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egyébként az a kilenc nemzetközileg elismert 

coach-guru is (köztük Sir John Whitmore PhD, 

Jonathan  Passmore  és  Graham  Alexander), 

aki lelkes ajánlást írt a könyvhöz.

Amikor Szabados Andreával elvállaltuk Laura 

könyvének  angolra  fordítását,  már  tudtuk, 

hogy mi is coachinggal szeretnénk foglakozni. 

A fordítói munka közben szinte benne éltem a 

szituációkban  és  észrevétlenül  sajátíthattam 

el az elméleti  tudást.  Jó néhány eszközt ki-

próbáltam magamon, és mivel jól működtek, 

megerősödött bennem az érzés és a szándék, 

hogy  magam  is  coachcsá  váljak.  Hiszem, 

hogy ez a sajátélmény is segít megteremteni 

hitelességemet, és hogy a készen kapott esz-

közök  továbbfejlesztése,  kombinálása 

végtelen teret ad a kreativitásnak. Innen pe-

dig  már  csak  egy  lépés,  hogy  coachként 

magam is valós esettanulmányok gyűjtésébe 

fogjak és ügyfeleim profitáljanak egy-egy jól 

megválasztott eszköz használatából.

Az október 12-i budapesti könyvbemutatón a 

könyv akár kézbe is vehető, átlapozható lesz.

Dr. Bozsár Gabriella: Mi van a ki-

vételes teljesítmény mögött?

alcolm  Gladwell:  Kivételesek 

– a  siker  másik  oldala.  HVG 

Kiadó, Budapest, 2009.M
Malcolm  Gladwell  könyvét  gyakorlatilag  egy 

ültő  helyemben kiolvastam,  néha rárontva  a 

családra, hogy felolvassak belőle részleteket.

Először nem akartam megvenni.  Siker? Nem 

érdekel.  Annyian akarják nekünk eladni,  ho-

gyan lehetünk sikeresek. Már unom. Aztán be-

leolvastam,  sajnos,  pont  egy  olyan  résznél, 

amire különösen fogékony vagyok. Nem tehe-

tek  róla,  különös  vonzódásom  van  a 

repülőgép-szerencsétlenségek elemzéséhez. A 

tévében is mindig megnézem az ezekről szóló 

filmeket, többször is. Aztán úgy gondoltam, ez 

hosszú fejezet, nem tudom a boltban kiolvas-

ni, és betettem a kosaramba.

A könyv arról szól, mennyi minden közreját-

szik abban, hogy valaki sikeres – vagy inkább 

kivételes  –  legyen.  És  láss  csodát:  nem azt 

sulykolja, hogy csak rajtad múlik, csak te kel-

lesz  hozzá,  csak  a  tied  az  érdem,  csak  te 

tehetsz érte. És rögtön meg is mondja, hogy 

mit  tegyél.  (Erősítve  a  bűntudatot,  hogy  ha 

nem vagy sikeres, akkor azt csak magadnak 

köszönheted...) Ez nem! 
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Bizony, bizony, nem csak tőled függ. De mi-

előtt a most divatos „Bárki lehet belőled, csak 

akarnod  kell!”  mozgalom  hívei  felhúznák  a 

szemöldöküket, pontosítanom kell: tehetsz ér-

te,  elsősorban  azzal,  hogy  észreveszed  és 

megragadod  a  lehetőségeket  (amik,  ugye  a 

körülményekből adódnak), és rengeteg mun-

kával javadra fordítod. De tudnod kell, mi az a 

terület,  ahol  mozoghatsz,  hol  lehet  előnyöd 

az,  ami  máshol  hátránynak  számít,  mi  az, 

amire támaszkodhatsz  magadban és környe-

zetedben.  Nem vagy  egyedül,  ami  nemcsak 

azt jelenti, hogy külső dolgoktól is függ, mit 

érsz el, hanem azt is, számíthatsz másokra is, 

nem kell EGYEDÜL küszködnöd mindennel.

Tudom,  hogy  Gladwell-t  egyesek  kritizálják, 

hogy az  empíriát  kicsit  hanyagolja,  vagy in-

kább feláldozza a népszerű, érthető, érdekes 

megközelítés  oltárán.  Valóban,  Gladwell  nem 

szociológus,  hanem történész,  és  elsősorban 

újságíró. És igen, ezért vesszük meg a köny-

vét, és ezért nem tudjuk letenni: felcsigázza 

az érdeklődésünket valami meghökkentő állí-

tással,  majd  élvezetesen  levezeti,  ami 

mögötte van. 

Számomra nagyon szimpatikus megközelítése 

van Gladwellnek: nem azt mondja, ez így van, 

hanem, hogy gondolkozz el rajta, ez így is le-

het.  Bizonyos adatok ezt  mutatják,  bizonyos 

összefüggések  erre  utalnak.  Gondoltál  már 

erre? Tudtad ezt? Ismerted ezeket az adato-

kat? Ugye, más színben látod már?

Lehet, hogy van, aki elolvassa a fülszöveget, 

és csalódottan teszi le a könyvet. Még hogy az 

számít, hova születtél, és mikor? Hogyan ne-

veltek a szüleid? És hogy a sikerhez kőkemény 

munka kell? Hát ez nem újdonság!

De biztos, hogy a születési és családi körülmé-

nyek  közül  ezekre  gondoltál?  Biztos,  hogy 

ennyi munkára? Biztos, hogy ennyi, generáci-

ókon át gyűjtögetett szakértelemre? 

És a véletlenek? És amikor az elsőre hátrány-

nak  látszó  körülmények  löktek  előre?  És 

amikor  a  sikert  látszólag  elősegítő  tényezők 

valójában gátolnak az utadon? Erre gondoltál-

e? Ha nem, ebben a könyvben számos példa 

van ilyen esetekre.

Nagyon  jó  a  repülőgép  szerencsétlenségéről 

szóló rész! Mielőtt bárki félreértené: ez nem a 

sikerről szól, hanem arról, hogy egyes társa-

dalmak  emberi  kapcsolatokat  meghatározó 

kultúrája hogyan vezethet ennyi ember halálá-

hoz.  Hátborzongató,  de  sajnos,  igaz. 

Szerencsére erre is van megoldás.

A legszebb fejezet mégis a könyv utolsó feje-

zete, ami Gladwellről szól, arról, hogy melyik 

őse és őseinek mely ismerősei, barátai járul-

tak hozzá ahhoz, hogy ő most itt lehessen, és 

ezt a könyvet megírhassa. Ki mindenkinek le-

het  hálás  ezért.  Ez  nagyon  szép,  mert 

személyes és elgondolkodtató: kinek köszön-

hetjük  azt,  hogy  itt  vagyunk,  elértük,  amit 

elértünk...
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