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De tudod-e azt, hogy mi lesz holnap?
– A nagy inkvizítor*

Elõszó

A nem olyan nagy inkvizítor

Tüzes vasvillával a kezében ült az íróasztalánál, mint minden felső vezető, amikor 
kínvallatás alá akarja vetni a beosztottjait. Legalábbis sokaknak ilyen kép él a fe jük-
ben a főnökről. Ennek a fazonnak tényleg volt a kezében egy ördöginek látszó kel-
lék: egy hosszú fekete nyelű, három piros ágban végződő villa. Jól illett volna egy 
halloween-jelmezbe öltözött gyerekhez, de a középkorú üzleti igazgató feszes, kék 
öltönyével valahogy nem volt összhangban. Ennek a vezetőnek azonban – mint 
látni fogjuk – kicsúszott a lába alól a talaj.

Bárki megrémülne attól a feladattól, hogy egy globális ellátólánccal rendelke-
ző elektronikai nagyvállalat üzleti fejlesztését kelljen irányítania. Az ő felelőssége 
volt, hogy kézben tartsa a vállalat nagyszabású növekedési projektjét – amely 
meghatározónak tűnt a részleg jövője szempontjából. Amikor néha-néha ellátoga-
tott a fő üzleti egységnek helyt adó telephelyre, olyan „örömmel” fogadták, akár 
a madárinfl uenzát.

A projekt, amelynek az ellenőrzésére érkezett, több sebből vérzett. A marketin-
gesek a kutatási osztályt kritizálták, mert úgy gondolták, hogy a termék formaterve-
zése nem felel meg az ügyfelek elvárásainak. Minden újratervezés, amellyel végre 
sikerült megfelelni a marketingelvárásoknak, olyan mértékben növelte meg a költ-
ségeket, hogy fennállt a veszély: a termék ára túl magas lesz a megcélzott piaci 
szegmens számára – ez viszont az értékesítőket aggasztotta. A gyártást pedig mind-
nyájan ostorozták, mert akármilyen formatervnél tartottak is, az üzem egyetlen dol-
gozója sem bízott abban, hogy a terméket megbízhatóan le lehet gyártani. A projekt 
vészes késésben volt a tervekhez képest, és már annyival túllépte a költségvetést, 
hogy a vezetőség komolyan aggódott, hogy miből fog megtérülni a fejlesztés.

Emberünk íróasztala egy régi gyár raktárépületének kb. 30 cm-es betonemel-
vényén trónolt, és elválasztotta a főnököt a csapattól. Szüksége is volt erre a kor-
látra, hiszen az alkalmazottak egy bizonyos csoportja székdobálásról volt híres, 
ha valamiben nem értettek egyet. Ki tudja, mit dobáltak volna a főnökre? Ere-

* Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. Ford.: Makai Imre. Budapest, Európa 
Könyvkiadó, 1977
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detileg azért emelték meg a padlót, hogy szárazon tartsák a puskaport, újabban 
azonban színpadként szolgált, ahol a vezető az inkvizítor szerepében pózolt. Azért 
jött, hogy meglátogasson egy üzleti csapatot, amely termékek helyett problémák 
végeláthatatlannak tűnő sorát produkálja.

A megbeszélésnek elvileg az lett volna a célja, hogy megoldást találjanak a fej-
lesztési csoport problémáira, így végre elkészíthessék a termelési ütemtervet, és az 
értékesítés is hozzáláthasson a rendelésfelvételhez. A valóságban azonban az igaz-
gató gyakorlatilag inkvizíciót folytatott. Úgy gondolta, elég, ha kérdez, a választ 
úgyis tudja előre. Így az ördögi villával a kezében lefolytatta a vizsgálatot: az áldo-
zataira mutatott a villájával, mintha minden válaszadót fel akarna nyársalni.

Rámutatott a tervezési vezetőre.

Inkvizítor: Hogy képzeli, hogy nem képes működő terméket gyártatni? Ki ter-
vezte? Ki készítette a prototípusokat?

Itt szünetet tartott, hogy levegőt vegyen. Senki nem szólt.

Inkvizítor: Mi a gond az embereivel? Meg tudja magyarázni?

Továbbra is csend fogadta a szavait. Senki nem tudott válaszolni a vádaskodásá-
ra, kivéve az egyik késve érkező mérnököt: „Vészmadár doktor”, egy rendkívül 
kiváló tervező elfogadta a kihívást.

Inkvizítor: A projekt már hathónapos késésben van. Egyetlen darabot sem lehet 
legyártani az eredetileg tervezett költségen. Mennyi most a gyártási modell 
végleges költsége a tervezetthez képest?

Vészmadár doktor: Az eredetileg tervezett költségeknek kb. a négyszerese.

Vészmadár doktor specialitása a rossz hírek átadása volt, innen eredt a gúnyneve. 
Úgy tűnt, imádja a vezetők arcába vágni az igazságot, és különös élvezetet oko-
zott neki, ha váratlan és nagyon rossz hírt mondhatott – márpedig ez az volt.

Inkvizítor: Kicsúszunk az időből, és most azt mondja nekem, hogy még arra 
sincs reményünk, hogy az árunk versenyképes legyen? Maguk szerint van 
ennek értelme? Meg tudják magyarázni?

Rámutatott az egyik marketingesre.

Inkvizítor: Mi a baj magukkal? Hogyan süllyedhettek idáig?
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Bár sok szempontból sértőn viselkedett, ez az inkvizítor csak kis pont volt a válla-
latnál. Rá tudott ugyan ijeszteni az alacsonyabb beosztású munkatársakra, de 
valójában nem sok beleszólása volt az elbocsátásokba, és aligha tudta tönkretenni 
mások karrierjét. A cégnél rengeteg inkvizítor nevelkedett.

Az üzleti igazgató felettese, a vezérigazgató volt a vállalat valódi „Nagy Inkvi-
zítora”. Ő olyan mestere volt az inkvizíciónak, hogy az üzleti áttekintő értekezle-
teken tüzetes vizsgálódása nyomán porrá égtek a mégoly magasra ívelő karrierek 
is. Máglyára már nem is volt szükség: arról volt hírhedt, hogy az áldozat ott hely-
ben benyújtja a felmondását.

ÜÖ

Ha valaki elég hosszú ideig dolgozik egy cégnél vagy szervezetnél, előbb-utóbb 
belefut egy-két inkvizícióba – ilyen vagy olyan szerepben. Számos inkvizíciót lát-
tam már életemben, és szerintem a legtöbb – sőt talán mind – felesleges. Bár remél-
hetőleg nem mindennaposak, de igenis előfordulnak inkvizíciók, és ezek jelentik 
a vezetők hibás kérdésfeltevésének legcudarabb formáját. A hibás kérdezésnek az 
az oka, hogy a kérdezési stratégiákat általában a feletteseiktől tanulják az emberek. 
Ha a mentorok vagy a felső vezetők különösen ügyesen tudnak kérdezni (és szemé-
lyesen is sikeresek), képességeiket azok is elsajátítják, akik szeretnének a nyomdo-
kaikba lépni. A fentiekben bemutatott esetben azonban – ha a vezetők ügyetlenek, 
és a vállalat még ilyen vezetés mellett is sikeres – ennek éppen az ellenkezője 
történik: a rossz szokások öröklődnek. Az emberek abba a tév hitbe esnek, hogy az 
alkalmazottak terrorizálása, megfélemlítése vagy cirkalmas szónoklatokkal való 
kínzása a siker titka – csak azért, mert ezt látják a sikeres vállalatok vezetőitől. 
De még ha tönkremegy is a cég, akkor sem tudnak túl sok pozitív tulajdonságot 
magukkal vinni azok, akik előtt nem volt jobb példa.

Sajnos, miként a következőkben is látni fogjuk, nem minden sikeres veze-
tő jeleskedik a kérdezés terén, még azok sem, akik egyébként kiváló kérdezési 
képességekkel rendelkeznek.

ÜÖ

A vezetők rendkívül szerteágazó okok miatt tesznek fel kérdéseket. Ebben a könyv-
ben háromféle okot vizsgálunk:

1. Azért kérdeznek, mert fontosnak tartják a választ.
2. Azért kérdeznek, mert fontosnak tartják a kérdést.
3. Azért kérdeznek, mert fontosnak tartják a kérdezés folyamatát.
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Az első kategóriában a válasz fontosabb a kérdésnél, ezért minden kérdést ennek 
fi gyelembevételével kell feltenni. Lehet, hogy a vezető szeretne többet tudni egy 
ötletről, vagy – a fent tárgyalt esethez hasonlóan – meg akarja vizsgálni, hogy 
„miért ütött ki balul az ügy” (bár a példánkban szereplő ördögi fi gurát nem igazán 
érdekelte a válasz). A vezetőknek a hatékony kérdezésen kívül meg kell tanulniuk 
azt is, hogy meghallgassák a választ.

A második kategóriában a kérdés fontosabb a válasznál. Lehet, hogy az adott 
vezető egy bizonyos logikához ragaszkodik a projektek értékelésénél, vagy talán 
másféle aggályokkal foglalkozik, és a kérdés csak eszköz az adott szituáció kezelé-
sére. Bizonyos kérdésekre nem feltétlenül létezik válasz, mert céljuk inkább a vita-
indítás. Ez a gyakorlat jellemzi az iskolai oktatást is: a tanár nem azért kérdez, hogy 
megtudja a helyes választ, hanem hogy gondolkodásra késztesse a tanulókat, és 
fejlessze az elemzési képességeiket. A korábban olvasott rövid példázatban szereplő 
üzleti igazgató számára azonban a kérdések sem voltak érdekesek.

Számára a kérdezés folyamata – az inkvizíció – volt leginkább a lényeg. Ezért 
a kérdezés módjára helyezte a legnagyobb hangsúlyt. Szándékosan kínos hely-
zetbe hozta az embereket azzal, hogy nekik szegezte a kérdéseket, ugyanakkor 
éreztette, hogy nem érdeklik a válaszok. Előfordulnak azonban kevésbé fenyege-
tő körülmények is, amikor a vezető a kérdezés folyamatát úgy alakítja, hogy tanít-
son, vagy rávegyen egy csoportot, illetve egyént valamely probléma szokásostól 
eltérő megközelítésére. Mentorok, professzorok, tanácsadók is gyakran játsszák 
ezt a szerepet a kérdezés során.

Más esetekben a kérdezés folyamata azt a célt szolgálja, hogy alkalmat adjon 
a csoportnak új ötletek kidolgozására. Tehát a folyamatra koncentráló kérdés nem 
feltétlenül inkvizíció.

A legtöbb vezetőt a kérdés és a válasz egyaránt foglalkoztatja, s a kérdezés 
folyamatából adódik minden egyes kérdés és válasz jelentősége. Ez a könyv azért 
született, hogy segítséget nyújtson a vezetőknek kérdéseik és kérdezési stílusuk 
fejlesztésében, és ezáltal jobb válaszokhoz jussanak, hiszen végső soron minden 
vállalkozásnak szüksége van erre, hogy hosszú távon sikeres legyen.

ÜÖ

A nyitó történetben szereplő „ördögi” vezetőt végül utolérte a végzete. A késle-
kedés hosszú hónapjai után a fejlesztési csapat végül létrehozott egy életképes 
terméket – igaz, több mint egy évvel a tervezett határidő után és a költségvetést 
jócskán túllépve, de elkészült. A küzdelem elég hosszú időre megállt ahhoz, hogy 
befejezzék a munkát, és a projektcsapat minden tagja más feladathoz látott, vagy 
állást változtatott.
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Egész véletlenül jelen voltam, amikor az említett üzleti igazgató prezentációt 
tartott a Nagy Inkvizítor – a részleg vezérigazgatója – előtt.

Az igazgató üzleti egysége nem jól muzsikált. A hibás döntések és a rossz terve-
zés oda vezetett, hogy két teljes éven át nem teljesítették a normát. Az új termé-
kek késtek, a munkamorál gyenge volt, és nem látszott a fény az alagút végén. 
A vezérigazgató kérdéseinek kereszttüzében emberünk önkezével vetett véget a 
kar rierjének.

Nagy Inkvizítor: A számoktól eltekintve hogyan elemezné a helyzetet? Hogy 
képes ilyen rossz hírekkel szolgálni olyasvalamiről, amit már réges-régen 
meg kellett volna oldania?

Igazgató: Az árfolyamváltozások miatt lecsökkent az európai árrésünk, környe-
zetvédelmi aggályok miatt felszöktek az ázsiai üzemek költségei, és a mar-
keting magasabb megtérülést jelzett előre, mint amit az értékesítés el tudott 
érni.

Nagy Inkvizítor: Ezzel nem sokat mondott. Mi van még?
Igazgató: Hát, ha az én elemzésem nem elég jó önnek, akkor keressen mást 

a helyemre!
Nagy Inkvizítor (győzedelmesen): Keresek is!

Ekkor kegyetlenül megforgatta az igazgató egójába mélyen beledöfött vasvillát, 
és kedélyesen rátért beosztottja maradék önbecsülésének szétmarcangolására.

Nagy Inkvizítor: De még mindig azt várom öntől, hogy tisztességes magyará-
zatot adjon erre a minősíthetetlen teljesítményre!

A megkínzott igazgató vörös fejjel, levegő után kapkodva rohant ki a szobából, 
és azonnal felmondott.

ÜÖ

A vállalkozás végül csődbe ment, és az anyavállalat megszabadult tőle. Most új 
vezetés alatt, jobb eredményekkel működik. Azóta nem hallottam a nem olyan 
nagy inkvizítorról, de a Nagy Inkvizítorról tudom, hogy még hatalmaskodóbb 
zsarnokká vált egy másik vállalat vezérigazgatói posztján, ahonnan végül mesés 
végkielégítéssel búcsúztak tőle hálából, amiért még egy sereg üzleti igazgatót 
sikerült a végső kétségbeesésbe kergetnie. Vállalatvezetési pályafutása során 
nem sok jelét adta a valódi vállalatvezetőtől elvárható kiváló teljesítménynek. 
Mindenhová elkísérte az a mítosz, amelynek homályos utalásai szerint friss 
MBA-diplomásként nagyszerű felismerései révén kihúzott egy vállalkozást 



14 A KÉRDEZÉS MÛVÉSZETE

a csá vából. Soha nem találkoztam olyannal, aki tanúja lett volna e dicső tett-
nek. Folyton úgy tűnt, akkor jelenik meg a színen, amikor az üzleti helyzet épp 
eléggé gyatra ahhoz, hogy hibáztatni lehessen az előző vezetést, hogy pokolian 
kínos faggatózással letaglózza az embereket, majd végül a csőd szélén angolosan 
távozzon. A mai napig nem tudom felfogni, miért nem vonták soha felelősség-
re a sokéves gyenge teljesítmény miatt, nem beszélve a tönkretett karrierekről. 
A felelősségre vonás hiánya az üzleti élet aggasztó jelensége, ami a piac számos 
területén tapasztalható.

ÜÖ

A vezetők kérdezési képességeinek fejlesztése nem garancia arra, hogy növekedni 
fog a vállalat teljesítménye, de valószínűleg segítséget jelent annak elérésében. 
Lehet, hogy a fenti példában szereplő vezető projektje, sőt egész üzleti területe 
jobban teljesített volna, ha felkészültebben kérdezett volna a beosztottjaitól. Ez 
a könyv lehetőséget ad bármilyen rendű és rangú vezetőnek arra, hogy tökéletesít-
se a munkájához szükséges egyik alapvető feltételt: a kérdezés művészetét.



I. rész

A kérdezés mint vezetõi képesség





1. Létezik-e kérdésalapkészlet vezetõk számára?

A válasz: igen.
A kérdésekből álló alapkészlet bármely szervezet bármely szintjén, bármely 

helyzetben, a világ bármely pontján és bármely nyelven minden vezető hasznára 
válik. Ezek a kérdések olyan eszközök, amelyekkel mindenkit el kellene látni, 
aki vezetésre adja a fejét. A legtöbb szakma képviselője rendelkezik a hivatá-
sa gya korlásához szükséges eszközkészlettel: az ács a kalapácsokkal, a fogorvos 
a fo gókkal, az orvosok pedig a sztetoszkópokkal. Nehezen képzelhető el a fenti 
szakemberek bármelyike alapvető eszközkészlete nélkül. Ugyanúgy a vezetőknek 
is rendelkezniük kell az alapvető eszközkészlettel: a kérdésekkel. A vezető vagy 
bármilyen felelős beosztásban dolgozó személy számára nincs annál egyszerűbb 
és egyben bonyolultabb dolog, mint kérdéseket feltenni.

Néhányan ösztönösen ráéreznek: úgy tűnik, mindig jókor és jól kérdeznek. 
Mások kevésbé felkészültek, és kérdéseik gyakran nem hozzák meg a kívánt 
vagy a vállalkozás számára szükséges eredményt. Még a legjobbak is elkövetnek 
számos gyakori hibát. Tehát valamennyi vezetőre ráfér némi továbbképzés ezen 
a téren. Mielőtt rátérnénk a gyakori kérdezési hibák részletezésére, tekintsük át 
röviden a vezetők alapvető eszközeit!

Ha csak az alapokra vagyunk kíváncsiak, akkor az alábbi lista is megteszi. 
A kérdezés persze nem csupán abból áll, hogy kérdő mondatokat alkotunk, ám ez 
a néhány kérdőszó valóban lefedi a vezetők számára szükséges kérdések skáláját.

Alapkérdések

Minden vezetőnek, minden helyzetben és minden időben.

Mi?
Hol?
Mikor?
Ki?
Hogyan?
Mennyi?
Mi lenne, ha?1
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Ezek a kérdések általános érvényűek. Ha bármikor olyan helyzetbe kerülünk, 
hogy kérdeznünk kellene, vagy ha meg akarunk bizonyosodni afelől, hogy tény-
leg mindenre rákérdeztünk-e, csak fussuk át ezt a listát! A lista praktikus emlékez-
tetőül szolgál akkor is, ha gyors döntésre van szükség. Gondoljuk át, hogy a kér-
dőszavak által lefedett mely területekkel nem foglalkoztunk az adott szituá cióban, 
és vegyük szemügyre azokat is!

Ha megbeszéléseken szeretnék megbizonyosodni arról, hogy minden szempont-
ra kitértünk, gyors emlékeztetőként ezt a listát használom. Szükség esetén a lis ta 
számos egyéb kérdőszóval és kifejezéssel bővíthető. A melyik, lehetne, lenne, kel-
lene, lehet, fog stb. szavak naponta használatosak, és akár másik lista alapjául is 
szolgálhatnak. Teljes egészében attól függ, hogy mit szeretnénk elérni.

A szervezeteknek az az érdekük, hogy minden vezető sikeres legyen, ne csak 
azok, akik végül a vezérigazgatói székben kötnek ki. Ha a kérdések minőségére 
koncentrálunk, azzal a vezetés minőségét javítjuk.

A kérdezési képességek önmagukban persze nem feltétlenül vezetnek sikerre, 
hiszen a siker számos változó összjátékán múlik. Ha azonban rászánjuk az időt, 
és elgondolkozunk azon, hogyan fejleszthetünk egy alapvető vezetési képességet 
– a kérdezés képességét –, nyilvánvalóan jobb eredményekre számíthatunk, mint 
ha nem foglalkozunk ezzel. Vajon elkerülhető lett volna napjaink közismert vál-
lalati katasztrófáinak egyike-másika, ha többen többször jobb kérdéseket tettek 
volna fel, például az érintett vállalatok igazgatótanácsaiban? Nem tudhatjuk. Ha 
vi szont egy vállalkozás több vezetőjének fejlesztjük a kérdezési képességeit, 
akkor a jövőben jó eséllyel elkerülhetők a további katasztrófák.

Választhatunk, hogy a fent felsorolt egyszavas kérdésekkel próbálunk-e bol-
dogulni, vagy inkább nekilátunk kérdezési készségünk fejlesztésének. Min den-
esetre ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy megváltoztassa a vezetők vélemé-
nyét a kérdezéssel kapcsolatban. A kérdéslistán felül az alábbi szabályokat is 
felhasználhatjuk a kérdezés folyamatának fejlesztéséhez.

Érdemes kipróbálni a következő tíz egyszerű szabályt, ugyanis a segítségükkel 
világosabban tudunk kommunikálni.

A kérdezés tíz alapszabálya

 1. Beszéljünk nyíltan!
 2. Teremtsünk szemkontaktust, ha személyesen kérdezünk!
 3. Fogalmazzunk egyszerűen!
 4. Használjunk egyszerű mondatszerkezetet!
 5. Legyünk tömörek!
 6. Koncentráljunk a tárgyra!
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 7. Ügyeljünk arra, hogy világos legyen a kérdés célja!
 8. A kérdés legyen a helyzethez és a személyhez illő!
 9. A kérdezés módja tükrözze a szándékunkat!
10. Tudnunk kell, mit kezdjünk a válasszal!

2. A kérdezés mint a hatékony vezetõk 
képessége

A sikeres vállalkozás működtetéséhez a vezetőknek nem válaszokra, hanem kér-
désekre van szükségük. A rendelkezésünkre álló elektronikus kommunikációs 
eszközök jóvoltából manapság bárkitől, bármikor s a világon bárhol válaszokhoz 
juthatunk.

Ebből adódóan a vezetők valódi feladata az, hogy meghatározzák, milyen 
információkra van szüksége a vállalkozásnak: kinek/mit/hol/mikor és hogyan 
kell megszereznie. A vezetőknek – a vállalkozás egészének működéséért felelős 
embereknek – a hatékony problémamegoldáshoz, a lehetőségek megragadásához 
és a célok eléréséhez egyaránt kérdezniük kell.

A kérdezés alapvetõ folyamata

KÉRDÉSEK + VÁLASZOK = SIKER

A kérdezés folyamata lineáris modellel szemléltethetõ. A tárgytól elkalandozó, a keretbõl 
kilépõ vagy minden egyéb irányú gondolkodás pedig ezzel az általános – a kérdésektõl a vá-
laszokon át az eredményekig vezetõ – irányvonallal párhuzamos.

A kérdezés folyamata ebben az összefüggésben nyolc alapelembõl áll:

1. Mit tudunk?
2. Mit nem tudunk?
3. Mik a céljaink?
4. Mit kell tudnunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat?
5. Kitõl fogjuk megtudni?
6. Hogyan fogjuk megtudni?
7. Mit várunk az információktól?
8. Mit teszünk, ha megtudjuk a választ?

Ez valamennyi kérdezés alapvetõ folyamata. Elegáns modellek segítségével a kérdezési fo-
lyamat valamennyi szempontja továbbfejleszthetõ, de a lényeg nem változik: továbbra is 
a siker a cél. Ha több sikerre vágyunk, kérdezzünk többet! Ha a vállalkozás új üzleti modellt 
szeretne kidolgozni, alakítsunk ki új elvárásokat!
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Az üzleti életben valamennyi kérdés hátterében a szervezeti elvárások állnak, 
pontosabban „a siker elvárása”, hiszen még nem találkoztam olyan vállalkozás-
sal, amelynek – akárhogy fogalmazta is meg – ne a siker lett volna a célja.

Ezek az elvárások határozzák meg azt a keretet, amelyben az üzletemberek 
gondolkodnak. A sikert az egyes területek – például az értékesítés vagy a kutatás 
– képviselői vagy a piac eltérően határozzák meg, de a tudakozódás – illetve bizo-
nyos esetekben az inkvizíció – során elhangzó kérdéseket ez a keret szabja meg.

3. Milyen képességekkel rendelkezünk?

Az ipari vállalkozók körében elég általános az a nézet, hogy a gazdaságosság érdekében 
a szellemi munkát végzők, a „nem termelők” száma a lehető legkisebb legyen a termelők 

– azaz a tényleges fi zikai munkát végzők – számához képest.*
– Frederick Winslow Taylor,2 a modern vezetéselmélet atyja

A Frederick Winslow Taylor által kidolgozott tudományos vezetéselmélet alapja 
a „szellemi munkások” fogalma volt. Az ő elgondolásaiból fejlődött ki a XX. 
század „modern” jelzővel illetett vezetéselmélete. Gondoljuk csak meg, mennyire 
megváltozott azóta a világ! Napjaink üzleti életében a szellemi munkások az igazi 
termelők.

Hagyományosan a vezetők rendelkeztek a vállalkozások mindennapi mun ká-
jához szükséges tudással, tapasztalattal és képességekkel. Főnökként és dolgo-
zóként egyaránt helyt tudtak állni. Ez volt az elsődleges oka annak, hogy a tu laj-
donosok előléptették a munkásaikat. A modern üzleti élet elvárásai azonban 
megváltoztatták ezt a modellt.

Napjainkban olyan sokféle tudásra van szükségük a vállalkozásoknak, hogy 
ritkán várják el egyetlen vezetőtől, hogy a cég minden területén sikeresen helytáll-
jon önállóan, szakértő munkatársak igénybevétele nélkül. Akkor mit kell tudniuk 
a vezetőknek a vállalkozásuk sikerének fenntartásához? Tudniuk kell, hogyan kér-
dezzenek!

Mindannyiunk számára az a lényeg, hogy ha jó válaszokat akarunk hallani, 
akkor jó kérdéseket kell feltennünk. Az Enronnál például egy bizonyos ponton 
eljött az az idő, amikor valakinek fel kellett tennie a nehéz kérdéseket – az inkvi-
zítori kérdéseket. A befektetőknek szükségük volt valakire, aki komoly kérdése-
ket tesz fel a Global Crossing és számos más, bajba jutott cég embereinek. Nem 

* Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés. Ford.: Várnai Györgyné. Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1983
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a kor mányhatóságok dolga, hanem a vezetőség felelőssége lenne, hogy üzleti 
kérdésekkel rendet tegyen a zűrzavaros helyeken. A vezetőség fogalmába min-
den felelős beosztásban dolgozó munkatárs beletartozik – a munkafelügyelőktől 
az igazgatótanácsi tagokig.

Életek és karrierek futottak már zátonyra – nem a kérdések, hanem a kérdé-
sek hiánya miatt. Mi, vezetők vagy nem tudjuk, hogyan és mit kérdezzünk, vagy 
kü lönféle okok miatt nem tudjuk feltenni a megfelelő kérdést. Néha azért bújunk 
ki bizonyos kérdések feltevése alól, mert félünk, hogy az állásunkat vagy a pozí-
ciónkat tennénk kockára, kínos zavarba hoznánk valakit, vagy egyszerűen túl 
udvariasak vagyunk hozzá. Ha a különféle szintű vezetők továbbfejlesztett képes-
ségeiknek köszönhetően hamarabb, jobban és a szervezet érdekeit messzemenően 
fi gyelembe véve kérdeznének, akkor csökkenthetők, sőt bizonyos esetekben talán 
teljes egészében elkerülhetők lennének a katasztrófák.

ÜÖ

A vezetőknek először kérdésekre van szükségük, csak azután kaphatnak válaszokat.

Milyen kérdezési képességekkel rendelkezünk?

Amikor a világot jártam egy üzleti ügyben (amelyrõl a késõbbiekben mesélek), észrevettem, 
hogy sok vezetõ hasonló kérdéseket tesz fel, mégis döbbenetesen eltérõ eredményekre jut. 
Úgy tûnt, hogy a kérdésfeltevés módja ugyanolyan fontos, mint maga a kérdés. Körülnéztem, 
hátha találok egy olyan könyvet, amely útmutatással szolgál a kérdezés területén. A fellelt 
források két csoportba oszthatók: szakmai útmutatók (például ügyvédeknek, tanároknak 
és piackutatóknak), illetve személyiségfejlesztõ könyvek (például interjúztató képességekrõl 
vagy a gondolkodási folyamatok fejlesztésérõl szóló kötetek). Ezek mind kitûnõ források. Kö-
zülük sokra hivatkozik is ez a könyv. Én viszont a kérdezési képességet tárgyaló alapmûveket 
kerestem, de egyetlen olyat sem találtam, amelyik megfelelt volna az elképzeléseimnek.

Amikor elkezdtem a kérdéseket tanulmányozni, abból indultam ki, hogy semmit sem tudok 
róluk. Tehát tulajdonképpen saját magamnak írtam ezt a könyvet, mivelhogy nem találtam 
meg, amit kerestem.

Miután elfogadtam saját tudatlanságomat a kérdezés terén, új megvilágításban kezdtem 
látni a kérdéseket. Azt tapasztaltam, hogy még a rutinos és sikeres vezetõk is megbotlanak 
idõnként a kérdezés buktatóiban: például megszokásból kérdeznek, pózolnak, vagy a választ 
is beleszövik a kérdésbe. Más, elsõsorban újdonsült vezetõk hibát hibára halmoznak, például 
elõítéletekkel kérdeznek, vagy bonyolult kérdéseket tesznek fel érdekes, de lényegtelen, sõt 
nem is témába vágó részletekrõl. Ha ezeket a hibákat a pályafutásunk elején kijavítjuk, akkor 
idõvel jobb egyéni teljesítményt nyújthatunk. Ha pedig a vállalat minden vezetõjének hibáit 
orvosoljuk, akkor gyakran az egész vállalat teljesítménye javul.
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