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A A Jövő Vezetője (The Leader 
lo of the Future) címmel a The 
Q Drucker Foundation gondo- 
GS zásában nagyszerű könyv je- 
3Í lent meg az USA-ban a kö- 

zelmúltban. A könyv a maga 
m nemében egyedi esszégyűj- 
31 temény. Egyedi, mert a há- 
07 rom szerkesztőnek (Frances 

Hesselbein, Marshall Gold- 
1 2  smith és Richard Beckhard) 
; 31 szerzőt vagy szerzőpárost

12 sikerült m egnyernie rövid 
hét-tíz oldalas -  tanulmányok 

rr megírására, az „Új víziók, 
■la stratégiák és gyakorlati meg
lő oldások a következő időszak 
S2 számára“ alcímmel megjelölt 
öl témakörben.

A könyv ötlete a Drucker 
LA Alapítvány (New York) kura- 
öl tóriumától származik, hogy 
p  egy sorozat első darabjaként 
ßl tanulmánykötet jelenjen meg, 
oY főleg amerikai szerzők to l
ni Iából, a vezetés jövőbeli kér- 
ib déseiról. A szerkesztői beve
ss zető szerint a felkért közre- 
m működők, szinte kivétel nél- 
id kül megértve a feladat fontos
sá ságát, első szóra adták a ne- 
iv vüket és addig még nem  
q publikált írásaikat. (Volt 
o olyan, aki elfoglaltságának 
)2 sokasága miatt egy hétvégén 
d] teljesítette vállalását.) A köny- 
iv vet a szerkesztők eredeti ter- 
>v ve szerint elméleti szakem- 
d berek, főleg egyetemi kutatók 
:3 és kisebb részben tanácsadók 
ií írásaival kívánták megjelen
ít tetni, de egy nagyvállalati ve- 
is zérigazgató, meglátva a listát, 
ß azt kérdezte: Hol maradnak 
ß azok, akik csinálják: („Where 
ß are the doers?“) Akceptálva a

megjegyzést, a könyv szerzői 
közé olyan vállalati nagysá
gok kerültek mint az AT&T 
alelnöke, a Vöröskeresztek 
N emzetközi Szervezetének 
ügyvezetője, az amerikai au
tókölcsönzők egyesületének 
elnöke, a TEXACO vezérigaz
gatója.

Látható, hogy a gyakorlat 
képviselői nemcsak az üzleti 
életet reprezentálják, mivel a 
könyv egyaránt szól a profit, 
a public és a nonprofit szek
tor szervezeteinek vezetői 
előtt álló kihívásokról. Ezt a 
gondolatot jelképezi Peter F. 
Drucker, az alapítvány név
adója, a ma élő talán legna
gyobb „management guru“, 
amikor az ajánlásban azt írja, 
hogy bár sok em ber nem 
tudja azt elképzelni, mégis az 
Egyesült Államokban a non
profit szervezetek kínálják a 
legtöbb vezetői beosztást. 
Közel egym illió szervezet 
működik ezen a területen, 
amelyek kiváló lehetőséget 
kínálnak a vezetés tanulására. 
Maga Peter Drucker az USA- 
beli vezetők sokaságával dol
gozott együtt hosszúhosszú 
pályafutása során. Leírása sze
rint ezek igen sokfélék vol
tak, ezért tapasztalatai szerint 
nem létezik olyan mint „ve
zetői személyiség“, „vezetési 
stílus“, „vezetési m odell“ -  
mindezek sokfélék. A haté
kony vezetők négy egy-szerű 
dolgot tudnak. Ezek össze
foglalóan:
• A vezető valaki, akinek kö
vetői vannak. Lehetnek nagy 
gondo lkodók , próféták  a 
szervezet élén, de követők 
nélkül senki sem lehet ve
zető.
• A hatékony vezető nem az, 
akit szeretnek, vagy akiért 
rajonganak. A népszerűség

nem vezetés. A vezetés ered
mények produkálása.
• A vezető mindig látható, 
ezért neki példákat kell mu
tatnia: jó dolgokat jól csinál
nia, hogy kövessék.
• A vezetés nem beosztás, 
nem privilégium, nem cím, 
sem  nem pénz. A vezetés 
felelősség.

A druckeri üzenetek meg
jelenítése 31 esszében tör
ténik. Az írások szerzői kö
zött olyan világhírű szerzőket 
üdvözölhetünk mint Charles 
Handy, Edgar H. Schein, 
Rosabeth Moss Kauter, Ken 
B lanchard, Leonard A. 
Schlesinger és mások, akik 
már önállóan is számos, időt
álló alapművet írtak a veze
tésről. Most vállalták, hogy a 
víziókat a vezetés és a ve
zetők jövőbeli feladatairól 
közzétegyék. Az írások témái
nak gazdagsága és azok új
szerűsége lenyűgöző.

Az első  részben  a jövő 
szervezeteinek vezetése a fő 
mondandó. Itt olyan izgalmas 
kérdések jelennek meg, mint 
például:

-  A hagyományostól telje
sen eltérő, nem hierarchikus 
szakmai szervezetek („De -  
Jobbed Organizations“) veze
tésének jellem zői, William 
Bridges tollából.

-  A vállalkozói típusú ve
zetés, vagyis hogyan lehet - 
olyan szervezeteket, amelyek
ben igen sok vezető dolgozik 
együtt? (Erről Gifford Pichot 
közöl írást, aki tanács-adó az 
innovációs m anagem ent 
területén.)

-  A szervezeti piramis le- 
lapításának jövőbeli problé
mái nyernek új megvilágítást 
Ken Blanchard esszéjében 
amikor azt kérdezi: ki van a 
lelapított szervezeti piramis
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tetején? És a válasz: a fogyasz
tóval kapcsolatot tartó sze
mély, tehát valójában a fo
gyasztó.

A további részek sem ke
vésbé izgalmasak. Itt a veze
tői tevékenység gyakorlati 
leckéi kerülnek sorra, ugyan
csak a jövő feladataira irányí
tottan. Rosabeth Moss Kahter, 
a Harvard Business School 
professzornője a világklasszis 
vezetőt a partnerség erejéből 
származtatja. A partnerség a 
kozmopolita vezető részéről 
a nyitottságot, információbe
fogadást és az új tapasztala
tok előnyös hasznosításá t 
jelenti. A jövő kozmopolita 
vezetője egyszerre integrátor, 
diplomata, mélyen gondol
kodó és több kultúrájú sze
mély.

Mások -  mint James F. Beit, 
az Executive D evelopm ent 
Associates alapítója és elnöke 
-  a vezetői szerepek változó 
kereteivel foglalkoznak. Beit 
három dim enziót rajzol fel 
keretként, amelyeket új im
peratívuszoknak nevez. Ezek: 
az üzleti világ, a vezetés és a 
személyes jellemzők.

A sikeres (hatékony) veze
tőnek  e három  dim enzió  
egyensúlyát és összhangját 
kell megtalálnia. A kérdés ter
mészetesen az, hogy hogyan? 
A szerző válasza a megvaló
sítás fontosságára irányítja a 
figyelmet, a „honnan?“ -  „ho
va?“ haladunk jellemzőinek 
összefoglalását megadva.

A könyv negyedik részé
ben gyakorló vezetők szólal
nak meg. írásaiknak üzenete 
egybecseng a korábbi szer
zőkével: a vezetés szolgálat, a 
fogyasztók és a tulajdonosok 
(érdekeinek  és pénzének) 
szolgálata. C. William Pollard, 
a The Service Master Com
pany elnöke, (akit a The Wall 
Street Journal 1989ben ,,a 
jövő sztárjának“ választott) 
200 000 ember munkáltatójá

nak nevezheti magát. Cége az 
USA-n kívül 29 országban 
nyújt szolgáltatást a fogyasz
tóinak. Mégis mint vezető 
érzi a napon ta  m egjelenő 
felelősségét: a részvényesek 
napon ta  dön tenek , hogy 
eladják/megtartják a tulajdo
nukat jelentő részvénypaket
teket vagy éppen  felvásá
rolják azokat. A vezetés gya
korlatáról ír, „o u ts id ern ek  
nevezve nézőpontját Sara E. 
Melendez, a nonprofit alapon 
működő Independent Sector 
elnöke is.

írásábó l kitűnik , hogy 
m egközelítése egyáltalán  
nem egy külsőé, nem egy 
kívülállóé, hanem hasonlóan 
George B. Weberhez, a Nem
zetközi V öröskereszt ügy
vezető igazgatójához -  érzi 
azt a szociális felelősséget, 
amely az állam(ok) gyengülő 
feladatvállalása következté
ben a szociális intézmények, 
szervezetek vezetőinek vál
lára helyeződik. (V. ö. Peter 
Drucker 4. tézise.) Óriási erő
források mozognak a non- 
profitok világában, a Nem
zetközi Vöröskeresztnek 163 
országban 128 millió tagja és 
önkéntese, 274 ezer fizetett 
alkalmazottja, évi 23 milliárd 
svájci frankos költségvetése 
van. Hogy ne lenne vezetési 
feladat ekkora szervezetet 
működtetni? A jövőre irányul
tan, tudományos alapokon és 
sikeresen!

A vezetés művészetéről és 
gyakorla táró l igen sok jó 
könyvet írtak már és írnak is 
majd a jövőben. Egyet lehet 
azonban érteni a szerkesz
tőkkel, hogy a mégoly nagy
szerű könyvek is túl hosz- 
szúak ahhoz, hogy a rend
kívüli m értékben  elfoglalt 
vezetők elolvassák és feldol
gozzák őket. Ez a könyv 
esszégyűjtemény. Nincsenek 
benne hosszú fejtegetések, 
teljesen hiányoznak az irodal

mi hivatkozások és jegyzetek, 
ezzel szemben megtaláljuk a 
jövő vezetésével szem beni 
kihívásokat és a válaszokat 
ezekre a kihívásokra.

A vezetés jövőreirányultsá- 
ga megkívánja, hogy az izgal
mas ismeretlen felé mozog
junk. A vezetést lehet tanulni 
és kell is tanulni, a jelen hori
zontja mögé nézve. Akik ezt 
akarják tenni, azoknak szól 
ez a könyv, sajnos csak angol 
nyelven. A szerzők  nagy 
számából fakadó szerzői jogi 
problémák miatt nincs igazi 
esélye a könyv magyar nyelv
re történő fordításának. Két 
do log  azonban  m egfon to 
landó és ajánlatos: Akinek 
módjában áll, szerezze be és 
olvassa el angol nyelven.

A vezetési szakma és tu
domány legjobb, legközvet
lenebb hazai művelői talán 
összefoghatnának egy hason
ló jellegű, a magyar aktualitá
sokat előtérbe helyező, már a 
jövő századra irányuló közös 
munka kidolgozására. Ez a 
m unka m indanny iunknak  
hasznára válna!

Farkas Ferenc

DOBÁK Miklós 
és munkatársai

Szervezeti form ák  
és vezetés
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1996. 264 p.

A Kiadó a Budapesti Közgaz
daságtudományi Egyetem Ve
zetési és Szervezési Tanszé
kének közreműködésével új 
sorozatot indított SZERVE- 
ZETVEZETÉSSTRATÉGIA cí
men. D o b ák  M iklós és 
m unkatársa i könyve e soro
zat e lső  k ö te tek én t je lent 
meg. A sorozat indítását az 
tette szükségessé, hogy a vál
lalatok életében az 1990-es 
években végbement lényeges 
változások (privatizáció, új
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