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Korreferátum 

Dr. Papp Ferenc alezredes 

Első pillanatra talán paradoxonként tűnik az, hogy az anyagi javakkal fog
lalkozó konferencián ahol anyagi természetű dolgok forintban, tonnákban kife
jezhető mérő számok mellett néhány gondolatban az emberről, az emberekről 
szeretnék szólni, akik tervezik, szervezik, vezetik, irányítják és ellenőrzik az 
anyagi javakkal történő gazdálkodást. 

Ha figyelmesen megtekintjük a folyosón kifüggesztett táblázatokat, az azon 
szereplő arányszámokat és felismerjük a statisztikai mutatók mögötti tartalmi 
vonatkozásokat, a kép kissé lehangoló .. Miért? 

A táblázatok analizálásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy sereg
testünknél a hivatásos és továbbszolgáló állománynak mintegy kétharmada 40 
éven felüli. Ezen korosztályok jellemző eü. problémáival, melyeknek gerincét a 
mozgásszervi és idegrendszeri megbetegedések okozzák. 

Engedjék meg, hogy néhány gondolatban kitérjek az utóbbi problémára, 
Altalában minden kornak megvan a jellemző betegségcsoportja. A korábbi év
századokb~n főleg a járványos fertőző megbetegedések (himlő, pestis, kolera 
stb.) tizedelték meg az emberiséget. Ez már talán - reméljük végérvényesen a 
múlté, legalább is a civilizált világrészeken. 

Korunkat szokás - mai divatos szóhasználattal élve - a tudomány és tech
nika forradalmi korának nevezni. Ezen kor egyik jeI1emző betegsége az úgyne
vezett „menedzser" betegség, más szóval a vezetők betegsége. A betegség lé
nyege főleg a keringési rendszer, a szív és a központi idegrendszer funkcionális 
zavarával magyarázható, ami ezekben a csoportokban szignifikánsan is kimutat
ható. A menedzser betegség alapvető oka a vezetők, a parancsnokok túlter
heltsége, ami gyakran nemcsak egészségüket és családi életüket, hanem az álta
luk irányított parancsnokságok, alakulatok, szervek ügyeinek helyes, célirányos 
menetét, hanem a közvetett, vagy közvetlen munkatársak egészségét is veszé
lyezteti. Egyes esetekben a fáradtság olyan fokot is elérhet, ami az emberi 
szervezetet egészében is érinti. A kimerült ember csökkentértékü ugyanúgy, mint 
a beteg, sőt olykor mélyebb értelemben is, mert szellemi képességei is csorbát 
szenvednek. A kimerültség a figyelem csökkenésében, az emlékezet kihagyásá
ban, a szellemi tevékenység dacára kifejezett testi, fizikai fáradtságban, gyakori 
fejfájásban, rossz hangulatban, levertségben, ideges kapkodásban nyilvánul meg. 
Ha a kiváltó okokat vesszük bonckés alá, akkor néhány jeI1emzőt kiemelhetünk. 
Egy - többek között - ; 

- sokszor objektív körülmények gátolják abban, hogy a rendelkezésre álló 
idő alatt elvégezze munkáját, az effektív munkaidő szükségszerűen megnyúlik, 

- egyre fokozottabbá válik az úgynevezett „ernyő hatás", amely kiterjed a 
munkaidőt megelőző ébredés utáni órákra épp úgy, mint a munkaidő utáni pi
henés időszakára egyaránt, másszóval a megoldásra váró problémákkal ébredünk 
és alszunk el, ha egyáltalán elalszunk, 

- fokozza a vezető kimerülését a túlságosan sokféle feladat különösen ak
kor, ha azokat sokszor akarva, vagy akaratlanul éppen a kimerültség miatt négy
zetre, vag)' még magasabb nagyságrendű hatványkitevőre emelünk, mindezt még 
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fokozza az a körülmény, hogy seregtestünk alig három éves múltra tekinthet 
vissza, kevés objektív tapasztalattal és rendkívül sok szubjektummal, 

- a sürgős telefonhívások, az értekezletek okozta munkamegszakítások gya
korisága és köztudott az, hogy az újbóli témához való visszatérés nagy idegi
energia felhasználással jár, 

- végül, de nem utolsó sorban az ülő életmód, a testmozgás hiánya, az 
egészségtelen szokások, így többek között a dohányzás, az alkohol, a gyógysze
rekkel való visszaélés'. Gyógyszerekkel kívánjuk eltüntetni fáradtságunkat, frissí
teni emlékezetünket, majd néhány óra múlva csillapitószereket veszünk be, hogy 
csökkentsük idegességünket, ingerlékenységünket, altatókat, hogy aludni tudjunk, 
majd reggel kávét, hogy ébren maradjunk. Bármilyen csodálatos az emberi szer
vezet, ezt nem lehet büntetlenül alkalmazni. 

A megoldás elvileg egyszerű. Az idegrendszertől távol kell tartani azon 
ingereket, amelyek a szervezetet állandó stresszhatás alatt tartják, azonban a 
gyakorlatban ez annál is nehezebb, mert a feladatok sokasága, az objektív és 
szubjektív tényezők halmaza, az emberek természetes törekvése a vélt, vagy 
valós sikerélmények után egyfajta ellentmondást hordoz magában, melynek fel
oldása a központi idegrendszer legmaga..sabb szintű szellemi tevékenységével jár. 
E rendszer túleröltetése annak kimerülését okozza. A kör ismét bezárult és előt
tünk a már előbb vázolt idegkimerülés kórkép; a menedzser betegség. 

Elnézésüket kérem, hogy e magas fórumot is felhasználtam és szót kértem 
az ember érdekében. 

Köszönöm figyelmüket! 
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