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BEVEZETÕ

Bevezetõ
A világnak több Steve Jobs kell

Thomas Friedman,1 a The New York Times újságírója
Barack Obamához intézett nyílt levelében azt írta, több
Steve Jobsra lenne szükség.2 „El kell érnünk, hogy a több

millió amerikai gyerek, és nem csak a zsenik, érdeklõdését új-
ra felkeltsük az innováció iránt, és felébresszük bennük a vál-
lalkozó szellemet.”3 Ha az elnök több munkahelyet akar terem-
teni, érvelt Friedman, akkor Amerikának meg kell teremtenie
azt a környezetet, amelyben az innováció teret kap és virágzás-
nak indul. Röviden, az országnak több olyan emberre van szük-
sége, mint az Apple társalapítója és vezérigazgatója, Steve Jobs.
Elvégre – nem kis részben a korszakalkotó iPhone-nak, az év-
tized egyik leginnovatívabb találmányának köszönhetõen – az
Apple 2010-ben megelõzte a Microsoftot, és a világ legnagyobb
technológiai vállalatává vált. Nem kis teljesítmény, fõleg egy
olyan cégtõl, amely egy használaton kívüli hálószobából indult
hódító útjára.

Amerikának számos problémával kell szembenéznie, ami-
kor belép az új évezred második évtizedébe. Több millióan van-
nak munka vagy fedél, sõt gyakran mindkettõ nélkül. Minden
hatodik amerikai élelmiszerjegyen tengeti életét, a közokta-
tásra jócskán ráférne egy alapos reform, a vállalkozások pedig
országszerte azért küzdenek, hogy ne kelljen lehúzniuk a rolót.
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„Évszázadunk 9/11 és a gazdasági válság közé beékelt elsõ tíz
éve minden valószínûség szerint úgy marad fenn az emberek
emlékezetében és a történelemkönyvekben, mint a legelcsüg-
gesztõbb és legkiábrándítóbb évtized, amivel az Egyesült Álla-
moknak a második világháború óta szembe kellett néznie. Az
a kor, amit úgy hívnak: »az évtized a pokolból«.” A Time azt írta,
hogy a legjobb dolog ezzel az évtizeddel kapcsolatban az, hogy
véget ért.4

A 2008–2009-es gazdasági válság az egész világra hatással
volt, újabb csapást mérve olyan országokra is, amelyek már azt
megelõzõen is gyenge gazdasággal, elégtelen infrastruktúrá-
val, környezeti problémákkal és elképzelhetetlen szegénység-
gel küzdöttek. Ahhoz, hogy az elõttünk álló évtizedben igazi
elõrelépéseket tudjunk elérni, friss, kreatív és innovatív ötle-
tekre lesz szükségünk. A lényeg a folyamatos innováció, mond-
ta Bill Gates, a Microsoft társalapítója. „Az elmúlt két évszázad
alatt az innováció több mint megkétszerezte a várható élettar-
tamunkat, olcsó energiával látott el bennünket és több élelmet
tett az asztalunkra. Azonban elképzelni is szörnyû, mi lesz
velünk tíz év múlva, ha nem folytatódik az innováció az egész-
ségügyben, az energiagazdálkodásban és az élelmiszeripar-
ban” – mondta.5 Az elõttünk álló évtizedben a vállalkozásoknak
és az egyéneknek a kreativitás és az innováció kettõs pillérére
kell támaszkodniuk. Ha ez nem sikerül, az a történelem egy
olyan korszakába veti vissza a haladást, amelyben az elenged-
hetetlenül fontos volna.

Reménnyel kecsegtetett azonban az, hogy a válság sok eset-
ben az innováció katalizátora. Adalio Sanchez, az IBM ügyveze-
tõ igazgatója szerint: „Ha olyan helyzetbe kerülünk, amelyben
az érvényesüléshez kevesebbõl kell többet kihoznunk, az olyan
mértékben sarkallja az innovációt és a kreativitást, ami nor-
mális körülmények között nem történik meg. A fokozott inno-
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vációhoz nem feltétlenül több pénzre van szükség. Sokkal fon-
tosabb az, hogyan használjuk fel azt, ami rendelkezésre áll.”6

A történelem azt mutatja, hogy a legnagyobb újítások súlyos
gazdasági körülmények nyomására születtek. 2009-ben a Booz
& Company egyik jelentésében arról írt, hogy „a televízió, a
fénymásolás technológiája, a villanyborotva, az FM-rádió és
még jó néhány technológiai vívmány az 1929–33-as nagy gazda-
sági világválság találmányai. Az olyan cégeknek, mint a DuPont,
amely 1937-ben a forgalma 40%-át a piacra 1930 után beveze-
tett termékekbõl érte el, nemcsak azért volt szüksége inno-
vációra, hogy túlélje a válságot, hanem hogy megteremtse az
évtizedeken át tartó folyamatos növekedés alapjait.”7 A Booz &
Company tanulmánya arra is rávilágított, hogy a legendás és
sikeres innovátorok a nehéz idõkben születtek, a mostoha kö-
rülményekbõl elõnyt tudtak kovácsolni, és bátor lépéseket tet-
tek, amelyek elvezettek az értékteremtés új lehetõségeihez.

Úgy tûnik, hogy a nehézség, a konfliktus és a nélkülözés tu-
lajdonképpen a természet eszközei annak kifejezésre juttatá-
sára: „Találjunk új módot!” Amikor egyszer ellátogattam a Kali-
fornia állambeli Paso Roblesbe, a világ egyik legjobban sztárolt
új bortermesztõ vidékére, elmentem egy borászatba, ahol kö-
vek voltak kitéve a bárpultra. „Miért a kövek?” – kérdeztem.
„Ezek mészkõminták. Ebbõl van itt a talaj – felelte a nõ, miköz-
ben a borászat zinfandel szõlõbõl készült díjnyertes borából
töltött. – Az ilyen köves talajban a szõlõ gyökereinek különösen
nagy munkát kell kifejteniük, ha vizet akarnak találni az élet-
ben maradáshoz. Ennek eredményeképpen a szõlõszemeknek
intenzívebb az ízük, és minden borász tudja, hogy a jó borhoz
jó szõlõre van szükség.”

A nehézségeket senki sem szereti, ugyanakkor meg vagyok
gyõzõdve, hogy a szõlõtõkékre ható erõ fejti ki varázslatos ha-
tását az üzleti életben dolgozók egész generációjára. Az elmúlt

BEVEZETÕ | 11

Gallo_JO_1.qxd  5/29/2012  9:37 PM  Page 11



két évben több száz emailt kaptam olyan emberektõl, akik
ugyan elvesztették a munkájukat, de ezt lehetõségként fogták
fel, hogy végre a szenvedélyüknek hódoljanak, és létrehozza-
nak valami újat és innovatívat. A The Wall Street Journal pedig
arról írt, hogy egyre több a friss diplomás fiatal, aki – látva a
kíméletlen munkaerõpiacot – úgy dönt, nem is próbál szeren-
csét a nagyvállalatoknál, hanem inkább saját céget alapít. Úgy
tûnik, hogy a millennium generációja – amelynek tagjait gyak-
ran jellemzik úgy, hogy pimasz, elkényeztetett és meggondo-
latlan – eddig sosem látott mértékben fog hasznos, saját vállal-
kozásokba. Nem lennék meglepve, ha tíz év múlva kiderülne,
hogy az „évtized a pokolból” tulajdonképpen olyan tíz év volt,
amely számtalan új terméknek, szolgáltatásnak, módszernek
és ötletnek segítette a világra jöttét. Bolygónk minden szegle-
tében, eldugott garázsokban, munkaállomásokon, kutatóinté-
zetekben és osztálytermekben innovátorok új hulláma dolgo-
zik a jövõ új nagy vívmányain a technológia, az egészségügy, 
a tudomány és a környezetvédelem területén.

„Riadalmunk okozhatja a megmenekülésünket – írta Rick
Hampson a USA Today hasábjain. – Az amerikaiak gyakran 
félnek, hogy a legszörnyûbb idõszak áll elõttük, és ezért még
keményebben dolgoznak, hogy a legjobbat hozzák ki maguk-
ból. Legyen az ok a Szputnyik fellövése 1957-ben, Saigon eleste
1975-ben, vagy a Japán felõl érkezõ gazdasági fenyegetettség a
’80-as években, állandóan azt gondoljuk, hogy a legjobb nap-
jaink már mögöttünk vannak… Mégis annak a feltételezése,
hogy a szakadék szélén vagyunk, mindig megment bennünket
attól, hogy bele is zuhanjunk. Nem alábecsüljük a kihívásokat,
hanem túlreagáljuk azokat. És egy olyan világban, ahol ennyi-
re kiélezett a verseny, pontosan ez a siker kulcsa.”8

Szükségünk van az innovációra, hogy a világot kihúzzuk 
a kátyúból: nagy, merész és igazán kreatív ötletek kellenek

12 | STEVE JOBS AZ INNOVÁCIÓ MESTERE

Gallo_JO_1.qxd  5/29/2012  9:37 PM  Page 12



ahhoz, hogy a kétségbeesett országokat, a küszködõ vállalato-
kat és a megrekedt karriereket felélesszük, és újra életerõssé
tegyük. Ki más tudna ehhez jobb iránymutatást adni, mint a
Fortune magazin által az „évtized vezérigazgatójának” kikiál-
tott Steve Jobs?

2009 októberében a McGraw-Hill jelentette meg a Steve
Jobs a prezentáció mestere (The Presentation Secrets of
Steve Jobs)9 címû könyvemet. A kiadvány gyorsan nemzetközi
bestseller lett, de érdekes dolog történt, miközben a csúcs felé
tört. A könyv olyan legendás sikertanácsadó és önsegítõ köny-
vekkel osztozott a toplistán, mint A titok (The Secret)10 Rhonda
Byrne-tõl vagy A kiemelkedõen sikeres emberek 7 szokása
(The 7 Habits of Highly Effective People)11 Stephen R. Covey-
tól. Az olvasók pedig elkezdték megosztani, hogyan változtat-
ták meg a munkájukhoz és a karrierjükhöz való hozzáállásukat
a könyvbõl tanultak. A Java World egy cikkében annak írója
arról számolt be, hogy eredetileg azért vásárolta meg a könyvet,
hogy javítson prezentációs képességén, de ennél sokkal többet
kapott: olyan bölcsességmorzsákra bukkant benne, amelyek se-
gíthetnek a rendszergazdáknak és informatikai igazgatóknak
jobb vezetõkké válni. Nagy örömet szerzett ez a visszajelzés. Ki-
derült, hogy a könyv eljutott azokhoz az olvasókhoz, akik töb-
bet szerettek volna ügyes prezentációs tanácsoknál. A Steve
Jobs az innováció mestere annak a könyvnek a társkiadványa.
Bár ez a kommunikáció fontosságát járja körül (az innováció
értelmetlen, ha nem sikerül vele lázba hozni az embereket),
közben sokkal mélyebben taglalja azokat az irányelveket, ame-
lyek Steve Jobsot vezérelték élete nagy részében, ráadásul olyan
leckéket tartalmaz, amelyek felszabadítják a bennünk levõ
képességeket az üzleti és a magánéletben egyaránt.

Mielõtt megismerkednénk azokkal az irányelvekkel, ame-
lyek Steve Jobsot a világ egyik legnagyobb innovátorává tették,
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meg kell állapodnunk az innováció olyan definíciójában, amely
vonatkozik mindenkire beosztásra és feladatkörre való tekin-
tet nélkül, legyen az vezérigazgató, menedzser, beosztott, tu-
dós, tanár, vállalkozó vagy diák. Egy mondatban összefoglalva:
Az innováció a dolgok elvégzésének olyan új módja, amely
pozitív változást eredményez. Jobbá teszi az életet.

„Abban szinte mindenki egyetért, hogy az innováció a leg-
jobb módja a gazdasági virágzás fenntartásának – mondta
Tapan Munroe közgazdász. – Az innováció növeli a termelé-
kenységet, a termelékenység növeli annak az esélyét, hogy
magasabb legyen a jövedelmünk, hogy nagyobb legyen a nyere-
ségünk, hogy új munkahelyek létesüljenek, hogy új termékek
jöjjenek létre, és hogy virágozzon a gazdaság. Ha elhúzzuk a
függönyt, hogy megnyíljon elõttünk a világgazdaság, megpil-
lantjuk a napfényt. Mert nem mindenhol felhõs az ég. A valós
problémák megoldására alkalmas ötleteket olyan termékekké
és szolgáltatásokká kell alakítanunk, amelyekre mindenkinek
szüksége van.”12 Munroe, ahogy Gates és Friedman is, abban
hisz, hogy az innovációnak kell lennie az új mantránknak.

„Az innováció koncepciójába elég sok minden belefér –
fejtette ki nekem Munroe. – Létezik az innováció kis i-vel és az
innováció nagy I-vel. Az utóbbi olyan dolgokat fed, mint az
internet megalkotása, a belsõégésû motor feltalálása vagy a
vonalkód kitalálása. Az elõbbi ugyanakkor olyan kisebb, folya-
matos fejlesztéseket is jelenthet, amelyek segíthetnek abban,
hogy az életünk jobb legyen, a kisvállalkozásunk növekedjen,
vagy éppen a vállalatunk termékei vagy termelékenysége ja-
vuljon.” Ezek a kis innovációk mindennaposak és mindenki
számára jobbá teszik az életet.

„Az üzlet szokásos mederben tartása biztos út a katasztrófá-
hoz – írja Curtis Carlson az Innovation (Innováció) címû köny-
vében. – A hagyományos képzés nem elég, ha a mai kor viharos
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üzleti életében akarunk talpon maradni. Elengedhetetlen, hogy
legyenek innovációs képességeink. Ha tudjuk, hogyan kell új
értéket létrehozni a fogyasztóink számára, függetlenül attól,
milyen szektorban dolgozunk, sokkal nagyobb az esélyünk,
hogy sikeresek legyünk és alkalmazásban maradjunk végig a
munkaképes éveink alatt. Máskülönben idejétmúlttá válunk.”13

Carlson szerint hiába vagyunk képzett ûrkutatók, pénzügyi
elemzõk, könyvelõk vagy biztosítási szakértõk, mert ez mind
kevés, ha a szakértelmünk nem alkalmazkodik az új világhoz.
Az alkalmazkodás pedig azt jelenti, hogy új, kreatív módon tu-
dunk a létezõ és a várható problémákkal szembenézni.

A kreativitás sok munkával jár. „Az innováció nem úgy megy,
hogy egyszer megteszünk valamit, aztán nyugodtan hátradõl-
hetünk a karosszékben” – fejtegette Munroe. Az innovációhoz
elengedhetetlen, hogy elkötelezzük magunkat a folyamatos
fejlesztés mellett. A következõ példát hozta fel: „Tegyük fel,
hogy van egy kis tanácsadó cégünk, amelyik gazdasági elõre-
jelzésekkel foglalkozik! Ha igazán innovatívak szeretnénk len-
ni, akkor elõször is olyan szolgáltatásokat kínálnánk, amelyek
a fõ erõsségeinkre építenek. Ha az általunk kínált szolgáltatás
hasonló a környezetünkben mûködõ öt másik cégéhez, akkor
az innovációnk arra irányulna, hogy a következõ területeken
kiemelkedjünk a versenytársak közül: javítanánk a vevõkap-
csolatokon, jobb minõségû kutatásokat végeznénk, több egye-
di szolgáltatást kínálnánk, jobban, világosabban kommunikál-
nánk és több felhasználóbarát anyagot készítenénk, amelyek
alapján az ügyfeleink konkrét döntéseket tudnak hozni.”
Munroe azt is hozzáteszi, hogy egy kérdésben tudjuk megkülön-
böztetni magunkat a konkurenciától: Hogyan segíthetünk az
ügyfeleinknek vagy vevõinknek abban, hogy jobbak legye-
nek? „A kérdésre a megfelelõ válasz megtalálása az innováció” –
mondta Munroe.
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Sok vállalat és egyén számára ugyanazon folyamatok meg-
ismétlése, amelyek már egyszer globális pénzügyi válságot
okoztak, most sem kecsegtetnek jobb végkifejlettel. Ha azt sze-
retnénk, hogy az innováció szerves részünkké váljon, akkor az
Apple mantráját kell alkalmaznunk a vállalkozásunk, a karrie-
rünk és az életünk jobbá tételére: Gondolkodjunk másképp!
Ha az általunk kínált dolgok nem hozzák lázba a vevõket, más-
képp kell gondolkodnunk a termékeink és szolgáltatásaink
megváltoztatásáról. Ha az eladásaink mélypontra kerülnek,
másképpen kell gondolkodnunk a vásárlói élmény javításáról.
Ha a 2000-es éveket azzal töltöttük, hogy egyik munkahelyrõl
sodródtunk a másikra, akkor másképpen kell gondolkodnunk
a karrierünk egyengetésérõl.

A Steve Jobs-féle gondolkodás segíthet a vállalkozásoknak és
az oktatásügyben dolgozóknak. „Az amerikai oktatásügyre rá-
férne egy nagy adag innováció – írta Robert Kiyosaki, a Gazdag
papa, szegény papa (Rich Dad, Poor Dad)14 címû könyv szer-
zõje. – Amerika iskolái tanulhatnának a Henry Fordhoz és Steve
Jobshoz hasonló vállalkozók által létrehozott cégek példájából.
Mert megmutatták az utat. Amerika oktatási rendszerének in-
novációra van szüksége – olyan innovációra, amelyet a vállal-
kozóktól lehet ellesni. Kétféle programra van szükség az állami
iskolákban: egyre a leendõ alkalmazottak, egyre a leendõ vál-
lalkozók számára… A vállalkozók és az alkalmazottak képzése
ugyanis eltér egymástól.”15

Ez a könyv nem foglalkozik az innováció misztikus és komp-
lex elméleteivel, amelyek a tudományos szakkönyvek unalmas
oldalaira valók. „Az innováció témájában íródott legtöbb dok-
tori disszertáció tömény és bonyolult, mert azok nem a »köz-
napi halandók« számára készültek – mesélte nekem egyszer
egy közgazdász. – A disszertációkat doktoranduszok írják dok-
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toroknak. Sok esetben minél kevésbé felfogható az elmélet,
annál nagyobb tiszteletet vív ki az írója a tudóstársai körében.
Én évekig ûztem ezt a játékot.”

A globális válságból épp csak kilábalva azonban nincs idõnk
játékokra. Gyakorlatias eszközökre és irányelvekre van szük-
ségünk, amelyek segítségével felszabadíthatjuk a bennünk
lakozó kreatív lehetõségeket. Az itt leírt irányelvek egysze-
rûek, fontosak és megvalósíthatók, tevékenykedjünk bármi-
lyen iparágban bármilyen cél eléréséért – legyünk akár vezér-
igazgatók, menedzserek, tanácsadók, kreatív szakemberek,
kisvállalkozók, tanárok, orvosok, ügyvédek, ingatlanügynökök,
háztartásbelik vagy éppen doktori fokozatot szerzett tudósok,
akik hisznek abban, hogy a kutatásukkal az emberek körülmé-
nyein tudnak javítani.

Az innovációt gyakran összekeverik a feltalálással. A kettõ
kiegészítheti egymást, de nem ugyanaz. Valaminek a feltalálá-
sához új terméket vagy folyamatot kell megtervezni, létrehozni
és megépíteni. Az innováció egy kreatív ötlettel kezdõdik,
amelybõl végül valamilyen találmány, szolgáltatás, folyamat
vagy módszer lesz. Feltaláló nem lesz mindenkibõl, de inno-
vátor bárki lehet. Kisvállalkozóként támadt egy új ötletünk,
amellyel a felhasználókból vevõket tudunk csinálni? Máris
innovátorok vagyunk. Menedzserként új módszert találtunk ki
a beosztottaink motiválására? Máris innovátorok vagyunk. Vál-
lalkozóként sikerült újraindítanunk a karrierünket, miután túl
sok munkahelyet vesztettünk el? Máris innovátorok vagyunk.
Háztartásbeli anyukaként kitaláltuk, hogyan lehet új életet
lehelni a környék iskolájába? Máris innovátorok vagyunk.

Az innovációt átlagemberek hajtják végre nap mint nap,
hogy az életük ne legyen átlagos. Sokukkal fogunk találkozni az
itt következõ oldalakon, olyan emberekkel, akik vállalatokat,
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közösségeket és életeket alakítottak át a Steve Jobs-féle inno-
váció alkalmazásával.

Az innováció fortélyainak megtanulása frissen tarthatja az
agyunkat is. A tudósok megállapították, hogy az öregedéssel a
tudásunk nem tûnik el az agyból, csak rejtõzködik a neuronok
között. Ahogy az agy öregszik, egyre jobban látja a nagyobb ösz-
szefüggéseket. A tudósok szerint fontos, hogy az agyban ki-
alakult idegsejti kapcsolódási pontokat mûködésben tartsuk.
A szinapszisok aktívan tartására pedig a tudósok szerint a
legjobb módszer, ha különbözõ emberekkel és gondolatokkal
ismerkedünk meg, mert ezek megkérdõjelezik a gondolkodás-
módunkat. A tizenkilenc éves Steve Jobs talán ösztönösen 
cselekedett helyesen, amikor otthagyta Kalifornia nyugis kert-
városát, és Daniel Kottkével és egy hátizsákkal elment Indiá-
ba. Az utazás hatására Jobs megkérdõjelezett egy csomó illú-
ziót, amely az egzotikus hellyel kapcsolatban élt a fejében: „Ez
volt az elsõ olyan alkalom, amikor azt gondoltam, hogy Thomas
Edison sokkal többet tett a világ jobbá tételéért, mint Marx
Károly és Neem Karolie Baba együttvéve.”16

Az utazása során nem talált spirituális megvilágosodást,
ezért Jobs visszatért szülei házába a Kalifornia állambeli Los
Altosba, elszántan arra, hogy nyomot hagyjon a világunkban.
Jobs a következõ harminc évben hihetetlen magasságokat és
elképesztõ mélységeket járt meg a magán- és az üzleti életben
egyaránt. Volt alkalma megtapasztalni a sikert és a kudarcot,
és 2004 után az ember, aki egykoron Indiáig zarándokolt, hogy
megtalálja a választ az élet legnagyobb kérdéseire, nem min-
dennapi bölcsességre tett szert, miután nem is egy, de két élet-
veszélyes betegséget is túlélt. „Annak a tudata, hogy hamaro-
san meghalok, a legfontosabb eszköz, amit valaha találtam
arra, hogy segítsen meghozni az élet nagy döntéseit” – mond-
ta Jobs.17
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Ha, ahogy Thomas Friedman állítja, Amerikának több olyan
vezetõre van szüksége, mint Steve Jobs, akkor „Steve-hez” kell
fordulnunk útmutatásért. Jobs nagyon visszavonultan élt, de
hagyott jó néhány nyomot sikerhez vezetõ útján. Csak meg
kell találni azokat.
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