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Bevezetés: A tragédiától a jelentőségérzetig  
és a motivációig
A motiváció összetettsége – és egy személyes történet 

Mindnyájan menedzserek vagyunk – a saját életünk me-
nedzserei. A mi felelősségünk, hogy reggelente ki tudjunk 
kászálódni az ágyból, elmenjünk a munkahelyünkre, és 
nap mint nap tegyük, amit tennünk kell. Igyekszünk támo-
gatni a kollégáinkat, alkalmazottainkat, vásárlóinkat és az 
ügyfeleinket, vagy épp a főnökeinket. A családtagok rend-
szeresen alkalmaznak érdekérvényesítő eszközöket egy-
mással szemben: a gyerekek már nagyon korán elkezdenek 
taktikázni a szüleiknél („Apa, úgy félek ettől!” vagy „Min-
denki fent van Snapchaten!”), különböző mértékű sikerrel. 
Felnőttként a párunknál próbálkozunk („Életem, olyan 
stresszes napom volt, megtennéd, hogy ma te fekteted le 
a gyerekeket? És el is mosogatnál?”), vagy a gyere kek nél, 
hogy rendben tartsák a szobájukat és megírják a házi fel-
adatukat. A szomszédokat is rá kell venni, hogy megnyír-
ják a sövényt, vagy késő este halkabban hallgassa nak zenét. 

Bármivel is foglalkozunk hivatásszerűen, „részmunka-
időben” mindnyájan motivátorok vagyunk. Márpedig, ha 
a motiváció ennyire központi helyet foglal el az életünk-
ben, érdemes feltenni a kérdést, hogy mit is tudunk róla 
valójában. Mennyit értünk ténylegesen a működéséből és 
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az életünkben betöltött szerepéből? Általánosan elterjedt 
vélekedés szerint a pozitív megerősítés, a külső jutalom 
iránti szükséglet vezérli (tegyük ezt, és azt kapjuk érte). 
De mi van akkor, ha valójában sokkal szövevényesebb, 
összetettebb és lenyűgözőbb, mint ahogy azt feltételeztük? 

A következő oldalakon a motiváció valódi természe-
tének dzsungelét térképezem fel, miközben rámutatok 
a furcsa ságával és a bonyolultságával szembeni vaksá-
gunkra is. A jutalmat kereső patkány leegyszerűsített 
képlete helyett remélhetőleg sikerül bepillantást nyújta-
nom egy gyönyörű, mélységesen emberi és pszichológiai 
szempontból összetett világba. A motiváció ágas-bogas 
fákkal, felfedezetlen folyókkal, fenyegető rovarokkal, bi-
zarr növényekkel és színes madarakkal teli rengeteg. Ez 
az erdő csupa olyan elemből áll, amelyeket fontosaknak 
tartunk, pedig nem azok, és fordítva: amelyeket vagy telje-
sen mellőzünk, vagy nem tekintünk jelentőseknek, holott 
kifejezetten oda kellene rájuk figyelnünk.

Kezdjük az elején: a Merriam–Webster internetes értel-
mező szótár szerint a motiváció szó olyan folyamatot vagy 
eseményt jelöl, amely „értelmet ad valaminek a megcse-
lekvésére”, továbbá olyan állapotot, melyben „erős készte-
tést érzünk, hogy valamit megtegyünk vagy elvégezzünk”. 
Ebből kiindulva a könyvben azt vizsgálom, hogy mitől 
szánjuk rá magunkat egy-egy lépésre, mi miatt vesződünk 
látszólag hálátlan feladatokkal. Segítek a vezetőknek mé-
lyebben megérteni, mi köti le az alkalmazottaik figyelmét 
a munkahelyen, és mit tehetnek azért, hogy mindenki elé-
gedettebbé és elkötelezettebbé váljon. Megmutatom, mi-
ként kapcsolódhatunk szorosabban a tevékenységünkhöz, 
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az erőfeszítéseink eredményéhez, és hogyan kötődhetünk 
másokhoz. Végső soron pedig szót ejtek arról, hogy mit is 
akarunk valójában az élettől, amely előttünk áll.1 

A motivációs egyenlet 

A motiváció – egy feladat elvégzésére irányuló pozitív 
elköteleződés – sokkal keményebb dió, mint akár har-
madik pillantásra tűnik. Bonyolultságának szemlélteté-
sére képzeljük el, hogy megpróbáljuk egyenlettel felírni, 
belekalkulálva valamennyi alapvető elemét. Így nézne ki 
valahogy: 

Motiváció = Pénz + Teljesítmény + Boldogság + Cél 
+ Fejlődésérzet + Biztos nyugdíjasévek + Másokkal 
való törődés + Nyomot hagyni a világban + Státusz 
+ Kisgyerekek száma otthon2 + Büszkeség + E + P + 
X + [Minden más elem] 

Láthatjuk, hogy a pénz az egyenlet fontos, de nem egyet-
len eleme, hiszen egyéb tényezők hosszú listája követheti, 
például teljesítmény, boldogság, cél, fejlődésérzet, kollé-
gákkal való kapcsolat stb. 

Gondolkodjunk el néhány percig a munkánkon! Ha 
a saját egyenletünket állítanánk fel, mekkora szerepet 
tölte ne be a fizetésünk a motivációnkban, a többi elem 
(a tel jesítmény, a boldogság, a cél, a fejlődésérzet, a biztos 
nyugdíjasévek, a másokkal való törődés, az örökség, a stá-
tusz stb.) viszonylatában? 
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A lista tehát hosszú, sok elemből áll, ezért nehéz megér-
te  ni az összes, bennünket motiváló tényezőt vagy meg-
különböztetni azok minden típusát. Még kevésbé látjuk át, 
hogy ezek a különféle ösztönzők miként hatnak  egymásra 
és összegződnek egyetlen nagybetűs „Motivációnak” neve-
zett dologban. Egyenletünk ráadásul olyan alkotórészeket 
is tartalmaz, amelyeknek nincs túl sok közük az örömhöz. 
Talán épp ez a lenyűgöző benne, hogy gyakran nehéz, kihí-
vást jelentő vagy egyenesen fájdalmas dolgok megtételére 
érzünk késztetést. A motivációnak ez az aspektusa szá-
momra személyesen is különösen fontos, ugyanis életem 
egyik legnagyobb próbatételét jelentő  tapasztalata segített 
meglátnom, milyen elképesztően mélyre nyúlhat a moti-
váció gyökere. Hadd magyarázzam el! 

Segíteni akkor is, ha fáj

Néhány évvel ezelőtt, egy nyári napon épp régi barátokkal 
vacsoráztam, amikor váratlanul megcsörrent a mobilom. 
Egy ismeretlen női hang közölte, hogy közös ismerősünk-
től kapta meg a telefonszámomat, majd arra kért, hogy mi-
nél előbb siessek be a helyi kórházba. Mivel olvasott a ka-
maszkori balesetemről, azt remélte, hogy  tanácsaimmal 
a legjobb barátnője − nevezzük most „Alice-nek” − segít-
ségére lehetek. 

Bár viszolygok a kórházaktól (nemsokára kiderül, hogy 
miért), a segítségnyújtásra késztető motivációm erősebbnek 
bizonyult. Nem tudtam ellenállni a kérésnek. El köszön   - 
tem a barátaimtól, és elindultam. 
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