzserek a munkaidejük 

döntő többségét kommunikációval töltik el. Értekezleteken vesznek részt, 

telefonbeszélgetéseket folytatnak, személyes konzultációkkal oldanak meg problémákat…”40 

Az ember közösségekben él, és a leader közösségeket vezet – legyen az kisebb vagy  

nagyobb emberi csoport. A munkája szempontjából elengedhetetlen, hogy megfelelőképpen 

kommunikáljon a beosztottakkal, a feletteseivel illetve a szervezeten kívüli személyekkel. 

„Kommunikáció alatt azt a folyamatot értjük, mely során két vagy több ember információt 

cserél és értelmez valamilyen szándékkal. (…) kétoldalú folyamatról van szó, (…) kell hozzá 

egy fogadó, értelmező is.”41  

Shakespeare self-leaderjei között találunk igazán tehetséges kommunikátorokat (már 

említettem az autokraták közül V. Henriket és Julius Caesart). Most nézzük meg, hogyan 

érik el céljaikat a kommunikáció segítségével az említett self-leaderek!  

                                                           
40 Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés (Akadémiai kiadó 2006, 150. oldal)  
41 I.m.: 151. oldal  



  

5. Ábra: A mediális tömeg kommunikációs modellje (forrás:  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_ 
scorm_04/315_a_medilis_tmegkommunikci_modellje.html )  

Az alábbi ábra alapján kiválóan lehet szemléltetni, hogy a Romeo és Juliában az a 

bizonyos végzetes levél hogyan okozhatta a két fiatal szerelmes halálát. A történet szerint 

ugyanis Julia altatót vesz be, aminek hatása alatt halottnak tűnik rokonai előtt, akik a családi 

kriptába helyezik. Közben Lőrinc barát ír egy levelet Romeonak, hogy ő tudjon az esetről 

száműzetésében, és majd jöjjön el és szabadítsa ki szerelmesét. A mediális tömeg 

kommunikációs modellje szerint a kibocsátó ez esetben Lőrinc barát, aki írásban, egy 

levélben kódolta az üzenetet (ez esetben természetesen médiumról nem beszélhetünk). Az 

üzenet azonban nem lett dekódolva és nem jutott el a feladóhoz, mert túl erőteljes volt a zaj.  

János barát indul el a levéllel, de Mantovában bezárják (fertőzés gyanúja miatt), és senki sem 

akarja elvinni helyette Romeonak. Tehát az üzenet nem ért célba, így nem jöhetett létre a 

válasz és a visszacsatolás.   

Mint már említettem, Lear király és lánya, Cordelia között is hasonló problémával 

találkozhatunk. Amikor a király felteszi lányának a kérdést, hogy szereti-e, ő válaszol, de a 

király az üzenetet nem tudja dekódolni, mert nem ismeri a dekódolás nyelvét. Ezt okozhatja 

a zaj is (másik két nagyravágyó lánya is ott van körülöttük, illetve azok férjei is), de 

leginkább Lear nagyképűsége, bölcsességének hiánya. Mindez azt mutatja, hogy Cordelia 

rosszul kódolta az üzenetét, hiszen ismernie kellett a saját apját – akinek ő volt a kedvenc 

leánya. Két nővére azonban remekül megfogalmazta apjuknak az üzenetet, és a kódolás is 

helyes volt, hiszen a dekódolás után létrejött a válasz és a visszacsatolás.  

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_04/315_a_medilis_tmegkommunikci_modellje.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_04/315_a_medilis_tmegkommunikci_modellje.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_04/315_a_medilis_tmegkommunikci_modellje.html


Vegyük például Edmundot! Edmund első monológja a drámában még a nézőt is 

megtéveszti, mert áldozatként tűnteti fel magát, mint akit sajnálni kell, és mindent meg kell 

neki bocsájtani, hiszen csak azért teszi, mert törvénytelen, kitaszított gyermek.  

 EDMUND   Mért kéne a szokás  

Bilincseit hurcolnom, s magamat  

A nemzeteknek finnyássága által  

Kifosztani hagynom, mert tíz, tizenöt  

Hóval bátyám után vagyok? Miért  

Fattyú? Miért korcs? Ha szintúgy megütöm  

A mértéket, szintoly hőslelkű vagyok, S 

arcom, mint ama tisztes hölgy fiáé?  

Mért bélyegeznek korcsnak, fattyunak?  

…  

ha e levél  

Kézhez jut, a csel jól sikerük, a fattyú Edmund 

lesz úr a törvényes felett.  

Növök, gyarapszom: a fattyúk javára Csináljatok 

most pártot, istenek!42  

Ezek után találkozik apjával, akinek át akarja adni a hamis levelet, amelyet bátyja 

jogfosztásához írt megtévesztésül. Nézzük meg közelebbről ezt a dialógust, és alkalmazzuk 

rá az AIDA modellt! Edmund az eladó, Gloster a vevő és a levél a termék, amelyet 

reklámozni és eladni kell.   

1. Attention (Figyelem): Ebben a szituációban Edmund igen furfangos eladóként 

tűnik fel.   

„GLOSTER Edmund, mit csinálsz? Mi 

hír?  

EDMUND Nagyságod engedelmével, semmi. (A levelet elteszi)  

GLOSTER Miért akarod hát oly mohón eltenni azt a levelet?”43  

                                                           
42 William Shakespeare összes drámái III. kötet (Magyar Helikon 1972, 466. oldal, ford.: Vörösmarty Mihály)  
43 I.m.: 467. oldal  



Csak egy gesztus az egész. Amíg apja meg nem érkezik, úgy csinál, mintha olvasná az 

általa megírt hamis levelet, majd apja szeme láttára eldugja azt. Glosternek olyan szinten 

felkelti a figyelmét, hogy az nem tud szabadulni a gondolattól: vajon mi lehet a levélben?  

2. Interest (Érdeklődés): A csel beválik. Az apja megkérdezi, hogy mit tartalmaz a 

levél. Edmund pedig nagyon ügyesen tovább mélyíti apjában a kísértést.  

„EDMUND Én semmi újságot nem tudok, mylord.  

GLOSTER Miféle írást olvasál imént?  

EDMUND Semmit, mylord.”  

3. Desire (Vágy): A következő lépés, az apja érdeklődését érzelmi alapokra helyezni, 

amelynek hatására Gloster ellenálhatatlan vágyat érez, hogy beleolvasson 

törvénytelen fia levelébe. Az idős apában dolgozik részben a tiltott gyümölcs utáni 

vágyakozás, részben a fia feletti felügyelet, apai szigor – amit persze hamar elnyom 

a kíváncsiság.  

„EDMUND Bocsáss meg, sir, levél bátyámtól, melyet még nem olvastam el 

egészen, ami keveset kivehettem, nem arra való, hogy nagyságod 

belenézzen.  

 GLOSTER  Add ide a levelet, sir.”  

4. Action (Cselekvés): Edmund végül átadja a levelet, de hogy elterelje magáról a 

gyanút, még a végén hozzáfűzi:  

„EDMUND Bátyám igazolására azt kell hinnem, hogy ezt csak erényem kísértése 

s kipuhatolása végett írta. „44  

Jago is hasonlóan, csellel adja el terveinek apró morzsáit, mellyel félrevezeti felettesét, 

Othellót. Az AIDA modellben ezt eképpen tudjuk szemléltetni:  

                                                           
44 William Shakespeare összes drámái III. kötet (Magyar Helikon 1972, 467. oldal, ford.: Vörösmarty Mihály)  

  



1. Figyelem: Amikor urával közelednek Desdemonához, a hölgy épp elválik 

Cassiótól, aki arra kéri, békítse ki vele Othellót. Jago és gazdája meglátják a távozó 

férfit, és Jago csak ennyit mond:  

 „JAGO  Hohó, ezt már nem szeretem.”45  

Othello figyelme rá összpontosul. Visszakérdez, de Jago nem válaszol, inkább terel.  

2. Érdeklődés: Közben beszélgetésük félbe marad, így, miután a hölgyek elmentek, 

Jagónak ismét fenn kell tartania a figyelmet:  

„JAGO  Tudott-e róla Cassio, mikor Urnőmet 

megszeretted?  

 OTHELLO  Igen, kezdettől; miért kérdezed?  

JAGO  Egy gondolat próbája volt a kérdés,  És 

semmi más.”46  

3. Vágy: Jago pedig egy igen hatásos reklámfogáshoz nyúl: egy titokról beszél, amit 

ő nem mondhat el Othellónak, de azt elmondja, hogy a mindennapjait érinti a téma. 

„OTHELLO Az Égre! Mi ez? Tudni akarom!  

 JAGO  Nem  –  s  ha  szivem  markodban  volna,  sem,  

Nem míg e titok őre én vagyok!”47  

4. Cselekvés: A cselekvés pedig megtörténik a mű végén, hisz Othellón teljesen úrrá 

lesz a féltékenység, és dühében megfojtja kedvesét.  

Az AIDA módszer tehát rendkívül jól alkalmazható self-leadereknél is, hiszen 

önmagunkat és saját gondolatinkat is reklámozni kell.   

 Hamlet és a time-management  

Hamletről már esett szó Maslow motivációs elmélete kapcsán, ahol kifejtettem, hogyan 

változik meg az önmegvalósítás iránti szükséglet, és miként alakul át a dán királyfi életcélja, 

                                                           
45 I.m.: 404. oldal  
46 I.m.: 404. oldal  
47 William Shakespeare összes drámái III. kötet (Magyar Helikon 1972, 406. oldal, ford.: Vörösmarty Mihály)  

  



melyet teljes egészében a bosszúnak szentel. Megesküszik apja szellemének, és tudva annak 

következményeit, elkezdi a felkészülést a „vendettára”.   

A történet elején gyorsan és tudatosan cselekszik. Őrültnek tetteti magát, ezzel 

gyakorlatilag proaktívvá válik, és kitágítja cselekvéseinek határait, pontosabban bizonyos 

tettei így rejtve maradhatnak. Életcélja a bosszú, amelyet könnyen végre tudna hajtani, hiszen 

ő a király mostohafia, bármikor bemehetne hozzá és leszúrhatná egy tőrrel. Mégsem teszi 

ezt. Miért?  

Ha Hamlet készített volna magának egy időbeosztást, nem fordulna a sorsa tragédiába.  

Gyakorlatilag a dráma többi áldozata mind az ő tétlensége miatt veszíti el életét – kivéve 

talán Rosencrantz-ot és Guildensternt, akiket árulásuk miatt ért a halál. A legfontosabb cél 

teljesítésétől, hogy megölje Claudiust, Hamlet ódzkodik, és ezért nem fontossági sorrendben 

hajtja végre a tetteit. „ A hatékony menedzselés azt jelenti, hogy a fontos dolgokat tesszük az 

első helyre. Míg vezetéskor arról hozunk döntést, hogy melyek a fontos dolgok, a menedzselés 

azt jelenti, hogy életünk minden napján és minden percében ezeknek adunk elsőséget. A 

menedzselés fegyelmet és végrehajtást követel” 48  Ha hatékonyan tudjuk magunkat 

menedzselni, akkor a fegyelem belülről fakad, önmagunkat tudjuk irányítani.  

Hamlet azonban őrültet színlel, amely állapotban nem rendelkezhet önfegyelemmel, hiszen 

az őrületnek pontosan ez a lényege. Elveszti az uralkodást önmaga felett, és kicsúsznak a 

dolgok a kezei közül.   

Ophelia, Hamlet szerelme a legártatlanabb áldozata a történetnek. Hamlet előtte sem 

őszinte, neki is őrültet színlel, és a lány kétségbeesetten keresi a férfi elméjében a régi 

szerelmét, de mindhiába. Hamlet őt is az őrületbe kergeti, és amikor megtudja, hogy a lány 

vízbe ölte magát, meglepődik.   

A harmadik felvonás második színben Hamlet egy színészgárdát bérel fel, hogy 

játsszák el apja meggyilkolását – persze, más nevekkel. Amikor Claudius meglátja a 

jelenetet, rosszul lesz és kiviharzik a teremből. Hamlet ennek szívből örül, és ujjong, hisz így 

bizonyságot nyert a Szellem hitelessége felől.  

„HAMLET  Ó, édes Horatióm! Most már tízezer forintot mernék tenni a szellem 

szavára. Vetted észre?  

HORATIO  Nagyon jól, , fenséges úr.  

                                                           
48 Stephen R. Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása – Bagolyvár könyvkiadó 2014, ford.: 

Náfrádi Z., Náfrádi D.; 158. oldal  



HAMLET  Mikor a mérgezés következett –   

HORATIO  Nagyon jól megjegyeztem.  

HAMLET  
Ha, Ha! – Te, valami zenét! Fuvolákat ide, hé!  

Mert hát, ha a király nem szereti  

Komédiánkat – hát nem kell neki.”56  

Úgy érzi győzött, elérte célját, egészen megfeledkezik színlelt őrültségéről, és 

zenészeket hív, hogy örömünnepet üljön. Pedig a probléma nincs megoldva. Hamlet csak 

elárulta magát Claudius előtt, aki eddig őt őrültnek hitte, most viszont gyanakszik rá, és 

Laertesszel – aki apja halála miatt halálos ellensége a királyfinak – kitervelik, hogyan tudnák 

megölni Hamletet.   

„Problémának nevezzük egy észlelt jelen idejű állapot és egy kívánatosnak észlelt 

állapot közötti különbséget, amennyiben a megoldás nem kézenfekvő”57 Tekintsük meg ezt 

egy ábrán!  

                                                             
56 William Shakespeare összes drámái III. kötet, Magyar Helikon 1972, 306. oldal, ford.: Arany János  
57 Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula kiadó 2004, 70. oldal  

  

6. Ábra: A probléma modellje magatartási megközelítésben (forrás: Bakacsi  

Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula kiadó 2004, 70. oldal)  



Az ábra egyszerre két problémával is foglalkozik, Hamlet esetében is a Tényleges 

helyzet helyébe (ami azt jelentené, hogy apja életben van) belép az Észlelt helyzet1, melyben 

apja már nincs az élők között, illetve az Észlelt helyzet2, miszerint anyja, egy hónappal férje 

halála után, annak öccsével él együtt. A két probléma egyszerre megoldható, és akkor a 

Kívánatos állapotba kerülne a helyzet. A kérdés, hogy vajon Hamlet látja-e maga előtt a  

Kívánatos állapotot? Valószínűleg nem, és ez készteti tétlenségre. Nem tudja elképzelni a 

megvalósítandó célt, és nincs elég akaratereje, hogy cselekedjen.   

Hamlet nem tud leaderként viselkedni, amikor élete legnagyobb problémájával találja 

szemben magát, pedig a haláltól sem fél, a gyilkosság sem rettenti vissza; mégis halogat. A 

mű végén eléri a kívánt célt, de a munka „szépnek” nem nevezhető: a kontárkodás és 

időhúzás miatt Claudiuson kívül meghal a Királyné, Ophelia, Laertes, Polonius és maga 

Hamlet is.   

  

    

Befejezés  

Összességében elmondhatjuk, hogy William Shakespeare karakterei, legyen szó 

királyokról vagy egyszerű emberekről, élnek, küzdenek és döntéseket hoznak. Leaderekről 

beszélünk, akik önmaguk és mások felett rendelkeznek vezetői státusszal, és döntéseik 

alapján jó vagy rossz erkölcsi tulajdonságokkal rendelkeznek.  

Azt hiszem, kijelenthetem, hogy a közgazdaság joggal „kacsint be” Shakespeare 

életművébe, és saját hasznára válik, ha megkeresi azokat az apró szilánkokat az irodalom 

egyik legnagyobb alakjának teremtményeiben, amelyek által maga is gyarapszik, és 

kifinomultabbá válik az emberi kapcsolatokat illetően.   

Dolgozatommal arra próbáltam rávilágítani, hogy nem csak a hétköznapokban állja 

meg a helyét a leadership, mint tudományos megközelítés, hanem mesterségesen 

megalkotott, de a fizikai világképre épülő történetekben is, melyek magasztos, olykor 

sarkított szereplői elemezhetők e tudományág által, és levonhatók tanulságok a tetteik 

alapján.   

A kétféle csoportosítás pedig segített abban, hogy lássuk: egy leader nem csak mások 

felett rendelkezhet hatalommal, hanem önmaga felett is – sőt, olykor ez a legnehezebb 



feladat, hiszen az ellenségek, a problémák nem kézzel foghatók, és segítséget sem tudunk 

kérni másoktól. Gondoljunk csak Hamletre, aki megállapítja, hogy „Kizökkent az idő”, de 

az egész dráma alatt azért szenved, azért töpreng annyit, mert tudja, hogy neki kell 

helyretolni azt, és nem képes rá. Túl nagy volt a teher számára – mi ez, ha nem a való életből 

vett, mindennapi példa?  

Láthattuk azt is, hogy Shakespeare korában a gazdaság a mindennapi élet részét 

képezte, és gyerekcipőben bár, de jelen voltak a közgazdaság elméleti alapjai. Machiavelli 

hatása is felfedezhető néhány karakterében, ahol egyértelműen kirajzolódnak az érzelmi 

alapú és a tudatos döntések közötti különbségek.  

A leaderek között megkülönböztettem demokratikus és autokratikus vezetőket, 

akiknek tettei és azok következményei a mai politikai vezetők számára is példaértékű lehet, 

beosztottjaikkal való viszonyukból, hibáikból pedig bármely cégvezető leszűrheti a 

tanulságokat. Különbséget tettem képesség és készség között, aminek felismerésével 

szemünk előtt jelentek meg a jó vezető tetteinek okai és annak következményei (gondoljunk 

itt V. Henrikre).  

A külső és a belső vezetés között párhuzamot vontam, kifejtettem a két tényező közötti 

összefüggéseket például Othello esetében: láthattuk, hogy „vadult meg”, miként veszítette el 

a fejét, és vált az események rabjává – olyan emberré, akit környezet irányít.  

A Maslow-piramisban való elhelyezkedésük alapján is rangsoroltam a szereplőket, a 

különböző sorsok és elhatározások alapján más-más függőségi szinten foglalkoztam velük, 

majd a megfelelő kommunikációra is kitértem: miként szőtték terveiket és miként 

irányították környezetüket a fondorlatos szereplők – például Jago vagy Edmund.  

Shakespeare az életre tanít. Nem csak vezetőket, hanem bárkit – lehet az egyetemista, 

üzletember vagy egy munkás egy gyárban: megtanulhatjuk általa, hogy döntéseink súlya 

kihat egész életünkre, és felismerhetjük tárgyalófeleinket a mindennapi életünkben is. Egy 

jó vezető számára kiváló példa lehet Julius Caesar, aki magas szintű kommunikációs 

képességeivel bizalmat gerjeszt az ellenfélben; de sokat tanulhat V. Henriktől is, aki 

leereszkedett a hierarchia legalsó szintjére és ott mérte fel a szervezet problémáit. Hamlet és  

Othello pedig elrettentő példa, mert érzelmeik miatt nem tudtak helyes döntést hozni kritikus 

pillanatokban.   

Shakespeare mindenütt jelen van: az üzleti életben, a színházban, a zenében, az  



irodalomban, a politikában. Legyünk élvezői e csodálatos elme életművének, és engedjük 

kibontakozni, hogy üzenete eljusson az olvasóig – hozzánk.   
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