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79 éves korában elhunyt Andy Grove az Intel processzorvállalat magyar 
származású alapítója, számos üzleti sikerkönyv szerzője. 

  

Only the paranoid survive (Csak a paranoidok maradnak fenn) címmel írt könyvének 
egyik (dedikált!) példánya a polcomon hever, mivel egy Intel sajtóút keretében, 
hosszú évekkel ezelőtt, volt szerencsém személyesen is találkozni a most elhunyt 
üzletember legendával. 

Zsenialitása ellenére kimért, halk szavú, alázatos ember benyomását keltette akkor 
is, és a legtöbb nyilvános szereplése során az elmúlt közel fél évszázadban. Bár az 
utolsó évében agyi betegsége miatt már igen nehezen beszélt, feltehetően 
szerénysége volt világsikerének igazi titka. Elképesztően jó meglátásait nem 
lehengerlően, éppen hogy az említett csendes, igaz határozott alázattal osztotta meg 
a világgal. 

Az Only the paranoid survive az egyik legtöbbet idézett vállalatvezetői könyv lett az 
Egyesült Államokban, és szerte a világon. Portálunk, a Digitalhungary.hu alapítója, 
Csermely Ákos már 2011 óta minden Internet Hungary konferencián „Csak a 
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paranoidok élik túl” címet adja az üzleti stratégiákról szóló szekcióknak, tisztelegve a 
könyv szerzőjének teljesítménye előtt. 

Ezt tesszük most mi is: tisztelettel emlékezünk korunk egyik legjelentősebb magyar 
származású üzletemberére, Andy S. Grove-ra, az egykori Gróf András Istvánra. 

Élete: 

Andrew Steven Grove (született: Gróf András Istvánként) Budapesten, 1936. 
szeptember 2-án. Elhunyt: Los Altosban, Kaliforniában, 2016. március 21-én. 

- Az Intel társalapítója, a cég felemelkedésének egyik kulcsfigurája Andy S. Grove – 
Gróf András István néven – 1936-ban látta meg a napvilágot Budapesten, zsidó 
kereskedőcsalád gyermekeként. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem kémikus szakán kezdte. 

- Gyermekkorában végigélte (és meg is szenvedte) a náci és az orosz megszállást 
Budapesten: álnéven bujkáltak, majd számos atrocitás érte a családot, ám 1956-ban, 
a forradalom leverése után az Egyesült Államokba emigrált. 

- Grove és felesége, Éva 1958-ban házasodtak össze, két lányuk született. 

- 1960-ban végzett vegyészmérnökként a New York-i City College-ban, majd a 
Berkeley Egyetemen szerzett doktorátust. 1963-tól – a PhD-fokozat megszerzését 
követően – a Fairchild Semiconductor kutatás-fejlesztési részlegénél dolgozott 1968-
ig, amikor Robert Noyce és a róla elnevezett törvényről ismertté vált Gordon Moore 
társaként megalapította az Intel Corporationt, amely ma a világ legnagyobb 
félvezetőgyártó vállalata. 

- 1979-től a cég elnöke, 1987-től vezérigazgatója, 1997-től pedig a vállalat 
vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke egy személyben. A vezérigazgatói 
posztról 1998-ban lemondott, de 2005 májusáig az igazgatótanács elnöke maradt. 
Azóta rangidős tanácsadóként segítette az Intel munkáját. 

- 1996-ban prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amelyből sikeresen kigyúgyult, ám 
később újra beteg lett. 2016. március 21-én hunyt el, a halál okát nem közölték, ám 
éveken át Parkinson kórtól szenvedett. 

- Nem kevesebb, mint 26 millió dollárral (mintegy 7,5 milliárd forinttal) támogatta a 
City College of New York-ot, hogy megalapítsák Grove School of Engineering 
mérnökképzést, de rengeteg egyéb adományozási tevékenységével is elismerést 
szerzett. 

Egy idézet tőle: "Amikor jött a tévé, az emberek megpróbáltak rá úgy tekinteni, mint 
egy képet is adó rádióra. Jelenleg abban a stádiumban vagyunk, hogy az internet 
egy tévé, lassú hálózati kapcsolattal.." (2001. augusztus) 

Könyvei és írásai 

- Physics and Technology of Semiconductor Devices (John Wiley and Sons, Inc., 
1967) Számos amerikai egyetemen használt szakirodalom. 

- High Output Management (Random House, 1983 and Vintage Books, 1985) 11 
nyelvre fordították le 

- One-on-One With Andy Grove (G.P. Putnam's Sons, 1987 and Penguin, 1989) 

- Only the Paranoid Survive (Doubleday, 1996) 



- Swimming Across (Time Warner Books, 2001) 

- Továbbá cikkei jelentek meg a Fortune magazinban, a The Wall Street Journalban, 
a The New York Timesban és más napilapokban. 

Magyarul is megjelent könyvei: 

- Csak a paranoidok maradnak fenn, ford. Doubravszky Sándor (Bagolyvár, 1998) 

- Csúcsteljesítményű vezetés, ford. Doubravszky Sándor (Bagolyvár, 1998) 

- Átúsztam: a mikroprocesszor alkotójának önéletrajza magyarországi éveiről, ford. 
Cziegler István (Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 2002) 

Elismerések 

- Time magazin: Az év embere (1997) 

- Az évfolyam legjobbjaként diplomázott City College of New York 1960-ban. 

Tények az Intelről 

- Az Intelt 1968-ban hárman alapították, köztük a magyar származású Andy Grove. 

- A cég 1971-ben megalkotta a világ első mikroprocesszorát, a '90-es évek elejére 
pedig már a világ legnagyobb félvezető-, illetve chipgyártójává vált. 

- Az Intel a számítástechnikai innováció egyik motorja ma is, részvénye a Dow Jones 
Ipari Átlag számításánál használt harminc legfőbb papír egyike 

- A közel 107 ezer főt foglalkoztató világvállalat 2015-ös árbevétele 55,4 milliárd 
dollár. 

  

A fenti adatok forrásai: Intel cégközlés, Wikipedia.org és Digitalhungary.hu gyűjtés 
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