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Mónak és Alexnek, akik meg akarják 
változtatni a dolgokat… 
...és azoknak az embereknek, akik elég 
szerencsések ahhoz, hogy a saját törzsükhöz 
tartozhassanak
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Joel Spolsky megváltoztatta a világot

...vagy ha nem is a világot, de a programozók és a szoft-
vercégek világát, illetve a szakmában tevékenykedô 
emberek életét mindenképpen. Az azonban mindünket
érinthet, ahogyan Joel megváltoztatta ezt a szakmai 
világot. Erre érdemes lenne odafi gyelnünk szerte
a világon.

Amíg Joel Spolsky kicsi szoftvercéget vezetett New 
York Cityben, szenvedélyesen szeretett arról beszélni, 
hogyan kell kicsi szoftvercéget vezetni. Blogolt, köny-
veket írt és konferenciákon adott elô, azután ennek 
eredményeként rengeteg okos ember változtatta meg 
az elképzeléseit arról, hogyan lehet programozókat 
találni, alkalmazni és irányítani. Az évek során Joel 
Spolsky befolyásos emberekbôl álló, tekintélyes lét-
számú törzset gyûjtött maga köré, amelynek tagjai 
vezetôjükként tisztelték ôt.

A törzs olyan embercsoport, amelynek tagjai kap-
csolatban állnak egymással, a vezetôvel és egy eszmé-
vel. Az évmilliók során az emberi lények mindig tagjai 
voltak egy vagy több törzsnek. Az embercsoportoknak 
két dologra van szükségük ahhoz, hogy törzs lehessen 
belôlük: közös érdeklôdésre és egy kommunikációs 
formára. Joel Spolsky mindkettônek birtokában volt: 
olyan állásajánlatokkal állt elô, amelyek vonzották
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a világ legjobb programozóit, és ô alkotta meg a széles 
körben alkalmazott Joel-tesztet, amely azt méri, hogy 
egy-egy állás mennyire programozóbarát. A Google a 
„Joel” szóra 70 millió találatot ad, és ezek között Joel 
Spolsky áll – az ôt megilletô – elsô helyen.

A törzseknek szükségük van arra, hogy vezessék 
ôket. Néha egyetlen ember vezet, máskor több ember 
együttesen. Az emberek kapcsolatokat akarnak, növe-
kedést és valami újat. Változást akarnak, a vezetônek pe-
dig képesnek kell lennie arra, hogy változtasson – mint 
ahogy Joel Spolsky képes is rá. Erôt ad és lehetôséget 
teremt a törzsének arra, hogy megváltoztassák vál-
lalkozásuk üzleti módszereit és életét. Útja során Joel 
Spolsky rátalált a maga vesszôparipájára – és ezt meg-
lovagolva ugyanakkor sikerre vitte a cégét is.

A törzs nem létezhet vezetô nélkül – és ugyanúgy
a vezetô sem létezhet törzs nélkül.

Hosszú, furcsa utazás

Jerry Garcia és a Grateful Dead negyven évvel ezelôtt 
hozott néhány olyan döntést, amelyek végérvényesen 
megváltoztatták a zeneipart. Lehet, hogy valaki egyál-
talán nem érdekelt a zeneiparban, és soha be nem tette 
a lábát egy Dead koncertre – mégis, ha tudunk róla, ha 
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nem, a Grateful Dead hatással volt az iparágak majd’ 
mindegyikére, azokéra is, amelyeknek semmi közük 
sincs a zenéhez.

Túl azon, hogy a banda tagjai az évek során több 
mint 100 millió dolláros vagyont szereztek, a Grateful 
Dead segít annak a megértésében is, hogy miképpen 
mûködnek a törzsek. A zenekar nem lemezeladásai 
révén boldogult (mindössze egyetlen olyan albumot 
készítettek, ami feljutott a top 40-es listára) – sikerük 
kulcsa az volt, hogy törzset gyûjtöttek maguk köré, 
amelynek a vezetôi lettek.

Nincs mit tenni, az emberi lénynek szüksége van 
arra, hogy tartozzon valahova. Az egyik legsikeresebb 
túlélési sratégia az, hogy egy törzs része vagyunk, 
vagyis adunk és kapunk a hozzánk hasonló gondol-
kodású embereknek és emberektôl. Mi, emberek, ter-
mészetünknél fogva vonzódunk a vezetôkhöz és az el-
képzeléseikhez, és nem tudunk ellenállni a valahová 
tartozás vágyának és az újdonság varázsának.

Amikor egy Deadhead azt mondja a másiknak, hogy 
„2-14-70”, akkor mintha titkos kódot használnának.
A mosolyok, az ölelések és a kézfogások meghatároz-
zák és megmutatják, hogy kik vagyunk – és valóban, 
a törzs, amihez tartozunk s maga a hovatartozás ténye 
is nagymértékben befolyásolja, hogy milyennek látjuk 
önmagunkat.
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Az is ugyanilyen fontos tény, hogy mi, emberek nem 
csak egy, hanem sok törzshöz szeretünk tartozni. És 
ha a kezünkbe adják ehhez a kulcsot és megkönnyítik 
a dolgunkat, akkor folyamatosan csatlakozunk egyik 
törzshöz a másik után. A törzs szebbé teszi az életünket. 
Több törzs pedig még szebbé. Ám a legszebb élete annak 
van mindünk közül, aki vezeti a törzset.

A törzsek általában helybeliek

Jacqueline Novogratz szintén megváltoztatta a vilá-
got. Nem úgy, hogy bárkinek is a vezetôje lett volna 
abban a városban, ahol lakott, hanem azáltal, hogy 20 
különbözô ország lakosait vette rá arra, hogy csatla-
kozzanak egy mozgalomhoz. Jacqueline arra ösztö-
nözte a fejlôdô világ vállalkozóit, hogy hozzanak létre 
olyan intézményeket, amelyek szebbé és jobbá teszik az 
emberek életét. És aztán segített is a különbözô szerve-
zetek létrehozásában, amelyek tiszta vizet szállítottak, 
orvosi ellátást nyújtottak, vagy akár olvasószemüveg-
gel látták el a rászorulókat… és mindezt olyan siker-
rel, amely messze felülmúlta a várakozásokat.

Jacqueline Novogratz az Acumen Fund (Acumen 
Alapítvány, azaz a „talpraesettek” alapítványa) ve-
ze tô jeként nagyon szereti ezt a munkát, amellyel 
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alap ve tôen megváltoztathatja az emberségrôl, a fele-
ba ráti szeretetrôl, az altruizmusról kialakult képün-
ket. Az ado mányozókból, alkalmazottakból, vállalko-
zókból és támogatókból álló törzse számít Jacqueline 
Novogratzre, akinek ez a vezetôi tevékenysége inspi-
rációt és erôt nyújt a számukra.

A földrajz, a területi hovatartozás régebben nagyon 
sokat számított. De még ma is egy-egy törzset alkothat 
egy falu lakossága – ez például az autómodellezésért 
rajongó sacramentói polgárokra vagy a springfi eldi 
demokrata választókra egyaránt igaz. A vállalatok és 
más szervezetek szintén létrehozzák a maguk törzsét 
az irodáikban és a piacaikon – az alkalmazottak, az 
ügy felek vagy a felekezet tagjainak törzsét.

Mára azonban egy másik hatás is érvényesül: az 
internet voltaképpen felszámolta a földrajzi hovatar-
tozás szempontját. Ez azt jelenti, hogy a korunkban 
mûködô törzsek nagyobbak és sokkal fontosabbak, 
mint a régi helyi törzsek voltak – és azt is jelenti, hogy 
mostanában sokkal több törzs van. Vannak kisebb tör-
zsek, befolyásos törzsek, horizontálisan és vertikálisan 
szervezôdött törzsek, és olyan törzsek is, amelyek ko-
rábban létre sem jöhettek volna. Törzsek, amelyekkel 
együtt dolgozunk, törzsek, amelyekkel együtt uta-
zunk, törzsek, amelyekkel együtt vásárolunk. Tör-
zsek, amelyek szavaznak, amelyek vitatkoznak, ame-
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lyek küzdenek valamiért. Törzsek, ahol mindenki a 
nevével szerepel, tehát mindenki név szerint ismerheti 
a másikat. A CIA professzionális ügynökei éppúgy tör-
zset alkotnak, mint az ACLU (American Civil Liberties 
Union) önkéntesei.

Az általunk létrehozott törzsek vezetéséhez se-
gítséget nyújtó eszközök száma az utóbbi idôben 
robbanásszerûen megnôtt. Megjelent a Facebook, a 
Ning, a Meetup és a Twitter. A Squidoo, a Basecamp1, 
a Craigslist2 és az e-mail. Szó szerint ezernyi új módja 
van annak, hogy koordináljunk és összekapcsoljunk 
olyan embercsoportokat, amelyek egy generációval 
ezelôtt nem is szervezôdhettek volna meg.

De mindez fabatkát sem ér, ha nem szánjuk el 
magunkat a vezetésre. Mindez kárba vész, ha valaki 
vezetôként kompromisszumokat köt, ha belenyugszik, 
ha nem vállalja fel a vezetôi szerepet.

Sok-sok törzs. Sok-sok eszköz. Mindkettôrôl beszél-
ni fogok. A piacnak szüksége van Rád – nekünk van 
szükségünk Rád! És az eszközök ugrásra készen vár-
nak, csak ki kell nyújtanod értük a kezedet.

1 Nyílt forráskódú projektmenedzsment alkalmazás. (A Ford.)
2 A világ egyik legnépszerûbb apróhirdetés-portálja. (A Ford.)
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Mozgalmat keresve

Néhány törzs befuccsol. Azok, amelyek ragaszkodnak 
a status quóhoz, és elnyomják azokat a törzstagokat, 
akik meg merik kérdôjelezni a tekintélyt és a kiadott 
utasításokat. Nagy jótékonysági szervezetek, kicsi 
klubok, valamilyen cél érdekében küzdô szervezetek – 
törzsek, amelyek befuccsoltak. Engem ezek a törzsek 
hidegen hagynak. Nagyon kevés értéket teremtenek, 
és valahogy nyomasztóan unalmasak. Ezeknek a tör-
zseknek minden egyes tagja vár valamire: lendületre 
várnak. Egy csoportnyi ember, akik várják, hogy vala-
ki energiával töltse fel és átalakítsa ôket.

A mozgalom borzongató dolog. Számos, egymással 
kapcsolatban álló ember munkájának eredménye, akik 
valamennyien valami jobb után kutatnak. Az internet 
újonnan kifejlesztett, erôs és hatékony eszközeinek se-
gítségével most sokkal könnyebb mozgalmakat útjuk-
ra indítani, dolgokat mozgásba hozni és célokat elérni, 
mint eddig bármikor. Egyetlen dologban lehet csak hi-
bázni: a vezetésben.
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A törzs ma már nem olyan nyúlós massza

Az internet megjelenése elôtt nagyon nehéz volt irá-
nyítani és vezetni egy törzset. Nehéz volt megnyilat-
kozni, nehéz volt összehangolni a tevékenységeket és 
nehéz volt gyorsan növekedni. Természetesen manap-
ság a villámgyors kommunikációnak köszönhetôen 
pörgôsen mennek a dolgok, a szervezés nem olyan 
nyúlós massza, mint régebben. A mai világban Barack 
Obama képes volt 29 nap alatt elôteremteni 50 millió 
dollárt. Az évtizedünkre jellemzô feszes – és távolról 
sem masszaszerû – törzsi életben, a Twitter, a blogok, 
az on-line videók és a többi, megszámlálhatatlanul sok 
technika révén teljesen új dimenziók nyíltak, amelyek 
mentén értelmezhetô a törzshöz való tartozás jelenté-
se. Az új technológiákat abból a célból fejlesztették ki, 
hogy összekapcsolják egymással a törzseket, és támo-
gassák ôket a munkájukban.

Most nagyon fontos dolog következik! Ebben a 
könyvben hamarosan számos interneten alapuló pél-
dát és néhány új, lenyûgözô eszközt mutatok be, 
amelyekrôl kiderül majd, kiválóan alkalmasak arra, 
hogy sokkal hatékonyabbá tegyék a törzsek mûködését. 
De az internet is csak egy eszköz, egy egyszerû módja 
annak, hogy újabb praktikákat vethessünk be. Mert a 
törzsekben rejlô erônek semmi köze az internethez – 
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ellenben nagyon is sok köze van az emberekhez. A ve-
zetéshez nem egy billentyûzetre van szükség… hanem 
a vágyra, hogy hozzunk mozgásba dolgokat.

Ha valakiben nincs meg ez a vágy, még ne veszítse 
el a fejét! Elôfordulnak olyan helyzetek, amikor nem 
kell magunkhoz ragadni a vezetést, amikor jó, ha va-
laki más szólal fel helyettünk és valaki más mutatja az 
utat. Az új korszakban rejlô erô rendkívül egyszerû: 
ha valaki vezetni akar másokat (ha vágyik rá, ha mu-
száj!), akkor vezethet másokat. Most könnyebb, mint 
valaha, most mindenkire szükség van – szükségünk 
van Rád is! 

De ha még nem érkezett el a megfelelô pillanat, 
vagy ez nem az igazi ügy, akkor jobb várni. A nagy-
vonalú,  önzetlen és autentikus vezetôk mindig ellen-
állnak annak az önzô késztetésnek, hogy valamit csak 
azért csináljanak, mert tudják csinálni.

Hogy is volt azzal a Shirazzal?

Gary Vaynerchuk vezeti a Wine Library TV-t (http://
tv.winelibrary.com), és neki is van egy törzse. Szerte 
a világon milliók fordulnak hozzá, hogy megbeszéljék 
vele a bor iránt érzett szenvedélyüket. Gary segít ne-
kik új az borok felfedezésében, és abban is, hogy töb-
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bet tudjanak kedvenc borukról. De nem akar semmit 
sem rátukmálni a közönségére, és nem is igazgatja 
ôket. Ehelyett vezeti a törzset. És ez nem egy marke-
tingfogás – Gary cselekedeteit a nagyvonalúság és az 
önzetenség vezeti, amivel mozgásba hozza törzsének 
tagjait. Nem tol, hanem vezet.

Vajon írtak és beszélgettek korábban az emberek a 
borokról? Természetesen igen. Az információhoz sosem 
volt nehéz hozzáférni. Gary sikerének kulcsa az, hogy 
szenvedélye közvetítéséhez kiválóan alkalmazza az új 
médiumot és az új technikákat, összehoz embereket és 
változást generál. A mozgalom pedig egyre nô.

A törzs belülrôl

Mich Mathews a Microsoft központi marketingosztá-
lyának rangidôs alelnöke. Bill Gates és Steve Ballmer 
majd egy évtizeden keresztül bízták rá a Microsoft 
marketingjét.

A legtöbben valószínûleg sosem hallották még Mich 
Mathews nevét. Ô nem az a bölcselkedô vagy utazgatós 
fajta személyiség.  Mich Mathews inkább törzsfônök 
– vezeti a Microsoft marketingjének létrehozásáért és 
alakításáért felelôs, többezer fôs, cégen belüli csapatot. 
A törzs hallgat Mich Mathewsra: tisztelik és követik.
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A fi gyelem, amelyet kivívott magának a törzsön belül, 
tiszteletreméltó és nehezen megszerzett kiváltság és 
értékes felelôsség is egyben.

Ez a könyv azoknak szól, akik úgy döntenek, sze-
retnének törzsfônökök lenni. Kint vagy bent, oda vagy 
vissza – a lehetôségek száma szinte végtelen.

A lehetôség

Nagyon egyszerû: mostanában a világon mindenhol 
törzsekbe botlunk, szervezeteken belül és kívül, a nyil-
vános és a magánszférában, a nonprofi t területeken, az 
iskolákban. Minden egyes törzs vezetôre és kapcsolat-
ra áhítozik. És ebben rejlik a nagy lehetôség: megtalál-
ni vagy összetrombitálni egy törzset, amelyet vezethe-
tünk. A kérdés már nem az: „Meg tudom csinálni?” – a 
kérdés ma már az: „Tényleg akarom csinálni?”

Elég hosszú ideje írok arról, hogy manapság már 
mindenki valamiképpen marketinges is egyben. A mé-
diacsatornák számának robbanásszerû emelkedése, 
összeadódva az egyes személyek megnövekedett befo-
lyásával a szervezeteken belül azt jelenti, hogy gyakor-
latilag bárki képes lehet bármit marketingelni.

Ez a könyv valami újról szól. Manapság mindenki 
marketinges, ezt tudjuk – de én tovább megyek: ma 
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mindenki vezetô is egyben. A törzsek, csoportok, hob-
biklubok és társas körök számának ugrásszerû növe-
kedése azt jelenti, hogy lényegében bárki, aki változást 
akar, végre is tudja hajtani. Vezetôk nélkül azonban 
nincsenek követôk. Te is vezetô vagy! Szükségünk van 
Rád!

Hinni valamiben

A törzsek hisznek valamiben – hisznek egy eszmében 
és egy közösségben. A törzsek alapja a törzsfônök 
iránt, illetve a törzs összes többi tagja iránt érzett tisz-
telet és csodálat.

Hiszünk abban, amit csinálunk? Mindig, minden 
nap hiszünk benne? Akkor rá fogunk jönni, hogy a hit 
éppenséggel ragyogó stratégia.

Mostanában három dolog is zajlik, méghozzá egy-
idôben. És mindhárom ugyanabba az irányba, a (rövid 
távon ugyanolyan kényelmetlen, de hosszabb távon 
ugyanolyan üdvözítô) végkifejlet felé mutat.

1.  Az elsô, hogy napjainkban nagyon sok ember 
kezd ráébredni arra, milyen rengeteget dolgo-
zik – és arra is, hogy sokkal kellemesebb olyan 
csapatban dolgozni, amiben hiszünk (és amiben
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pörögnek is a dolgok), mint a fi zetési csekkért 
húzni az igát, és a felmondást várni (vagy a ha-
lált).

2.  Másodszor, nagyon sok szervezet fedezi fel ma-
napság, hogy a termékek elôállításának gyártás-
központú modellje már távolról sem olyan nyere-
séges, mint hajdanában volt.

3.  És végül, de nem utolsó sorban, nagyon sok 
fogyasztó dönt úgy korunkban, hogy a pénzén 
nem gyárilag elôállított termékeket fog vásá-
rolni. Ezek a fogyasztók egyben eldöntötték azt 
is, hogy ezután nemcsak a sorozatgyártott árut 
ignorálják, de nem lesznek vevôk a konfekció-
eszmékre sem. A fogyasztók úgy határoztak, 
hogy ehelyett a pénzüket és az idejüket divatra 
és jó sztorikra áldozzák, vagyis olyan dolgok-
ra, amelyek fontosak számukra és amelyekben 
hisznek.

Nos, itt tartunk most. Olyan világban élünk, ahol 
lehetôségünk van a dolgok elindítására és felpörgeté-
sére, ahol olyan munkára vágyunk, amiben hiszünk, 
és olyan piacra, ahol szinte könyörögnek nekünk, 
hogy legyünk fi gyelemreméltók.
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És mi – itt és most, ennek a fontos változásnak a 
közepén – be vagyunk ragadva. Beleragadtunk abba, 
hogy ósdi szabályokat követünk. Beleragadtunk a ha-
gyományos ipari termelési modellbe, amely nemcsak 
elkerüli a változást, de még keményen küzd is ellene. 
Beleragadtunk a fônökünktôl való félelembe, bera-
gadtunk, mert félünk attól, hogy bajba kerülünk. És 
mindenekelôtt beleragadtunk abba, hogy a fônök  és 
az alkalmazott szerepe szerint viselkedjünk – noha 
mindahányan viselkedhetnénk úgy is, mint egy valódi 
vezetô. Vezetô, akivé válhatnánk. De mi az üzemeket 
választjuk a törzsek helyett.

Az a vicces ebben az egészben, hogy a félelem ré-
gebben igen hasznos dolog volt. A változástól való fé-
lelem minden eleven szervezetbe beépült, mivel a vál-
tozás volt a veszély elsô csalhatatlan jele. És valóban: 
a félelem nagyon is helyénvaló a nagyüzemben, ahol a 
hatékonyság a legfôbb elvárás. 

Azonban ez a félelem, ami korábban a védelmezônk 
volt a munkában, mára már az ellenségünkké vált. Ha 
elképzeljük, hogy az AOL-nál vagy a Searsnél dolgo-
zunk, esetleg jelzálogügynökök vagyunk, könnyen 
bele tudjuk élni magunkat, hogy igen szórakoztató 
munkát végezhetünk – egy darabig. Mert ha a vállalat 
leszálló ágba kerül, akkor már egyáltalán nem olyan 
nagy buli egy ilyen mamutnál dolgozni. 
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„Hogy telt a napod?” – ez a kérdés sokkal fonto-
sabb, mint hinnénk. Kiderült, hogy azok az emberek, 
akik szeretik a munkájukat, azok ugyanazok az em-
berek, akik a legjobb teljesítményt nyújtják, a leg-
nagyobb hatást fejtik ki és a legtöbb változást hoz-
zák. Ôk, ahogy a világra tekintenek, természetesen 
megváltoztatják a szokásos módot és nézôpontot – és 
ugyanígy megváltoztatják magát a világot is. A sta-
tus quo megkérdôjelezésével egy eretnek is felfedez-
heti, hogy egyetlen ember, mindössze egyetlenegy 
ember is hatalmas változásokat idézhet elô.

Például itt van Jonathan Ive, aki egyfelôl remek 
munkát végez az Apple-nél, de másfelôl még valami 
mást is csinál ezen kívül: vezeti a dizájnerekbôl álló 
csapatot, és ötleteket gyárt, amelyekkel a Macintosh-
törzs azonosulhat.

Vagy vehetjük példának Micah Sifryt is, aki nem-
csak, hogy élvezi mindennapi munkáját a Personal 
Democracy Forumban, de irányítója egy alapvetô vál-
tozásnak is, amely megváltoztatja a politikáról való 
gondolkodásunk módját. Ezernyi ember függ Micah 
vezetésétôl, cserébe viszont olyan munkával tölti az 
életét, ami fontos.

Az új vezetôk eretnekek. Megkérdôjelezik a sta-
tus quót, kiállnak a törzs elé, mozgalmakat kezdemé-
nyeznek. A piac ma már kitünteti (és a keblére öle-
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li) az eretnekeket. Egyértelmûen sokkal érdekesebb 
dolog szabályokat gyártani, mint követni ôket – és 
most elôször olyan helyzet áll fenn, hogy nyeresége-
sebb és produktívabb is egyben.

A váltás sokkal nagyobb, mint hinnénk. Az eret-
nek, a bajkeverô, a változásmenedzser ma már nem 
„tüske a köröm alatt” – ma már ôk a sikerünk kul-
csai. A törzsek hatalmat és befolyást adnak. És ma 
mindannyiunknak minden eddiginél nagyobb ha-
talma és befolyása van. Gondoljunk csak bele en-
nek az új hatalomnak a különbözô formáiba és 
lehetôségeibe! Remélem, világosan ki fog derülni, 
hogy a legnyereségesebb út egyben a legmegbízha-
tóbb, a legegyszerûbb és a legszórakoztatóbb is. És 
talán – persze csak talán – sikerül megmutatnom azt 
az ösvényt, amelyen végighaladva ki-ki eretnekké 
válhat.

Miért is kellene vezetnem? És miért éppen most?

Ez a könyv néhány nagy ötlettel szövôdik össze, 
amelyekbôl együttesen ellenállhatatlan érvelés bonta-
kozik ki. Most, amikor törzsek tenyésznek mindenhol, 
hatalmas hiány van vezetôkbôl. Ne felejtsd el: szüksé-
günk van Rád!
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A következôket állítom:

•  Az emberiség történetének során most elôször 
mindenkitôl – és nem csak a de facto vezetôi státus-
ban dolgozóktól – elvárják, hogy vezetô legyen.

•  A mai munkahelyek szerkezetébôl adódóan ma-
napság sokkal könnyebb megváltoztatni a dolgo-
kat; az egyénnek ma sokkal nagyobb hatalma és 
befolyása van, mint valaha.

•  A mai piac kitünteti azokat a szervezeteket és 
egyéneket, akik megváltoztatják a dolgokat, és fi -
gyelemreméltó termékeket vagy szolgáltatásokat 
hoznak létre.

•  Mindez izgalmas, borzongató, nyereséges és szó-
rakoztató.

•  És mindenekelôtt: ahogy mindannyiunkra, igen,
Rád várnak a munkatársak, az ügyfelek, a be-
fektetôk, a hívôk, a különbözô hobbikat ûzôk és 
az olvasók, hogy hozd össze ôket egymással, és ve-
zesd ôket oda, ahová menni akarnak!

A vezetés nem nehéz feladat, mégis sokan évekig gyúr-
nak arra, hogy elkerülhessék ezt a szerepet. Én abban 
szeretnék segíteni, hogy mindenki felismerje: már most 
is rendelkezik mindazokkal a készségekkel, amelyek 
révén valóban jelentôs különbséggel teremthet mást, 
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mint ami eddig volt – és szeretnék mindenkit rávenni 
arra, hogy fogjon bele. A legjobb pedig az az egészben, 
hogy nem kell várni vele – nem kell várni, amíg meg-
kapjuk álmaink állását, amíg kiépül a tökéletes szerve-
zet, vagy amíg ugrunk három fokot felfelé a szakmai 
szamárlétrán. Most azonnal is belevághatunk!

A vezetés nem menedzselés

A klasszikus „I Love Lucy”3 (Szeretem Lucyt) címû 
sorozat egyik részében Lucy és Ethel egy cukorká-
kat szállító futószalag mellett dolgoznak. A cukorkák 
egyre gyorsabban és gyorsabban érkeznek, amitôl a 
két nô pánikba esik, és két marokkal tömik a szájuk-
ba az érkezô édességet, hogy lépést tudjanak tartani 
a tébolyult futószalaggal. Mondjuk úgy: Lucynak és 
Ethelnek ebben az epizódban menedzselési problémája 
támadt.

A menedzselés a források kezelésérôl szól, hogy el-
végezhessünk egy ismert és világosan átlátható felada-
tot, munkát. A Burger King franchise-t meg vásárló 

3  Amerikai vígjátéksorozat, amely elsôsorban a helyzetkomikumra épített. 
Epizódjait 1951 és 1960 között sugározta a tévé az Egyesült Államokban. 
(A Ford.)
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menedzserek pontosan tudják, milyen szolgáltatást 
kell nyújtaniuk, illetve milyen forrásokkal rendelkez-
nek ahhoz, hogy alacsonyan tartsák a költségeket.
A menedzserek olyan folyamatot irányítanak, amelyet 
már ismernek, és az adott külsô körülményekhez iga-
zodva próbálják a lehetô leggyorsabban és legolcsób-
ban elvégezni ezt a feladatot.

A vezetés azonban valami egészen másról szól: ar-
ról, hogy meg kell változtatni a dolgokat, és hinni kell 
az új módjukban. A nagyszótáram meghatározása 
szerint a vezetés legjobb szinonímája a menedzselés. 
Lehet, hogy ez régebben igaz volt, de ma már semmi-
képpen sem az. A mozgalmak igazi értelme az, ahogy  
a nevükben is benne rejlik, hogy mozgásba lendítik 
a dolgokat – és a mozgalmaknak vezetôik vannak.
A vezetôknek követôik vannak. A menedzsereknek 
beosztottjaik. A menedzserek kütyüket gyártanak.
A vezetôk változást hoznak.

Változást? De hát a változás ijesztô! Sok ember szá-
mára, akik vezetôvé válhatnának, inkább riasztó a vál-
tozás, mint ígéretes. Ez nagyon szomorú hír, hiszen 
a jövônk a vezetôink kezében van, függetlenül attól, 
hogy hol dolgoznak és mi a munkájuk.
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Királynak lenni jó

Egy kellôen stabil világban tulajdonképpen nagyon 
király királynak lenni: tekintélyes bevételek, viszony-
lag kevés zûr, arany élet. A királyok – logikusan – 
mindig is a stabilitás fenntartására törekedtek, mivel 
ez a legjobb módja annak, hogy királyok maradhas-
sanak. Hagyományosan jól táplált és jól fi zetett udva-
roncok seregével vették körül magukat, akiknek ele-
mi érdekük, hogy minden maradjon a régiben, hogy a 
világért se változzon semmi.

A monarchiák öröksége alapjaiban határozza meg 
azt, hogyan látjuk ma a világot. A királyok hatalom-
ról, a hatóerôrôl és a dolgok elvégzésérôl tanítottak 
nekünk. Egy király maga köré gyûjtötte a földrajzi 
hovatartozás alapján szervezôdô saját helyi törzsét, 
és a hatalmát használta arra, hogy engedelmességet 
kényszerítsen az alattvalóira.

A királyságtól megtanultuk, hogy hogyan kell 
vállalatokat és társaságokat létrehozni. A királyság-
tól megtanultuk azt is, hogy hogyan kell nonprofi t és 
más jellegû szervezeteket felépíteni. Isten óvja a ki-
rályt!  

A vállalatok hagyományosan a vállalat vezérigaz-
gatója köré szervezôdnek, akinek hatalma és magas jö-
vedelme van. Minél közelebb kerül valaki ahhoz, hogy
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a cég királya lehessen – azaz ugyebár a vezérigazga-
tója –, annál nagyobb a hatalma és a befolyása. A válla-
lat célja pedig az, hogy a király dúskáljon a javakban 
és megmaradjon a hatalomban.

És erre most hirtelen történt valami. Mégpedig az, 
hogy a marketing mindent megváltoztatott. A mar-
keting befolyást teremtett. A marketing természe-
tesen megváltoztatta a status quót. És a marketing 
– mindenekelôtt – táplálja és erôvel tölti fel a törzset. 
Manapság, ha egy törzs nem szereti a királyt, akkor az 
az uralkodó szabadon távozhat. 

A megváltozott status quo ugyanannyira kellemet-
len hír a vezérigazgatók számára, mint amennyire 
kellemetlen hír volt egy évszázaddal ezelôtt az európai 
koronás fôk számára a háború, a politika, a társadalom 
arculatának megváltozása.

A marketing lényege az, hogy történeteket mesé-
lünk azokról a dolgokról, amiket csinálunk – törté-
neteket, amelyek eladást generálnak; történeteket, 
amelyek terjednek. A marketing választja meg az 
elnököket is, és a jótékonysági szervezeteknek is ez 
szerez pénzt. A marketing határozza meg azt is, hogy 
egy vezérigazgató megy vagy marad (Carly Fiorina4

4  Amerikai üzletasszony, 1999–2005 között a Hewlett-Packard vezérigaz-
gatója. Távozása a cég élérôl meglehetôsen viharos volt. (A Ford.)

Torzsek_001_220_5korr.indd   27Torzsek_001_220_5korr.indd   27 2009.08.07   12:16:252009.08.07   12:16:25



28

a saját bôrén tanulta meg ezt). És mindenekelôtt a mar-
keting befolyásolja a piacot is.

A marketing régebben a hirdetésrôl szólt, és a hir-
detés drága mulatság. A marketing manapság a tör-
zsi bevonódásról szól, és arról, hogy a termékeket és a 
szolgáltatásokat gyorsan terjedô történetek segítségé-
vel adjuk el. A piac ma már nem ugyanazt akarja, mint 
amit tegnap akart. A marketing, az egy évszázada fo-
lyamatosan zajló marketing belénk oltotta a vágyat az 
újdonságok iránt. És az új dolgok nem igazán stabilak, 
nemde?

A stabilitás illúzió

A marketing megváltoztatta a stabilitásról alkotott fo-
galmainkat. Az emberi természet már csak ilyen – még 
mindig feltételezzük, hogy a világ stabil, még mindig 
feltételezzük, hogy a Google öt év múlva is piacvezetô 
lesz, feltételezzük, hogy klaviatúrákon fogunk gépel-
ni és repülôgépeken repülni, hogy Kína tovább nô, 
hogy a sarkköri jégsapka tényleg nem fog elolvadni a 
következô mindössze hat esztendôben.

De tévedünk. Azért tévedünk, mert a marketing, a 
történetek mesélése és a hirdetések szakadatlan dob-
pergése megtanította nekünk, hogy folyton izegjünk-
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mozogjunk a stabilitás felszínén. Az internet pedig 
csak még jobban besulykolta a leckét. Ma már senki 
nem néz végig egy érdektelen YouTube-os videót, senki 
végig nem olvas egy unalmas e-mailt, senki nem fek-
tet be egy unalmas vállalkozás részvényeibe, hiába van 
némi kilátás a gyors növekedésre.

Íme, ez a változás lényege: néhány ember sokkal 
jobban rajong az újdonságokért és a stílusos dolgokért, 
mint amennyire tisztelik a bizonyítottan járt utakat. 
És sokkal jellemzôbb, hogy ezek a korán eszmélô hó-
bortos emberek azok, akik vásárolnak és akik folyvást 
ki is mondják, amit gondolnak. Ennek eredményeként 
pedig megnôtt a fontossága a dolgok új mikéntjének, 
az új munkamódszereknek, az új munkaköröknek,
az új lehetôségeknek és az új arcoknak.

Marketing – a szó, amely megváltoztatta a piacot.
A piacot ma sokkal kevésbé jellemzik a középszerû cuc-
cok és a középszerû emberek, ugyanakkor ez a piac 
már sokkal kevésbé jellemezhetô a harsány és csiricsá-
ré és méregdrága hirdetésekkel. A piac most változást 
akar. „Alapítva 1906-ban” – az ilyen büszke feliratnak 
régebben nagy jelentôsége lehetett. Manapság egy 
ilyen dátum feltüntetése már inkább gáz... Az emberek 
menekülnek a stabilitás elôl – és ebben rejlik a nagy 
lehetôség.
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Partizánok

Ha politikusokat illetnek e szóval, akkor egyáltalán 
nem pozitív a jelentése, sôt sértésszámba is mehet, de 
a törzseket bizony partizánok alkotják – és minél több 
partizán van egy törzsben, annál jobb. Az arany közép-
utat járókat soha nem fogja piszkálni a gondolat, hogy 
csatlakozzanak egy törzshöz.

A változást a partizánok akarják. A partizánok azt 
szeretnék, ha történnének a dolgok (illetve azt, ha más 
dolgok pedig nem történnének). 

A törzsfônökök akkor vezetnek jól, ha elfoglalják 
a helyüket, ha kapcsolatot létesítenek a törzsükkel, és 
ha segítenek a törzs tagjainak abban, hogy összejöjje-
nek egymással.

Balhét csinálni 

A régi szabály nagyon egyszerû volt: egy vállalat szá-
mára a növekedés záloga a megbízhatóság, a szilárd-
ság és a hitelesség, aminek révén apránként meghódít-
hatja a neki kijáró területet a piacon. A gyors változás 
ellenség volt, mivel bizonytalanságot teremtett, kocká-
zatot és bukást jelentett. Ilyet látva az emberek sarkon 
fordultak és elszaladtak.
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