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Bevezetés

A katonai vezetői – és általában minden, egyetemi szintű katonai és polgári – szak sa-

játja a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, hogy a főiskolai képzésben elsajátított 

operatív vezetési ismeretek, valamint a csapatoknál elsajátított gyakorlati tapasztalat to-

vábbfejlesztéseként a hallgatók igen magas szintű rendszertani, vezetéselméleti, döntésel-

méleti, valamint folyamatszervezési tudásra tehetnek szert, lehetővé téve számukra a rájuk 

váró magasabb beosztásokban szükséges kreatív kognitív készségek gyakorlását éppúgy, 

mint a modern vezetéstudomány elméleteinek megismerését.

Mivel a véderők átszervezésének és modernizálásának ügye szakmai és vezetési prob-

lémából parlamenti, politikai vitatémává vált, a tisztikar stabil és támogató környezet he-

lyett hektikusan változó szituációban kell, hogy őrizze az állampolgárok biztonságát. A je-

len és a jövő tisztjeinek helyzetfelismerő és problémamegoldó képességeit erősíteni a ve-

zetéstudomány éppúgy hivatott, mint – az ott használatos tananyagok adaptálásával – a 

NATO-országok vezetési kultúráját megismertetni velük, ezzel segítve a kölcsönös megér-

tés és együttműködés ügyét.

Fegyveres fenyegetettség, természeti katasztrófák, a NATO- és Európai Uniós integrá-

ció kiteljesedése – a jövőbe tekintve egyetlen dolog látszik biztosnak: unalomra nem lesz 

okunk. A szervezeti  kihívások, a források szokásos szűkösségét,  valamint a változások 

gyorsaságát és kiszámíthatatlanságát figyelembe véve, egyre nagyobb szükség lesz mind a 

katonai, mind a politikai és közigazgatási, de a gazdasági szektornak is arra, hogy közép- 

és felső vezetői kellőképpen felkészüljenek feladataikra.

A modern  vezetéselmélet  egyik  fő  áramlata  az  a  vezetőközpontú  (ún.  leadership) 

irányzat, amely érdeklődésének középpontjában a vezető személyiségének és a vezetői ha-

tékonyságnak az összefüggései állnak. Ez az irányzat jelentősen átformálta a szervezetről, 

vezetésről, team- és változásmenedzsmentről, illetve magáról a vezetőről alkotott képün-

ket. A szervezetek szilárdan álló, időtlen és örök piramis helyett inkább búgócsigára kez-

denek  hasonlítani,  mely egyensúlyzavaraiért  és  borulásaiért  legalább  annyira  felelős  a 

rosszul beállított tengely – vagyis a vezető –, mint a külső hatások vagy a dolgozók. A ve-

zetői – és ezzel a szervezeti – eredményesség egyik alapfeltételévé vált, hogy a vezető 

önmagát is képes legyen hatékonyan vizsgálni, megismerni, értelmezni, és tudatosan 

fejleszteni, illetve javítani. Lassan kezdjük felismerni, hogy a szervezetek hibáinak nagy 

része vezetési  problémából adódik,  s hogy a szervezetek nem halak,  hogy a farkuknál 

kezdjék pucolni őket, ha a fejüktől bűzlenek – a szervezet-átalakításoknak a szervezet csú-

csán, a vezetők fejében kell elkezdődniük, különben semmi esélyük a sikerre. A vezetés si-
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keres finombeállítása sokszor elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a vezetőktől füg-

getlen gondok egyáltalán felismerhetőek legyenek. A vezető-centrikus modellek hasznos 

segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az alapvető hibákat elkerülve, a nagyobbakat kijavítva 

gyorsabban haladjunk előre karrierünk útján – legyen az katonai, politikai-államigazgatási 

vagy menedzseri-vállalkozói pályán.

Míg a hazai főiskolai vezetőképzésben nyújtott ismeretek általában azokra a vezetői 

tudásokra és készségekre teszik a hangsúlyt, amelyek főleg az alsó- és középszintű opera-

tív és szervezet-vezetés alapjaiul szolgálnak, az egyetemi képzések egyre nagyobb szere-

pet tulajdonítanak a szervezeti csúcsvezetők és törzseik számára elengedhetetlen stratégiai 

gondolkodásnak. Különösen fontossá vált ez a nemzetközi vállalati szférában, ahol a ru-

galmasság, mint a fennmaradás egyik követelménye, megköveteli a kisebb, rugalmas egy-

ségekben gondolkodást s ezzel így a szervezetvezetés, sőt a stratégia-alkotás jelentős része 

is átkerült a leányvállalatok szakmai középvezetésének szintjére. Hasonló folyamatok fi-

gyelhetők  meg  a  hadseregben,  ahol  a  NATO-kompatibilitás  elengedhetetlenné  teszi  az 

Egyesült Államokban már a hetvenes évektől kezdve tervezett és azóta is alakuló, háborús 

körülmények között is nagyfokú rugalmasságot biztosító, alulról építkező, motiváció-ala-

pú vezetési gyakorlat megértését és átvételét. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

oktatói ennek a kihívásnak tudatában mindent megtesz azért, hogy hallgatói diplomájuk 

átvétele után elmondhassák – képesek vagyunk már nem csupán a döntések katonás végre-

hajtására, de a szükséges védelemigazgatási, biztonság-politikai, honvédelmi, stb. döntési 

helyzetek  felismerésére,  a  szükséges  katonai  és/vagy  vezetői  döntések  előkészítésére, 

megfelelő tartalommal való feltöltésére, kialakítására és meghozatalára – akár nemzetközi 

szinten is értékelhető módon. Ehhez azonban folyamatosan figyelni kell a nemzetközi ve-

zetéstudományi kutatások eredményeit, az elmélet és a gyakorlat tendenciáit, és adaptálni 

azokat a magunk speciális igényeire.

A nemzetközi oktatásban a vezetéstudományi tárgyak a különböző felsőoktatási intéz-

ményekben megpróbálnak bizonyos jól körüljárható területeket lefedni, bizonyos éppen 

„kurrensnek” tartott témaköröket feltárni és megismertetni. Ezek közül az alábbiak min-

denképp kiemelendők a témánk szempontjából:

• A különböző szintű vezetőkkel szemben támasztott fejlődési és teljesítményköve-

telmények ismerete, elemzése és értékelése. 

• A vezetői személyiség pszichológiai értékelése, eltérő jellemük hatása a vezetésre 

és a döntéshozásra.
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• A vezetői teamek kialakítása, fejlesztése, irányítása, munkájuk elemzése és értéke-

lése.

• A nagy, komplex szervezetek vezetőivel szembeni elvárások elemzése és értékelé-

se, különös tekintettel  olyan „éles” helyzetekre és szempontokra, mint például a 

szervezeti kultúra-építés, a szervezeti változások vagy szervezet-átalakítás mene-

dzselése, a tárgyalások, a hatalom alkalmazásának gyakorlata a kormányzati és ipa-

ri szektorban országos és globális szinten, nyugalmas időszakokban (békében) és 

krízishelyzetekben (háborúban).

• A biztonság- és védelempolitika értékelésének közigazgatási, gazdasági és egyéni 

szempontjai, ill. azok alkalmazása az ágazati stratégiák alakításában.

Kutatási célok

A leadership-elméletek másik tanulsága, hogy a vezető egyik fő feladata a vezetői kör-

nyezet  releváns  elemeinek  felmérése,  összefüggéseik,  hatásmechanizmusaik  elemzése, 

célirányos igazítása és átrendezése. Ez gyorsan változó korunkban a környezet komplexi-

tása, hektikus turbulenciái és sokszor ellenséges magatartása miatt nem könnyű feladat. 

Mik lesznek a 21. századi vezetői gondolkodás fő kihívásai? Milyen segítségeket remélhet 

munkájához a felsővezető? Milyen segítséget nyújthat számára a rendszerelmélet és a ve-

zetéstudomány? Ezekre a kérdésekre kíván egyfajta választ keresni ez a disszertáció.

A tudományos probléma megfogalmazása

„Soha ne engedd rávenni  magad arra,  hogy  komolyan végy  olyan problémákat,  

amik szavakra és azok jelentésére vonatkoznak. Csupán azokat a problémákat kell  

komolyan venni, amelyek tényekre és tényeket illető megállapításokra vonatkoznak:  

elméleteket és hipotéziseket; olyan kérdéseket, amelyeket ezek megoldanak, valamint  

azokat az új problémákat, amelyeket felvetnek.” (Karl Popper)1

A rendszerelmélet – a 2. világháború utáni gyors elterjedése óta – hosszú utat tett meg: 

„természettudósok filozofálgatásából” a modern filozófiai és tudományos gondolkodás ke-

retrendszerévé vált. Hogyan alkalmazható a rendszertan a modern vezetésben, a 21. század 

problémáinak kezelésében? Hogyan képes egyesíteni a gondolkodás induktív és deduktív, 

analitikus és holisztikus, valamint racionális és intuitív, kreatív módszereit annak érdeké-

ben, hogy felvázolja a mai (sokszor cseppet sem hagyományos) kérdésekre adható mai 

1 Popper, Karl, Szüntelen keresés; Intellektuális önéletrajz (Áron Kiadó, 1998), 19. o.
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(sokszor cseppet sem hagyományos) válaszokat? A vezetéstudomány modern elméletei és 

kutatásai, a döntésformálás racionális és kreatív metodológiái egytől egyig erre épülnek, a 

felszínen, a gyakorlatban azonban sokszor csak a legegyszerűbb, leghagyományosabb (és 

legveszélyesebb) érvelések jelennek meg. Különösen igaz ez az olyan nagy szervezetekre, 

mint a hadseregek vagy az egyetemek, a nagyvállalatok vagy az államigazgatási intézmé-

nyek. Amennyiben azonban nem találnak módot arra, hogy a gyorsan változó világ gyor-

san változó problémáira gyors és új megoldásokat alkalmazzanak, önmagukat teszik mű-

ködésképtelenné. Ez a dichotómia képezi a disszertáció vizsgálta problémát. Elöljáróban 

annyit, hogy a megoldáshoz közelítő utak egy része a vezetők és nem-vezetők gondolko-

dásának átprogramozásán keresztül vezet – a kulcsszó pedig mind az egyén, mind a szer-

vezet szintjén a színesség.

Kutatási módszerek

A disszertáció kérdéseinek azonosításában, a példák és illusztrációk megválasztásában, 

az érvelés logikai hibáinak feltárásában jelentős szerepe volt a vitának: a hajdani Vezetés- 

és Szervezéselméleti Tanszéken folyó argumentációknak éppúgy, mint a rendszerelméleti 

és vezetéstudományi szemináriumok diskurzusainak. Ezek nélkül a véleményem és néze-

teim nem alakultak volna olyanná, amilyenek. 

Az anyag összegyűjtése szinte lehetetlen lett volna az internet és a személyes kapcso-

latok nélkül. Számos amerikai tisztképző akadémia és egyetem mindenki számára elérhe-

tővé tette munkatársai tankönyveit, jegyzeteit, egyes írásait. Katonai vezetői szakos hall-

gatóim, akik gondolatkísérleteimnek lelkes elszenvedői voltak, szívesen adták kölcsön ol-

vasásra azokat a kézikönyveket, amelyekből amerikai vagy brit akadémiákon tanultak. A 

vezetéstudomány klasszikusai és legfontosabb modern irodalma, valamint egyes szakla-

pok ma már minden probléma nélkül fellelhetők a legtöbb egyetemi, főiskolai és szak-

könyvtárban. Külföldön is volt lehetőségem egy-egy egyetemi könyvtár anyagaiba bekuk-

kantani. 

A módszertan elemeit maga a rendszertan adta. A disszertációban – a radikális rövidí-

tések ellenére – megtalálható a hagyományos gondolkodási és érvelési technikák2 mellett a 

vizualizáció, az ellentétképzés, és a hasonlatok, metaforák.. Ezek működése, alkalmazási 

lehetőségei részét képezik a disszertáció tudományos mondanivalójának is. Mondandóm 

vonalát megpróbáltam az Egyetem hagyományait követendő olyan témakörökre koncent-

rálni, amelyek az elmúlt évtizedben a rendszerelméleti oktatás alapjait alkották.

2 Ld. Anzenbacher, Arno Bevezetés a filozófiába (Cartaphilus Kiadó, 2001) 237-251. o.
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A témaválasztás aktualitása

Az 1990-es években a katonai vezetői képzésbe újra beillesztett rendszertani3 képzés, 

mely eredetileg – két féléven át zajlott, számos célkitűzésben vállalt szerepet. Ezek közül 

a ma legfontosabbnak tűnők a következők:

• a magyar tisztikar és a honvédség segítése új helye, szerepe megtalálásában, új fel-

adatai azonosításában és végrehajtásában a változó globális politikai-katonai rend-

ben;

• olyan szemlélet  és gondolkodásmód elveinek  és  elméletének leírása és  átadása, 

amely képessé tesz a modern tudományosság elvárásainak megfelelő hipotézisal-

kotásra, segítve ezzel a problémamegoldók, a döntés-előkészítők és döntéshozók 

munkáját az egyre komplexebb adatkezelés, információ- és tudás-előállítás, vala-

mint -átadás világában, az egyre jellemzőbbé váló idő- és erőforráshiány közepette;

• az elmélet és a gyakorlat harmonizációjának elősegítése egy olyan korban, amikor 

– a politikai és gazdasági változások miatt – a vezető és stábja újabb és újabb kihí-

vásokkal és fenyegetésekkel néz szembe, amelyek ráadásul az állandóan változó 

szempontok, célok, elképzelések és módszerek követhetetlen kavalkádja közepette 

nehezen megfoghatóak;

• a NATO és más szervezetek által alkalmazott szabványok, illetve a részvételünket 

illető nemzetközi elvárások hozzáillesztése a magyar kulturális, társadalmi, politi-

kai, gazdasági, stb. realitásokhoz;

• az információhiányos helyzetben is sikeres tevékenység;

• a Magyar Honvédség átalakítása tudásalapú szervezetté.

A hagyományos elképzelés szerint a tiszt szakmai tudásbázisa a hadtudományokból, il-

letve az ezekre épülő doktrínák, kézikönyvek, útmutatások és parancsok tartalmából ösz-

szeálló, meglehetősen autoriter szabályzókomplexumból áll. Ez azonban az utasítások vak 

követésénél többre aligha képesít. A rendszerelmélet a tudás másodlagos újrarendezésének 

módszertanaként képessé teszi a katonai vezetőt arra, hogy ne csupán kövesse a hadtudo-

mányok és szabályzók módszer- és eszközkészleteinek alakulását, de maga is újrarendezze 

azokat úgy, hogy az éppen adott helyzet problémáira összpontosítva hatékonyan legyen 

képes  azoknak  kellőképpen  szabályszerű,  mégis  rugalmas  és  invenciózus  megoldásait 

megtalálni és kivitelezni. Mi több, a rendszertan, mint a modern tudományos gondolkodás 

keretrendszere, segíthet a katonai kutatásokat a kreatív-innovatív hipotézisalkotás segíté-

3 A disszertációban a „rendszertan” és a „rendszerelmélet” kifejezéseket, a ZMNE hagyományait követve 
szinonimaként használom.
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sével célirányossá tenni. A 21. századra a rendszertani és döntéselméleti gondolkodásban 

nyilvánvalóvá vált,  hogy a modern rendszerszemlélet gyakorlati alkalmazása megfelelő 

kereteket biztosít a kreatív önfejlesztéshez, a gondolkodás tudatos sokszínűsítéséhezHa-

sonló trend uralkodik természetesen a korabeli filozófiában is: „[A modern gondolkodás 

…] egy újfajta kritikai filozófia kérdése. Nem azé a kritikai filozófiáé, amely megpróbálja 

a tárgyáról szóló lehetséges tudásunk feltételrendszerét és kereteit megszabni, hanem egy 

olyané, amely keresi a tárgy átalakításának – és ezzel önmagunk átalakításának – feltétele-

it és korlátlan lehetőségeit.” (Michel Foucault, „About the Beginning of Hermeneutics of 

the Self: Two Lectures at Dartmouth”  Political Theory  1993 (21,2) 224. o.)4. A szabad 

gondolkodás ily módon alakított módszerei biztosíthatják a kellően rugalmas és kreatív 

gondolkodást ahhoz, hogy az egyén és a szervezet túlélhesse az információ-központú világ 

egyre gyorsabb és hektikusabb változásait. A rendszertani alapokon folyamatosan fejlesz-

tett rendszerszemlélet tehát a fennmaradás záloga lehet egy olyan világban, ahol a változás 

állandó, míg a stabilitás kivétel.

A „hivatalos” célkitűzések mögött meghúzódott a rendszerváltás és a hadsereg racio-

nalizációja által kiváltott egzisztenciális félelem, a civil életbe beilleszkedni kényszerülők 

tartása a jövőtől, illetve a tisztikar jövőjét illető kétségek. Az akkori helyzetben a rendszer-

elmélet oktatása olyan „félhivatalos” célokat is felvállalhatott, mint:

• a tisztikar csoportkultúrájának fejlesztése, amely védené azt az emocionális és va-

lós dezintegrációtól;

• olyan gondolkodási eszköztár átadása, amely segíti őket a katonai rangjukhoz mél-

tó beilleszkedésben, a civil vezetői-szakértői szerep sikeres felvállalásában, a gaz-

dasági (vagy más nem katonai) szervezetekbe való integrálódásban, társadalmi ál-

lásuk megőrzésében.

Mindemellett a rendszertan fontos eszköznek tűnt:

• a politikai változások utáni új működési környezet feltérképezésére,

• a tiszti kar szerepének és helyének meghatározására az új rendszerben,

• az egyéni helykeresés támogatása a folyamatosan változó hierarchiában és az érté-

kek és érdekek egyre szövevényesebb hálózatában,

• a tisztikar és a honvédség segítése annak megértésében, mit is vár tőlük az új világ.

4 Hasonló trend uralkodik természetesen a korabeli filozófiában is: „[A modern gondolkodás …] egy újfaj-
ta kritikai filozófia kérdése. Nem azé a kritikai filozófiáé, amely megpróbálja a tárgyáról szóló lehetséges 
tudásunk feltételrendszerét és kereteit megszabni, hanem egy olyané, amely keresi a tárgy átalakításának 
– és ezzel önmagunk átalakításának – feltételeit és korlátlan lehetőségeit.” (Michel Foucault, „About the 
Beginning of Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth” Political Theory 1993 (21,2) 224. 
o.)
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A rendszerszemléletű gondolkodást tehát problémamegoldó eszközként lehetett a hall-

gatóknak bemutatni5, akik, benne élvén, tudatában voltak a magyar honvédelem problémá-

inak és tudták, hogy jelenlegi és jövőbeli beosztásukban milyen felelősség fogja terhelni 

őket ezek kezelésében. Egyúttal a sorozatos leépítések arra is ráébresztették őket, hogy a 

rendszerszemléletű gondolkodás segíteni fogja a távozókat a civil életbe való sikeres vis-

szailleszkedésben, új, társadalmi pozíciójuknak megfelelő állások betöltésében. A hallgató 

számára tehát a rendszerelmélet érezhető segítséget jelentett: 

• a magasabb rangok és beosztások megszerzésében és sikeres betöltésében,

• a katonai szervezetek sikeréhez való hatékony hozzájárulásban, valamint

• a civil világ megértésében és a visszailleszkedésben.

A rendszerelmélet a ZMNE-n tanított tantárgyi formájában paradigmák, hipotézisek és  

példák (analógiák) komplex, adaptív rendszereként jelent meg, amely segítségével az ak-

kor rendelkezésre állott 2 félévben a hallgatók gondolkodását önmagukról, szervezeteik-

ről, illetve környezetükről újra lehetett programozni. A főiskolai tisztképzés éppúgy, mint 

a katonai szervezeti kultúrák erősen feladatorientált, mechanisztikus rendszerei többnyire 

parancskövetésre szocializálta őket. Az egyetemi kiegészítő programok hallgatói azonban 

már középvezetői szinten vagy oda készülő tisztek voltak – a képzésük célja új feladataik 

végrehajtásának megkönnyítése volt, tehát az oktatásnak a katonai szervezetek irányításá-

ra, az utasítások tartalommal való feltöltésére kellett a hangsúlyt tennie, nem a végrehaj-

tásra. A hallgatók analitikus és  kreatív gondolkodásának fejlesztésére éppúgy, mint a hon-

védelem helyzetének elemzésére és problémáinak tisztázó és megoldáskereső vizsgálatára  

hatékony eszközt nyújtott a rendszerelmélet. 

A rendszerelmélet a megszerezett adatok, információk és tudás különböző szempontok 

szerinti újrarendezéséhez ad segítséget mind racionális-analitikus, mind holisztikus vizs-

gálatokhoz. Az eredményei olyan válaszok, amelyek hipotézisként a kutatásban vagy a 

gyakorlatban tovább tesztelhetőek. A rendszertani elvek mentén felépített célirányos, jól 

fókuszált modellekkel az új módszereket sikeresen elsajátító hallgatók képessé váltak saját 

eddigi szemléletük (önképük, feladatképük, hadsereg- és társadalomképük, stb.) lebontásá-

ra és – helyzet- és valósághűbb – újraalkotására. A rossz beidegződések, hibás vagy el-

avult nézetek és elvek kihulltak a gondolkodásuk új keretei közül.

A rendszerelmélet teleologikus és adaptív jellege biztosította, hogy (látszólagos) eklek-

ticizmusa ellenére hatékonyan segítse a hallgatókat a szervezeti problémák azonosításá-

5 Hasonlóképpen alkalmazzák az amerikai és brit tisztképzés magasabb szintjein a rendszertant mint elem-
ző- és döntéshozási keretrendszert, ld. pl.: Atkinson, S. R. és Moffat, J., The Agile Organization; From 
Informal Networks to Complex Effects and Agility (CCRP, 2005)
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ban. A legjobbak fel tudták szabadítani kreatív és spekulatív gondolkodásukat a szervezeti 

szocializáltságuk kötöttségei alól, ezzel képessé válva arra, hogy a sztochasztikus viselke-

dés, hektikus változások, és ellenséges környezetek okozta strukturálatlan problémákat is 

kezelhessék.

A rendszertani képzés korlátait az oktatási keretek adták – az óraszám, a technológiai 

keretek és a hagyományosan sok tantárgy. Egy másik korlátot a katonai gondolkodás kere-

tei állítottak. Mivel a hallgatók is jórészt aktív katonák voltak, a vizsgált problémák elem-

zése ritkán érintette a fegyveres testületek horizontján túli környezeti tényezőket. A kato-

nai kultúra prekoncepciói és szubjektivitása akadályozta a racionális gondolkodást. A cso-

porttudat és a katonai értékek köré épülő kulturális fixáció az etnocentrikus érveléshez ha-

sonlóan működő logikai és magatartási hibákat okozott. Ez utóbbiak fellazításáról és ke-

zelhetővé tételéről a rendszerváltás után eltelt 17 év katonai szervezeteket érintő változásai 

azonban gondoskodtak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a rendszerelméleti tárgyak sikerrel alapozták meg 

a vezetéstudományi képzést, megkönnyítve a szervezetelméleti, vezetési és döntéshozatali 

tudás átadását. Ennek fejlesztésére szántuk eredetileg ezt a disszertációt és a készülése so-

rán keletkezett „melléktermékeket”.

A disszertáció címe

A disszertáció címe többszörös tévedés eredménye. Tévedés volt, hogy a jelentkezés-

kor témaként megadottakat a későbbi tervezés folyamán címként is alkalmaztam. Tévedés 

volt az is, hogy – akkoriban – úgy gondoltam, jelentős különbségek vannak az amerikai és 

a nem-amerikai rendszertan és vezetéstudomány között. Igazából a rendszertani gondolko-

dás teljesen globalizált irányzatai között nem lehet „nemzeti” sajátosságok szerint rendet 

vágni. A vezetéstudomány terén ez szintén igaz. Ugyanakkor itt még mindig megdöbbentő 

az amerikai túlsúly. Mindez olyan multikulturalitást eredményez, ami megtermékenyítően, 

de nem megosztóan hat a vezetéstudományra. A disszertáció „amerikai” jellege azonban 

mégis megvan: a kutatási területemet azokra a gondolatokra korlátoztam, akik és amelyek 

szerepet játszanak az amerikai rendszertani és vezetéstudományi kutatásokban, illetve he-

lyet kaptak az amerikai tisztképzés tananyagaiban. Nem hivatkoztam tehát olyan jelentős, 

Amerikán kívül született munkákra, amelyek esetében nem találtam nyomát, hogy felhasz-

nálnák az amerikai tisztképzésben vagy katonai vezetéstudományi kutatásban, és nem vet-

tem figyelembe olyan szempontokat, amelyek Európában és Magyarországon fontosak le-

hetnek, de nem az általános – értsd: „amerikai” – modellről szólnak. Kivételt képeznek 
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természetesen a magyar szakirodalom egyes, a rendszertani és a katonai vezetési kérdések-

kel foglalkozó munkái, amelyeket nem lehetett megkerülni, valamint néhány idézet, amely 

az épp tárgyalt gondolat vagy téma valamilyen (többnyire modern filozófiai-tudományfi-

lozófiai) kapcsolatára, beágyazottságára, hátterére kíván utalni. Bírálóim tanácsát munkám 

címére vonatkozóan tisztelettel megfogadtam  – így lett az ‘A „military leadership”-elmé-

let rendszertana’.
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1. A „military leadership” rendszertani háttere

„A hódolat egyetlen méltó kifejezése egy olyan gondolkodás előtt, mint Nietschéé, pon-

tosan az, hogy használjuk, csűrjük-csavarjuk, hogy fájdalmában felkiáltva tiltakozzon.” 

(Michel Foucault)6

1.1 A klasszikus rendszertan kialakulása és elterjedése

A rendszerelmélet klasszikus formája a 2. világháború előtti előzményekből 1945-50 

körül alakult ki abban a formájában, amely a 60-as évekre elterjedt az egész világon. Ame-

rikai kezdeteinél és fejlődésénél ott látjuk azokat az Európát elhagyó kutatókat és gondol-

kodókat, akik a 20. század első felében menekültek oda, magukkal vívén a 19. század 

végi, 20. század eleji bécsi és frankfurti filozófiai és tudományos iskolák, műhelyek szem-

léletét. 

A 19. század nyugat-európai gondolkodása sokat köszönhet azoknak a keleti eszmék-

nek, amelyek a 18. századtól egyre erősebben áradnak Európába. India, Kína, és általában 

az ókori és középkori Kelet filozófiája divatba jött. Hazánk is számos kutatót adott a világ-

nak, akik jelentős eredményekkel írták be nevüket a tudomány nagykönyvébe: Stein Aurél, 

Körösi Csoma Sándor,  Vámbéry Ármin,  Baktay Ervin és még sokan magyarok a maguk 

eredményeivel gazdagíthatták a keletkutatást, illetve – az irodalom (pl. Jókai Mór, ill. ké-

sőbb Gárdonyi Géza) és a történelemtudomány (pl. Marcali Henrik és mások) közvetítésé-

vel – formálhatták a magyar nemzeti érzést és kultúrát is. 

Ugyanezek a fejlemények vezettek az európai gondolkodásban a pragmatikus, struktu-

ralista, analitikus elképzelések és a keleti hatástól újra termékennyé váló holisztikus néze-

tek feletti viták új szakaszához. A bécsi iskola tagjai és későbbi tanítványaik és utódaik 

gondolkodásában már ott voltak a rendszerszemléletű gondolkodás legfőbb jegyei – elég, 

ha  Edmund Husserl,  Egon Friedell, Sigmund Freud és  nála  talán még okosabb lánya, 

Anna Freud, vagy  Franz Brentano munkásságára hivatkozunk. A rendszertan később is 

igen szoros kölcsönhatásban van a filozófiai, tudomány- és történelemfilozófiai, valamint 

lélektani gondolkodással, olyannyira, hogy a 20. század második felének rendszerelméleti 

fejlődése meg sem érthető igazán pl. a bécsi hagyományokat folyató londoni iskola (Karl  

Popper,  Lakatos Imre,  Paul Feyerabend) és mások, például  Thomas Kuhn vagy  Michel  

Foucault írásainak, nézeteinek legalább vázlatos ismerete nélkül.

6 Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 19721977 Szerk.: Gordon, C. 
(Pantheon, 1980) 53-54. o.
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Nem csoda tehát, hogy a rendszerelmélet azon képviselői, akik az amerikai kontinens-

re tették a lábukat, többnyire az Osztrák-Magyar Monarchia területéről érkeztek (Ludwig 

von Bertalanffy, Arthur Koestler, vagy a végül Németországban megtelepedett László Er-

vin). A magyarok mind a mai napig fogékonyak az ilyen gondolkodásra – nemzeti kultú-

ránkban (legendáinkban, meséinkben, általános műveltségünkben) számos olyan elem ta-

lálható mindmáig, amelyek a rendszerszemlélet alapelvei iránt érzékenyekké tesznek min-

ket.

A hatvanas évektől Magyarországon és más szocialista országokban is – sőt, még a 

Szovjetunióban  is  –  a  sztálinista  gondolkodás  primitív  strukturalizmusának  lazítására 

használták fel a rendszerelméletet. Még nemzetközi konferenciákat is rendeztek a keleti 

blokk országaiban,  amelyeken  a  rendszerelmélet  olyan  gurui  is  előadásokat  tarthattak, 

mint  Boulding vagy  Churchman. A konferenciák anyagait, a résztvevők egyes könyveit 

keleteurópai nyelveken, köztük magyarul is, kiadták. Ekkor kerültek először érintkezésbe 

a magyarországi tisztképzés képviselői Bertalanffy, Churchman, Boulding, Rapoport, Ac-

koff, és mások gondolataival. 

A rendszerelmélet első hulláma a 70-es évekre levonult. Addigra elvei meggyökere-

sedtek a társadalom- és természettudományokban, szemlélete sikerrel vitte előre a tudomá-

nyos kutatás fejlődését. A gondolkodás újabb fellendülését a hagyományos rendszerelmé-

letet  rugalmasabbá,  komplexebbé,  nyíltabbá tevő irányzatok,  például a káoszelmélet  és 

Feyerabend tudományfilozófiája hozták. Magyarországon leginkább a biológiai indíttatású 

hagyományos rendszertan fejlődött tovább. Az utóbbi nagy összefoglalása Szántó Borisz, 

A teremtő technológia; A társadalmi-technikai evolúció elmélete (KJK 1990) című műve, 

amely a nemzetvédelmi egyetemi munkálatok egyik kiindulópontja is volt. A szocializmus 

bukása után a rendszertannal kapcsolatos nyugati irodalom (részben magyarul is) olvasha-

tóvá vált. A rendszerszemlélet paradigmarendszere a tudományos gondolkodás alapja ma 

is. Mire Egyetemünkön a nyelvi, ideológiai és kulturális gátakon lassan túljutottunk, az 

oktatási reform és az intézményi racionalizáció ezt a tantárgyat is elsöpörte.

1.1.1 A rendszerelmélet „hősei”

A rendszerelmélet az elméleti szakírók munkásságát referenciapontokként használja. A 

„gondolkozás hőseiként” való pozicionálásukkal nem a rendszerelmélet történetét, törté-

nelmi-tudománytörténeti szerepét próbálják megvilágítani – a lényeg, első látásra, a szí-

nes, a szemlélőnek tetsző, érdekes kép felrajzolása.  A látszólagos sekélyesség azonban 

nem cél nélkül való. A főleg (de nem kizárólag) az 50-es, 60-as és 70-es évekhez köthető 

nevek és a hozzájuk fűzött rövid történetek segítenek az elméleteik elfogadásában, még ha 
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mégannyira radikálisak is azok a tiszti hallgatók szemszögéből. Tulajdonképpen a tekinté-

lyek megnevezése és sulykoló prezentálása a tiszti kar tekintélytiszteletét használja fel. 

Hasonló jelenséggel találkozhatunk az amerikai tiszthelyettes- és tisztképzés tananyagai-

ban, ahol az etikai értékeket éppúgy, mint a társadalomtudományos vagy lélektani igazsá-

gokat magas rangú katonai vezetők beszédeiből vett részletekkel illusztrálják. A katonának 

a civil tudomány, a civil kutató mindig kicsit gyanús – ugyanakkor ki tudhatná jobban a 

dolgokat, mint egy valódi, sokat próbált, harcedzett tábornok?

Az elmélet fejlődéstörténetének (mégoly hiányos) felvázolása a későbbiekben példatá-

rul is szolgál – megmutatja, hogyan válik az emberi gondolkodás maga is „zárt rendszer-

ből” „nyitottá”. Az elméletek válogatott sora fejlődési sor is – az egyes lépések megértése 

lépésenként fejleszti a hallgató gondolkodását is, mindig annyit változtatva rajta, amennyi 

még emészthető. A „végeredmény” előkészítés és felvezetés nélküli prezentációja megbot-

ránkozáshoz, a világkép összeomlásához, vagy erős tiltakozáshoz vezetne – amennyiben 

az oktató a „termékeny káosz” megteremtésére törekszik, ezt a lehetőséget is választhatja. 

Számolnia kell azonban azzal, hogy heves ellenállásra, tiltakozásra talál. 

A rendszertani gondolkodás fő hősei az alapító biológus Ludwig von Bertalanffy, a fi-

lozófus C. West Churchman és a közgazdaságtan „fenegyereke”, Kenneth E. Boulding. Az 

a tény, hogy Bertalanffy magyar származású család tagja, hála a tiszti éthosz patrióta jelle-

gének, segített a rendszertan elfogadtatásában. Az alábbiakban az ő elméleteiket használ-

juk fel a rendszertani gondolkodás folyamatának illusztrálására.

Bertalanffy híres megállapítása miszerint  az élő rendszer több,  mint összetevőinek 

összessége7, némileg rövidített formában (és ezzel általánosabbá téve azt) a rendszertan ki-

induló gondolata: minden rendszer több, mint elemeinek összessége. Ez a már-már jel-

szószerű mondat a kiindulópontja számos érvelésnek és fogalomnak – a legfontosabbak 

talán a szinergia elve, amely kimondja, hogy egy csoport teamben hatékonyabban műkö-

dik, mint tagjaira szedve, és a csoporttudat, amelyre a csoport kultúrája – a tisztikar eseté-

ben a professzionális kultúra –alapul. 

A Bertalanffy-féle alapelvet a honvédségre vetítve érzékelhető, mennyire túlegyszerű-

sítők a hagyományos nézetek a haderő működési célját, létének értelmét illetőleg. Ha a 

rendszer több, mint elemeinek összessége, akkor a hadsereg nem lehet egyszerűen csupán 

„a kormányzat erőszakszervezete”, ahogyan a Kádár-kori dogma tanította, sem csupán „a 

haza védelmezője”, ahogy a nemzeti dogma vallja. A nemzeti véderő, ha Bertalanffy állí-

tását  elfogadjuk,  sokkal  összetettebb,  sokszínűbb,  árnyaltabb és  sokoldalúbb,  mint  egy 

7 Dr. Kóthay János, Dr. Seebauer Imre, Dr. Szabó András, Az általános rendszerelmélet (rendszertan) alap-
jai és fejlődésének szakaszai (ZMNE, 2000), 25. o.
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egyszerű, homogén szervezet, ahol egy akarat uralkodik, egy parancs irányít. Bertalanffy 

kijelentésében ott van a centralizált, hierarchikus, monolit struktúrák inherens tagadása. 

Bizalmat ugyan ébreszthetünk a szívekben, hiszen „a rendszerek objektív, természeti jelen-

ségek”, a természet, a világ tehát rendszerszerűen működik, így megismerhető – még ak-

kor is, ha a mi világunk és szervezeteink néha nem is ezt mutatják. Az ismereteink rend-

szerszemléletű újrarendezésével azonban megtalálhatjuk a rendet a káoszban. 

Szerencsére a magyar nemzeti és katonai kultúra számos olyan értékkel rendelkezik és 

megoldást kínál, amelyek segítségével a katonai szervezettség előnyeit megőrizve és erő-

sítve a szervezetet magát rugalmasabbá, sokrétűbbé, színesebbé tehetjük. A nemzeti és ka-

tonai hagyományok (amerikai stílusú) periodikus újraértékelése tulajdonképpen a hagyo-

mányok és tudás, valamint a legújabb tapasztalatok és az új környezetről rendelkezésre 

álló  friss  ismeretek rendszertani  összehangolását  szolgálja.  Hasonló folyamatok végbe-

mennek a magyar kultúrában és szervezetekben is, azonban lassabban, ritkábban, és terve-

zetlenül. Ez a mai gyorsan változó világban elmaradáshoz vezet.

C.  West  Churchman 1968-ban,  The systems  approach c.  könyvében  egyszerű  és 

könnyen érthető rendszerét adta a rendszerek vizsgálatának8. A rendszer céljai, környezete, 

erőforrásai, elemei és irányítása az elemzés lépcsőfokai, amelyeken a kaotikus világkép-

től eljuthatunk a rendezettig. Ezek szempontjaiból kell rendelkezésre álló adatainkat és in-

formációinkat újrarendeznünk ahhoz, hogy pontosabb, igazabb tudáshoz jussunk a vizsgált 

rendszerről. A módszer azonnal kipróbálható – a hallgatók a strukturált együttgondolkodás 

során olyan következtetésekre juthatnak, olyan véleményeket fogalmazhatnak meg, ame-

lyet enélkül talán soha.

Vegyük például a szervezeti célt. A katona – és ne feledjük, a tiszt is katona, sőt, per  

definitionem9 jó katona – önmeghatározása a haza védőjeként pillanatok alatt megbukik. 

Sem a földrajzi, sem a demográfiai, sem a technológiai vagy gazdasági feltételei nincsenek 

meg a (fegyveres erővel való) honvédelemnek. Sőt mi több, már maga a megfogalmazás-

ban implikált területi védelem is védhetetlenül elavult koncepció. Akkor meg miért is léte-

zik a honvédség? Gondoljuk csak át!

A honvédséget  az  állampolgár  adója  tartja  el.  Innen kiindulva  védhető  a  gondolat, 

hogy az állampolgár azért fizeti a katonát, hogy megvédje, ha szükséges. Elfelejthetjük a 

territorialitást – védeni elsősorban az embert kell, másodsorban a természeti környezetét, 

hogy élhessen, harmadsorban a tulajdonát és eszközeit, mindazt, amire szüksége van az 

8 Magyarul ld. Churchman, C. W. Rendszerelmélet (SKV, 1977) 40. o.

9 (lat.) meghatározás szerint
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élethez. A terület védelme (a rendelkezésre álló saját katonai eszközökkel) kivitelezhetet-

len – azt csak politikai módszerekkel lehet. A katona azonban nem politizálhat. Az ő fel-

adata talán az élet védelme.

Hogyan lehet a vizsgált rendszer működési céljait azonosítani? A rendszertan tanítása 

szerint adott rendszer működési célját annak a „fölöttes”, nagyobb rendszernek a szükség-

letei határozzák meg, amelynek maga is része. A honvédelmi intézményrendszer működési 

célját tehát annak a társadalomnak az igényei határozzák meg, amely létrehozta és fenn-

tartja. Milyen igényei vannak a magyar társadalomnak? Mit vár el a magyar társadalom a 

honvédelemtől?

A választ csak akkor tudjuk megadni, ha végignézzük, mely érintett társadalmi csopor-

tok hogyan válaszolnának erre a kérdésre. Néhány lehetőség10:

• Politika: (1) a hadsereg költségvetési tétel, vagyis hozzáférési lehetőség az adófo-

rintokhoz; (2) olyan hazai meg nemzetközi intézmény- és kapcsolatrendszer, ahol 

aktívak  lehetünk,  „bizonyíthatunk”,  ahol  „eredményeket”  lehet  felmutatni,  majd 

azokat a kommunikációban használni (public relations, politikai marketing). A po-

litikusok tehát eredményt,  teljesítményt  várnak el – lehetőleg külön ráfordítások 

nélkül.

• Állampolgárok:  védelmet  várnak  (1)  a  (hagyományos  =  ismert)  ellenségektől 

(többnyire enyhén paranoid és xenofób színezetű megnyilvánulások tartoznak ide, 

a szomszéd népek és a média aktuális „rosszfiúi” ellen – pl. terroristák, arabok, 

stb.), tekintet nélkül arra, hogy valóban katonai jellegű-e a veszély, vagy hogy egy-

általán létezik-e); (2) a természettől – pl. árvíz, hó; (3) bármitől.

• Fiatalok, kezdő munkavállalók: tanulási lehetőségek, kereseti lehetőségek, karri-

erlehetőségek – egyszóval, társadalmi felemelkedés, előrejutás.

• Alkalmazottak: megélhetés, előrejutás, karrier, kihívások.

• Média: hírek.

• Üzleti szféra: (1) döntésképes vezetők, szakemberek megjelenése a munkaerőpia-

con,  olyanoké,  akik hozzá vannak szokva a  feladatteljesítéshez,  határidőkhoz,  a 

„veszélyes” körülményekhez, és megfelelő vezetési,  logisztikai,  biztonsági, tech-

10 Bár ez a felsorolás a hallgatókkal való beszélgetéseken, illetve szemináriumi dolgozatokon alapszik, ha-
sonló gondolatokra jutnak a kérdés hazai és külföldi irodalom is, amikor a fegyveres erők (ill. azok egyes 
intézményrendszerei) céljait és feladatait, vagy a rekonverzió problémarendszerét vizsgálja. Ld. pl.: Cur-
ran, John M, „Training leaders, soldiers and units for the future force”, Army (2003 január), Kennedy, 
Robert G, „Why Military Officers Must Have Training in Ethics” http://www.usafa.edu/isme/JSCOPE00/
Kennedy00.html (2007. február 2., Gál Anna, „A hivatásos katona társadalmi szerepéről”, Hadtudomány 
1999, IX. évf. 3-4. szám, 87. o. (kiterjedt hivatkozásjegyzékkel), Pataky Iván, „Címszavak és gondolatok 
– ismét a katonai etikáról”, 2007. 06. 12. 
http://www.hm.gov.hu/hirek/kiadvanyok/uj_honvedsesegi_szemle/cimszavak_es_gondolatok_, stb.
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nológiai stb. képzettséggel, szaktudással, gyakorlattal rendelkeznek; (2) megrende-

lések.

• NATO: szakmai kiszolgáló egységek, demonstratív politikai támogatás.

A hadsereg társadalmi feladatai tehát az alábbi, egymást átfedő csoportokba osztha-

tók:

• biztonság, védelem, krízismenedzsment, önfeláldozás, ember- és életközpontú gon-

dolkodás és tevékenység;

• társadalmi felemelkedés (szakember- és vezetőképzés);

• gazdaságélénkítés (munkaerő-fejlesztés, megrendelések);

• nemzetközi kapcsolatrendszerek működtetése;

• szakszerűség, minőség és példamutatás minden területen (a professzionális terüle-

tektől a testkultúráig).

A fenti felsoroláshoz hozzátehető, hogy a hadsereg intézményrendszerei, akár a kato-

nai oktatást, akár a katonai kórházak példáját vesszük, jól láthatóan versenytársai a párhu-

zamos civil intézményeknek – egy piacgazdaságra épülő demokráciában pedig a verseny a 

társadalmi haladás alapja. Ahhoz, hogy a hadsereg presztízse társadalmilag a helyére ke-

rüljön, ebben a versenyben helyt kell állni.

Ha  végigelemezzük  a  nemzetvédelmi  intézményrendszert  Churchman  szempontjai 

alapján, a kialakuló kép még a meglevő adatok és információk alapján is sokkal árnyal-

tabb, részletesebb, sokoldalúbb lesz, mint a hagyományos. Az ilyen „mentális kísérletek” 

segítségével olyan  hipotetikus modellvázlatokat állíthatunk fel, amelyek alapján lehetővé 

válik (immáron akár kvantitatív) kutatások végzése, illetve (bizonyos típusú) vezetői dön-

tések meghozatala.

1.2 A rendszertan a tudományok rendszeréről és saját helyről

„...  gyakran sokkal többet megtudhatunk abból, mi zajlik egy kultúrában, ha átlapo-

zunk néhány tankönyvet,  mintha a legtekintélyesebb gondolkodók munkáit  forgatjuk.  A  

tankönyvek kevésbé járatosak a leplezésben.” (John R. Searle)11

A tudományok hierarchiájának vizsgálata ott, ahol – a 19. századi „poroszos” hagyo-

mányt követve – a tudományos élet intézményrendszerei maguk is agyonhierarchizáltak és 

agyonbürokratizáltak, részben finanszírozási, részben presztízskérdés. Az interdiszcipliná-

ris kutatások korában ezzel foglalkozni látszólag felesleges – hacsak nem azért, hogy gon-

11 Searle, J. R. Elme, nyelv és társadalom; a való világ filozófiája  (Vince Kiadó, 2000) 30. o.
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dolkodásunk eme atavizmusát kiűzzük a fejünkből. Az amúgy is a múlt századi hierarchi-

kus, centralizált,  bürokratikus szervezetek kulturális örökségét magával hurcoló katonai 

gondolkodásban ennek az  egyébként  értelmetlennek tűnő témának különös  jelentősége 

van – végiggondolása ugyanis segíthet a hadsereg és a tisztikar önképének javításában.

A kérdés a mi szempontunkból természetesen elsősorban a katonai tudományokra, má-

sodsorban a vezetéstudományokra vonatkoztatva érdekes. A katonai tudományok beemelé-

se az akadémiai tudományosság körébe – az Egyetemnek és katonai rétegnek egyaránt – 

politikai szempontból is fontos eredmény volt. Az azonban, hogy mind a katonai, mind a 

civil akadémikusok hierarchiákban, alá- és fölérendelésekben gondolkodtak, lehetetlenné 

tette, hogy a hadtudományok társadalmi súlyuknak megfelelő helyre kerüljenek. Még ros-

szabb, hogy a hadtudományok besorolását a tudományok hierarchiájában valahol legalulra 

magunk is elfogadjuk és beleépítjük a gondolkodásunkba. A rendszertani gondolkodás vi-

szont lehetővé teszi a választott paradigmák szerinti modellalkotást. Ha tehát interdiszcip-

lináris, decentralizált tudományos világban élünk, nyugodtan felvállalható a „mellérende-

lés” is, mint rendezőelv. Márpedig a civil és a katonai tudományosságot egymás mellé ren-

delő  gondolkodásnak  jelentős  (pozitív)  hatása  lenne  a  magunkról  alkotott  képre  (ld. 

MELLÉKLETEK, 1. ábra).

Miért lehet a katonai és a civil tudományokat egymás mellé rendelni? A katonai tudo-

mányok a világot egy speciális nézőpontból szemlélik. A nézőpontok különbsége metodo-

lógiai eltéréseket nem hoz – a katona-szociológia, a katona-pszichológia, a katonai statisz-

tika, a katonai vezetéstudomány stb. és civil megfelelőik módszertana azonos, eredménye-

ik kiegészítik egymást. Ugyanazok a kérdések is felmerülhetnek mind a katonai, mind a 

civil kutatások terén is. Mind a civil, mind a katona-pszichológus feltehet olyan kérdése-

ket, mint pl. „képes-e ez a személy ölni?” A különbség azonban a kérdésfeltevés okaiban, 

a kutatás céljaiban lesz. A kutatás – a kutatási kérdések, hipotézisek, modellek, eredmé-

nyek – fókusza ezért el fog térni. 

Ilyen eltérések adják a katonai tudományok jellegzetességeit. A piaci stratégiák éppoly 

kegyetlenek és könyörtelenek lehetnek, mint a katonaiak, a céljaik, a fókuszuk azonban 

különbözik. Lehetetlen a tudományágak összefüggéseit anélkül tisztázni, hogy a fókuszok 

eltéréseit figyelembe ne vennénk.

A fókuszkülönbségek átrendezik a vizsgálat tárgyáról alkotott képet, jelen esetben a tu-

dományos hierarchiát. Ez érhető tetten akkor is, amikor a rendszertan (vezetéstudomány-

hoz és döntéshozatalhoz kötődő) irodalmát nézzük. A 70-es évekig ezen a területen erős 

többségben voltak a matematikai, statisztikai, operációkutatási, folyamatszervezési stb. te-
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rületek művelői. A 80-as évektől kezdve, a káoszkutatás színrelépésével, a matematikai 

alapú megközelítések és a kreatív szociológiai-szociálpszichológiai indíttatású metodoló-

giák12 közös nevezőre hozása és beillesztése meta-modellekbe azonban már másfajta – 

mondjuk úgy, filozófiai(bb), a kognitív, a társadalom- és a tudományfilozófiára építő – 

megközelítéseket is igényelt13. A rendszerelmélet kezdeti „mozgalmi” jellege bizonyos ér-

telemben újra visszatért, de míg az „alapító atyák”, az egyes tudományok kialakuló rend-

szerszemléletét összefogva, közös érintkezési nyelvet és hozzáállást kívántak létrehozni, a 

20. század végére már  a kreativitás és a rutin, az intuíció és a racionalitás, a „bevett”  

módszertanok és az „őrült” elképzelések összehangolása volt a cél – az egyre inkább ter-

jedő „hálózati”, mellérendelő, „laterális” gondolkodás pedig ebben is sikerrel kecsegtet.

A rendszerelmélet a gondolkodás verbális, vizuális és matematikai módszereinek egész 

eszköztárát gyűjtötte össze és rendszerezte. Azok az irányzatok, amelyek az emberi társa-

dalom rendszereivel foglalkoztak, fókuszt váltottak – a korábbi érdeklődésük a probléma-

megoldás iránt kiegészült a vezetés egyéb területei iránti fogékonysággal. A rendszerelmé-

let alkalmazása a szervezetekre új, a szociológiával szoros kapcsolatot mutató szervezetel-

méletet hozott létre, amelynek a feladatorientált menedzsment és tevékenysége, a folya-

matszervezés csak része lett – bár igen fontos része. A rendszerelméletre alapozott szerve-

zetelmélet képessé vált arra, hogy a folyamatok szervezését, az emberek vezetését, a dön-

téshozatali és egyéb szervezeti folyamatokat egyetlen nagy, összefüggő, filozófiai-episzte-

mológiai (meta)rend-szerben kezelje. 

A filozófiát mint a (helyes) gondolkodás művészetét jellemzi, hogy érdeklődése a va-

lós világ (empirizmus) mint egész (holizmus) felé fordul, anélkül, hogy a gondolkodást 

egyetlen problémakörre korlátozná. Ezért képes értelmes kérdéseket feltenni a világ mű-

ködésének olyan szintjeiről  is,  amelyeket megtapasztalni  nincs módunkban. A filozófia 

azonban – a spekuláció és a logikai elemzés kombinációjával – képes azoknak a keretek-

nek és feltételeknek a láttatására, amelyek között a világunk (valószínűleg) működik.

A filozófia tehát sem a szaktudományok tematikai korlátait, sem metodológiai deter-

mináltságát nem ismeri el – a filozófiában a(z együtt)gondolkodás, a diszkusszió mindig a  

választott téma tárgyalásához éppen akkor alkalmazandó módszer azonosításával és/vagy 

kidolgozásával kezdődik. Ebből persze az is következik, hogy a diszkusszió akár végtelen 

is lehet, hiszen minden gondolkodó, aki metodológiailag jól megalapozott kérdést ké-

12 Ld. pl. Morgan szervezeti metafora-modelljeit: Morgan, G. Images of Organization (Sage, 1986).

13 Ld. pl. a TSI meta-metodológiáját: Flood, R. L. és Jackson, M. C. Creative Problem Solving; Total Sys-
tems Intervention (Wiley, 1991)
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pes feltenni, egyúttal jogosult annak a saját módszereivel való vizsgálatára, a saját 

válaszainak megkeresésére. 

Jelentős különbség ez a szaktudományokkal szemben, ahol viszonylag jól körvonala-

zott módszertanok felhasználásával többé-kevésbé időálló válaszokat keresünk olyan kér-

désekre, amelyek többé-kevésbé szorosan az adott tudományterülethez köthetők. A vála-

szok változása általában itt nem annyira nyilvánvalóan a kutató személyiségéhez, mint in-

kább a kutatásmódszertan fejlődéséhez köthető – amennyiben pedig a kutatás követi a be-

vett normákat, az eredményeket az akadémikus társadalom el fogja fogadni, még akkor is, 

ha nem ért vele egyet14. A filozófusok ezzel szemben a maguk felállította paradigmákat 

követik – véleményük eltérései sokszor inkább az egyéni gondolkozási módszertanok kü-

lönbségeiből adódnak.

A rendszerelmélet ilyen szempontból filozófiai jegyeket visel magán – benne szépen 

megférnek  különböző paradigmákon alapuló irányzatok, közöttük azok is, amelyekre az 

Egyetemen vagy az amerikai fegyveres erők képzőintézeteiben használt és művelt szerve-

zetelméletek és vezetési modellek épülnek.  Közös tulajdonságuk azonban, hogy az ada-

tok, információk és tudások előállításán és/vagy összegyűjtésén, rendezésén és (sokszoros)  

újrarendezésén alapulnak. 

Összefoglalva tehát, a mi szempontunkból a „filozófia” ugyanaz, mint a gondolkodás, 

az episztemológia, mint a tudásmenedzsment, a rendszerelmélet pedig így egyfajta tudás-

menedzsmenti módszertani keret, meta-metodológia. A szervezetelmélet, a menedzsment 

(folyamatszervezés), a vezetés- (leadership-)elmélet és a döntéshozatal olyan vezetői esz-

köztár(ak),  mely(ek)  a  vezető  számára  szükséges  tudásokat  és  készségeket  annak 

egyénisége, egyedi és sajátos személyisége köré építik, így téve lehetővé a hatékony al-

kalmazást. Ha ez a fókusz hiányzik, ha ezek a szintek nem célzottan a vezető segítésére 

irányulnak, elveszítik fontosságukat – megfelelően összpontosítva azonban a katonai és 

civil vezetői eredményesség, a siker eszközei.  Ez a komplex ismeretanyag,  amely a 

(vezetés-)filozófiától a szervezetelméleten át a menedzsment, leadership és döntéshozatal 

elméletéig tart, magában foglal minden olyan ismeretet és készséget, amelyre a vezető-

nek szüksége lehet, így igen sokszínű, dinamikus, sokszorosan összetett tudásrendszer.

14 Mint ahogy Einstein is elfogadta a kvantummechanika matematikai helyességét, azonban ennek ellenére 
elvetette azt, mondván: „Isten nem játszik kockát”.
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1.3 A rendszerelmélet és a filozófia viszonya

1.3.1  A kezdetek

A huszadik század a rendszertan százada volt. A 1920-as években, 18-19. századi előz-

mények után az európai gondolkodás eljutott egy olyan pontra, ahol a keleti eszmék egyre 

erősödő hatása a középkori racionalizmus győzelmét a holisztikus-empirikus irányzatok 

fölött megfordította. Míg az európai akadémikus tudományosság Galilei óta egyre inkább 

a spekulativitástól eltiltott logika és az eredeti, holisztikus szemléletétől megfosztott empí-

ria egyre pragmatikusabb kutatási vonalát állította piedesztálra, a világnak egyfajta fizikai-

mechanisztikus, könnyen strukturálható és okos kauzális magyarázatokkal ellátható képét 

adva kiszorította saját köreiből a nem analitikus gondolkodási mintákat is alkalmazó teoló-

giát és filozófiát. A teológia leválasztásával a világ önmagából magyarázhatóvá vált, a fi-

lozófia elszigetelésével, a szaktudományok lehatárolásával azonban megszűnni látszott az 

a lehetőség, hogy a szaktudósok a saját tudományukból mintegy kihátrálva, egy-egy kér-

dést távolabbi, átfogóbb, mondhatni össztudományos szemszögből nézzenek. Ezt a lehető-

séget eddig a filozófia egyes ágai (tartalmi téren pl. az ontológia, episztemológia vagy az 

etika, módszertani téren az episztemológia vagy a logika különböző területei) biztosították. 

Az előállt új helyzetben azonban a frissen függetlenedett szaktudományok (például a pszi-

chológia, szociológia, valamint a modern természettudományok) tudományosságuk egyik 

kritériumát látták a filozófiától való elhatároltságukban, így lehetetlennek tűnt nyíltan be-

vallani, hogy ésszerű lenne időről-időre, a filozófia felé lépve párat, területük kérdéseit tá-

gabb perspektívában áttekinteni. A problémára két megoldást nyújtott a huszadik század – 

a rendszertant és a genitívusz-filozófiákat.

A rendszertan kezdetei jórészt Európa közepéhez kötődnek. Már a 19. század gondol-

kodói is vallottak olyan elveket, amelyek később a rendszertan alapgondolataivá váltak – 

az etnológia (kulturális antropológia) kezdetei számos jó példával szolgálnak erre – a hú-

szas évek közép-európai társadalomtudósai számára pedig szinte közhely némely ilyen né-

zet. Az újkor eszmetörténetét oly eredeti módon megíró Egon Friedell éppúgy tekinthető 

tehát a rendszerszemlélet (értsd: a rendszertan elveit a maga területén alkalmazó tudomá-

nyos szemlélet) előfutárának, mint a társadalomfilozófus Alfred Schütz15. Mindketten, sőt 

az általános rendszerelméletet megalkotó és a rendszertani mozgalmat a második világhá-

ború után megindító Ludwig von Bertalanffy is bécsi illetőségűek. Mindez nem véletlen – 

15 Ld. pl. Max Preglau, „Fenomenológiai szociológia – Alfred Schütz” in: Szociológiaelmélet (Osiris, 
2000), 83-100. o.
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a rendszertan robbanásszerű földrajzi elterjedésének történelmi hátterében ott áll Németor-

szág bukása, az Osztrák-Magyar Monarchia szétverése és az utódállamokat érő megpró-

báltatások, amelyek a bécsi és frankfurti iskola tanain nevelkedett rendszerszemléletű gon-

dolkodók és tudósok hullámait lökték ki külföldre, jórészt az angolul beszélő világba. Az 

osztrák-magyar illetőségűek tartozik az említetteken kívül a filozófus Karl Popper, Laka-

tos Imre és  Paul Feyerabend éppúgy, mint  Alfred Koestler,  vagy a zenész-gondolkodó 

László Ervin, de ide sorolhatunk olyan, kifejezetten rendszerszemléletű, bár a rendszertan-

nal magával nem foglalkozó kutatókat is, mint Peter Drucker, a 20. század második felé-

nek  egyik  legnagyobb  vezetéstudományi  teoretikusa.  A rendszerelmélet  elterjesztése, 

mondhatni, a közép-európaiak „bosszúja” az Osztrák-Magyar Monarchia szétveréséért. 

A rendszerelmélet tehát eredetileg a biológusok és más szaktudósok „titkos” hátrálása 

az episztemológia és ontológia (ill. általában véve a filozófia) felé – önmaga is voltakép-

pen egyfajta filozófiai megközelítés. Az eredeti cél, a szaktudományok közötti „közvetí-

tés” meghiúsult ugyan, de  elvei és nézetei a 20. század folyamán általánossá váltak – a 

pszichológia, a szociológia, a biológiai tudományok sora, és a többi természet- és társada-

lomtudomány rendre alkalmazza azokat,  vagyis  rendszerszemléletű.  A szaktudományok 

eme hátrálása a filozófia felé mintha kiragadná a filozófiát befelé forduló köldöknézéséből 

– a kívülállók számára sokszor érthetetlen, sőt értelmetlen, szőrszálhasogatónak és unprak-

tikusnak tűnő irányzatok mellett újra feltűnnek az „olvasható” filozófusok írásai is – a 

mély, szakmai felkészülést igénylő szövegek mellett olyan könyvek, melyek másoknak is 

szólnak. A filozófia rájött, hogy a gondolkodásnak akkor van értelme, ha a gondolatokat  

mások is értik. Ettől kezdve a filozófia kezdi módszeresen levetni fellengzős, szimbólu-

mokkal teli varázslóköpönyegét, kilép zárt templomából és kitörve elitista elszigeteltségé-

ből „lemegy a nép közé”, szól hozzájuk, mindennapos dolgokról beszélget velük – mintha 

lassan azzá válna ismét, ami az európai gondolkodás gyökereinél, a görög filozófiában – 

beszélgetésre, dialógusra épülő, közös gondolkodás, melyet mindenki élvez, sikereiben és 

eredményeiben osztozik, és amelyből mindenki gyarapodik.

1.3.2 A 2. világháború után

Az új filozófia a huszadik század során folyamatosan, párhuzamosan fejlődik a rend-

szerelmélettel, dialógusban, állandóan beszélgetve az egymást követő irányzatokkal, rea-

gálva rájuk, csiszolgatva, javítgatva állításaikat. A modern ismeretelmélet és tudományfi-

lozófia alakítói nem szabadulhattak – és nem is akartak szabadulni – a rendszerelmélettől: 

Popper episztemológiája éppúgy akaratlan dialógusban áll a kortárs rendszertannal, mint 

Feyerabendé – kettőjük tanításának viszonya, eltérései, ellentétei párhuzamosak az ötve-
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nes-hatvanas, illetve a hetvenes-nyolcvanas évek rendszerelméletének változásaival16.  A 

filozófia és a szaktudományok immár kibékülhetnek – egymást kiegészítve haladhatnak 

együtt, tovább. Hogy ez nem így történik, nyilvánvaló – a kultúrák, közte a tudósok cso-

portkultúrája, a szakemberek professzionális kultúrái ennél lassabban változnak – a filozó-

fia  folyamatos  háttérbe  szorítása,  egyfajta  filozófiatörténeti  bevezetővé  redukálása  az 

egyetemeken pedig nem kedvez a következő generációk felkészültségének. A közös fejlő-

dés természetesen folytatódik a nyolcvanas évek után is – elég Searle17 munkáit olvasni, 

felmérhető, milyen hatása van a kognitív pszichológia eredményeinek a filozófiára, tudo-

mányfilozófiára: ha pedig gondolatait összevetjük Dr. Seebauer Imre rendszerelméleti fej-

tegetéseivel, sokatmondó párhuzamokra bukkanhatunk.

Maguk a rendszertudományok sem képviselnek egyetlen egységes irányzatot, inkább 

időben és térben, szakmai háttér és nemzeti kultúra által befolyásoltan számos irányzatra 

oszlanak – elég, ha a biológiai hátérből induló általános rendszerelméletet, a matematikai 

háttérre alapozó kibernetikát vagy káoszelméletet, vagy a filozófiai-etikai hátterű, Church-

man-féle rendszerszemléletet (tulajdonképpen vezetésfilozófiát) említjük. Az irányzatokat 

felmérhetjük aszerint is, mennyire kötelezik el magukat a rendszertan analitikus (elemző) 

vagy holisztikus, strukturalista (boncoló) vagy kreatív oldala mellett, illetve mennyire ké-

pes a kettőt együtt használni.

1.4 A rendszertan alapfogalmai18

„Az emberi közösségeknek logikus struktúrája van … A mi feladatunk ezeknek a kap-

csolatoknak a feltárása.” (John R. Searle)19 

16 A rendszerelmélet fejlődése a 80-as és 90-es években, a kritikai rendszergondolodás irányzatának értel-
mezéséhez a J. Habermas filozófiájának ismerete is szükséges. Különösen a következő művei voltak 
nagy hatással: Knowledge and Human Interests (Heinemann, 1972), Theory and Practice (Heinemann, 
1974), Reason and the Rationalization of Society (Beacon Press, 1984).

17 Ld. pl. Searle, J. R. internetes cikkeit: http://garnet.berkeley.edu/~jsearle/articles.html (2008. június 1.)

18 Ld. pl. a magyar rendszertani összefoglalókat: Szántó Borisz A teremtő technológia; A társadalmi-techni-
kai evolúció elmélete (KJK, 1990), Dr. Kóthay János Alapismeretek a vezetés- és szervezéstudomány ta-
nulmányozásához (ZMNE 1999) 3-27. o.; Dr. Kóthay János, Dr. Seebauer Imre, Dr. Szabó András, Az ál-
talános rendszerelmélet (rendszertan) alapjai és fejlődésének szakaszai (ZMNE, 2000). Az angol nyelvű 
anyagból ld. pl. Schoderbeck, P., Schoderbeck, C. G., és Kefalas, A. G., Management Systems; Concep-
tual Considerations (3. kiad., BPI-Irwin, 1985), Flood, R. L. és Carson, E. R. Dealing with Complexity:  
An Introduction to the Theory and Application of Systems Science (2. kiad., Plenum, 1992) vagy Atkin-
son, S. R. és Moffat, J., The Agile Organization; From Informal Networks to Complex Effects and Agility  
(CCRP, 2005)

19 Ld. pl. Searle, J. R. „Social Ontology: Some Basic Principles” (2004) http://garnet.berkeley.edu/~jsearle/
articles.html (2008. június 1.)
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Mi a rendszer? Míg  Bertalanffy a hangsúlyt az elemek kölcsönös kapcsolatára teszi, 

Churchman a közös célra irányuló koordinált tevékenységre, a modern rendszertan a rend-

szerek lehatároltságát emeli ki – azt a lehatároltságot, amelyet a kutató szándéka és célja 

teremt meg abban való igyekezetében, hogy megértsen valamit. Az, hogy a kutatónak cél-

ja-e a rendszernek magának a megértése vagy sem, döntő fontosságú lesz a kutatás ered-

ményére nézve.

A rendszerelmélet csokorba  szedi  azokat  az  elveket,  amelyek  segítségével  „helyes 

úton” tartható a gondolkodás, vagyis az adatok összegyűjtésének, értelmezésének, infor-

mációvá és tudássá alakításának folyamata. A rendszerszemlélet azonban már ezeknek  a 

rendszerelméleti  elveknek az érvényesülése a  különböző szaktudományokban, a munká-

ban, vagy a civil és katonai vezetési-döntéshozási gyakorlatban. Minden tudománynak a 

maga területén a vizsgált jelenségeket rendszerként kell kezelnie – tulajdonképpen a mo-

dern európai típusú tudományosság „minőségbiztosítási” követelménye, hogy a születő hi-

potézisek,  kísérletek,  bizonyítások megfeleljenek a rendszerelmélet  szabályainak.  Ezzel 

elkerülhető, hogy az új eredmények túl egyszerű, csak a struktúrára koncentráló, ún.  re-

dukcionista modellek alapján szülessenek.

A redukcionista gondolkodás, amely nem veszi figyelembe a rendszerek „emergens”, 

a részek kölcsönös és sokszoros egymásra hatásaiból közép- és hosszútávon kialakuló tu-

lajdonságait, azokat a sajátosságokat, amelyekkel a rendszer több, mint elemeinek összes-

sége és többre képes, mint a részei külön-külön, csak a struktúrák hierarchikus elrendező-

dését, statikus jegyeit, valamint a legegyszerűbb folyamatokat képes jól láttatni. Az ilyen 

modellek figyelmen kívül hagyják a koordinatív, horizontális kapcsolatokat, valamint a 

rendszer dinamizmusát előrehajtó folyamatok legnagyobb részét. A strukturális elemzés a 

felépítés vizsgálatára szorítkozik, ezért – mint ahogy a gimnáziumi békaboncolás is képes 

az egyes szervek helyét, alapműködéseit, a legfőbb közvetlen összefüggéseket tisztázni, de 

képtelen  megmutatni,  hogyan  és  miért  kuruttyolnak  a  békák  tavasszal  a  tóparton  –  a 

strukturális elemzés is erősen hiányos képet mutat a vizsgált rendszerekről,  szüksé-

ges, de nem elégséges információt közvetít ahhoz, hogy – a lehetőségekhez képest – tel-

jes képet nyerhessünk.

A szervezetek szintjén ismert jelenség, hogy a fellépő problémákat (finanszírozhatat-

lanság, diszfunkcionalitás, tervezési nehézségek, stb.) strukturális átalakítással (racionali-

zálással, leépítéssel) próbálják megoldani. A szervezeti csúcsokon egyértelmű cél- és ered-

ményorientáltság és a redukcionista gondolkodás azonban pont oda vezet,  ahova senki 

sem szeretné: addig csupaszítják a szervezeti felépítést, amíg a hatékony működést és a 
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(felül sokszor nem érzékelt) részcélok jó részének teljesülését biztosító emergens tulajdon-

ságok egyszerűen eltűnnek a szétzilált horizontális kapcsolatrendszerekkel együtt. 

A rendszerelmélet alapelvei tehát olyan szabályokat próbálnak megfogalmazni, ame-

lyek minden rendszerre igazak. Amennyiben ezeket szem előtt tartjuk, a rövidtávú dönté-

sek redukcionizmusából adódó hibák csökkenthetők vagy elkerülhetők lesznek.

1.5 A rendszerelemzés fő szempontjai

A rendszer megismerését először mindig működéseinek diakrón (időbeli, „történeti”) 

és szinkrón (az adott időpontban létező állapotbeli) vizsgálatával kell kezdeni, hogy meg-

érthessük, hogyan alakult ki és milyen is annak mai helyzete és működései. Churchman 

szempontjai biztosítanak vezérfonalat számunkra ebben20. 

Semmilyen rendszer nem érthető meg addig, amíg nem azonosítjuk működési céljait – 

ezek azok a célok, amelyek a rendszer környezetének bizonyos (többé vagy kevésbé nyil-

vánvaló) igényeinek, szükségleteinek kielégítésére irányulnak. Ezek a szükségletek kellő-

en erősek ahhoz, hogy a környezet által elérhetővé tett elemeiből létrehozzák és forrásai-

val  működtessék a  rendszert,  azonosításuk tehát  nem lehetetlen.  A rendszercélok tehát 

olyan működési  eredmények kibocsátására  irányulnak,  amelyek „betöltik  a  piaci  rést”, 

vagyis sikeresen elégítik ki a rendszert létrehívó és működésben tartó környezeti szükség-

leteket. 

Minden új (természetes) rendszernek a  környezete biztosít célt, létének okot és értel-

met. Ugyanígy a környezet által elérhetővé tett különböző elemekből épül fel. Ezek az ele-

mek a környezet által más, „hasznosabb” célra hatékonyabban nem használhatók, ugyan-

akkor  rendelkeznek  olyan  tulajdonságokkal  és  képességekkel,  amelyek  fontosak  az  új 

rendszer számára.  A környezet biztosítja a rendszer számára a működéséhez szükséges 

erőforrásokat – itt szintén érvényesül az elérhetőség és takarékosság szempontja, vagyis a 

környezet csak olyan erőforrásokat bocsát a rendszer rendelkezésére, amelyeket másképp, 

hasznosabban nem tud felhasználni. A természetes rendszerek tehát roppant takarékosak – 

nem a működésük szempontjából tökéletes, hanem a számukra elérhetővé tett megfelelő 

erőforrásokat használják fel.  Veszteség ideális esetben  nem létezik –  az egyik rendszer  

mellékterméke a másik erőforrása. Az illeszkedés, emberi szemmel nézve, tökéletes.

A  környezet mint erőforrás-biztosító jelentősége nyilvánvalóvá teszi,  miért  fontos a 

vizsgált rendszer és (releváns) környezete közötti kapcsolatok és összefüggések elemzése. 

Ameddig a rendszer a környezete szempontjából eredményes és takarékos, addig a kapcso-

20 Churchman, C. W. The Systems Approach and Its Enemies (Basic Books, 1979) Ld. még: Checkland, P., 
Systems Thinking, Systems Practice (Wiley, 1981)
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lataik harmonikusak lesznek. Az új rendszer működése és fejlődése biztosított. A rendszer 

létrejöttekor azonban elkerülhetetlenül megjelennek olyan másodlagos vagy részcélok is, 

amelyek a rendszernek vagy egyes részeinek a sajátjai. Ilyenek lehetnek a  fennmaradás, 

növekedés,  presztízs (kitüntetett helyzet a környezet többi rendszereivel szemben) vagy 

akár a hatalom is – vagyis az a lehetőség, hogy a rendszer befolyásolhassa, vagy akár át-

vegye az ellenőrzést a környezete (vagy annak egy része) működései, például az erőforrás-

elosztás felett.

A rendszer kiépülésekor alrendszereket alakít ki, amelyek maguk is célokkal és szük-

ségletekkel rendelkeznek. A rendszer belső működéseinek diverzifikációja együtt jár a cé-

lok diverzifikációjával, a célhierarchia, ill. a szükséglethierarchia kialakulásával is. Ezek 

eredetileg valamilyen (sokszor „csak” áttételes) módon mindig a rendszercél teljesülését 

szolgálják, ami azonban nem zárja ki, hogy a működés folyamán konfliktusok alakuljanak 

ki közöttük. Az érdekellentétek főleg akkor válnak érzékelhetővé, ha a rendszer erőforrás 

szűkébe kerül. A célhierarchia gondos elemzése teszi lehetővé a rendszer felépítésének, az 

alrendszerek hierarchiájának megértését.

Az elemek integrálása alrendszerekbe, az alrendszerek beillesztése a rendszerbe függő 

helyzetet jelent, vagyis csak akkor lehetséges, ha mindegyik korlátozza a maga autonómiá-

ját. Ez azt is jelenti, hogy adott rendszerrész képtelen „megvédeni” a maga sajátos érdeke-

it és céljait, tehát ezeknek a szükségleteknek a megfelelő számbavételéért és teljesüléséért  

a felettes szint lesz felelős. Ha ez nem teljesül, a rendszerrész működésének hatékonysága 

csökkenni fog. A társadalmi szervezetek működésében példa erre a bérezés fayoli elve, 

amely szerint  tisztességes  munkáért  tisztességes  bért  és  tisztességes  bérért  tisztességes 

munkát kell nyújtani. A 20. század legelején a (túlnyomóan segédmunkás) dolgozó legne-

hezebben védhető és legkönnyebben csorbítható saját érdeke a jó megélhetés biztosítása 

volt – mára ugyan a szakképzett, főiskolát vagy egyetemet végzett munkaerő megfogalma-

zott szükségletei és igényei ennél jóval szélesebb kört ölelnek fel, az azonban továbbra is 

igaz, hogy a dolgozók számára biztosított juttatások és lehetőségek, életszínvonal és élet-

minőség, valamint a személyes és szakmai fejlődés lehetőségei ékesen jellemzik a foglal-

koztatót. 

A rendszer működési célja (a rendszercél) az a kohézív erő, amely összefogja a része-

ket. A rendszer elemei olyan tulajdonságokkal és minőségekkel (is) bírnak, amelyekre a 

rendszer működéséhez szükség van. Ezek teszik képessé a részeket arra, hogy kapcsolato-

kat létesítsenek egymással, közreműködjenek közösen végzett folyamatokban, tevékeny-

ségekben, amelynek eredményei végül teljesíteni hivatottak a rendszercélt („célzott out-
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put”). Emellett azonban teljesülnie kell a  célhierarchia más elemeinek is, illetve a rend-

szer rendelkezni fog olyan kibocsátásokkal is, amelyek nem az őket működtető igény ki-

elégítésére szolgálnak („nem-célzott output”). Az utóbbiakra lehet példa a paksi atomerő-

mű  melegvíz-kibocsátása,  amelyet  a  helyi  lakótelep  fűtésére  használnak  („nem-célzott 

hasznos output”), illetve a gyárak légszennyezése („nem célzott káros output”).

Az elemek a vizsgálat céljából elemezni érdemes legkisebb részek. Ahogy a vizsgálat  

tárgyát határoljuk le rendszerként, ugyanúgy a vizsgálat kérdései fogják megszabni, mi-

lyen szintig megyünk „le” vagy „fel” abban. Ahogy a kutatás fókusza szintet vált az egyes 

fázisokban, úgy lesznek „újradefiniálva” a szintek (elemek –  alrendszerek – rendszer – re-

leváns környezet/ek). Bármit vizsgál a kutató, rendszerként vizsgálja – vagyis a vizsgálat 

tárgya illeszkedni fog egy bizonyos környezetbe, amellyel dinamikus kapcsolatrendszer 

köti össze, vertikális és horizontális kapcsolatokkal egymáshoz kötődő alrendszerek (akár 

többszintű) hierarchiájából épül fel, és lesz egy bizonyos szint, ami alatt már a részletes 

vizsgálat nem hoz további releváns, a kérdések megválaszolásához szükséges információt 

– ez az elemek szintje. A részek hierarchiája, úgy tűnik, végtelen mind „lefelé” (a mikro-

kozmoszban), mind „felfelé” (a makrokozmoszban) – minden szétszedhető kisebb, funkci-

onális részekre, mint ahogy minden alkotórésze egy magasabb rendszernek. A világunk 

ebben a tekintetben, úgy látszik, végtelen.

Az elemek, még ha maguk is rendszerek, a vizsgálat szempontjából az alsó szintet kép-

viselik – azt a szintet, ahol a rendszer működése szempontjából szükséges képességek (tu-

lajdonságok, alapműveletek) először tűnnek fel. Ennél tovább menni a részek boncolgatá-

sában a vizsgálati kérdés szempontjából fölösleges lesz – annál fontosabb lesz az a bonyo-

lult kapcsolatrendszerek, amely közvetlenül és sokszoros visszacsatolásokon keresztül ala-

kítja a működéseket. Ez köti össze a rendszer részeit egymással és a releváns környezetéi-

vel. Ezeknek a kapcsolatrendszereknek a komplexitása kezdi sejtetni, milyen összetett és 

bonyolult lesz a vizsgált rendszer viselkedése.

A rendszer születésének utolsó fázisa annak lehatárolódása környezetéről. Ettől a pil-

lanattól kezdve a rendszernek működtetnie kell a környezeti kapcsolatait a számára szük-

séges inputok (anyag, energia, információ) megszerzésére. A természetes rendszerek saját-

ja, hogy úgy tűnik nincs olyan kibocsátásuk, ami valahol, valamikor egy másik rendszer-

nek ne szolgálna erőforrásul. Erre a mesterséges rendszerek legfeljebb törekedni szeretné-

nek.
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1.6 A rendszer és környezete viszonya

Bouldingot követve a klasszikus rendszerelmélet igen egyszerű logikára építi a rend-

szer és környezete közti releváns kapcsolattípusok modelljét. (Relevánsnak azokat a kap-

csolatokat – kölcsönös függőségeket – tartjuk, amelyeken keresztül a rendszer változásai 

változásokat indítanak el a környezetben, és fordítva.)  A kapcsolatban résztvevő egyik fél 

a másikhoz adott helyzetben háromféleképpen viszonyulhat: lehet pozitív (együttműködő, 

kooperatív),  lehet  negatív  (versengő,  konkuráló)  és lehet  semleges  (érdektelen,  indiffe-

rens). Egy kétoldalú kapcsolatban Boulding szerint hétféle konstelláció, viszonytípus jöhet 

létre21:

• kölcsönös együttműködés (a rendszer és környezete egymás irányában kooperatív),

• kölcsönös konkurencia (mindkét fél a másikkal szemben ellenséges),

• parazitizmus (a konkuráló rendszer kihasználja az együttműködő környezetet),

• viktimizálódás (a kooperáló rendszert használja ki a konkuráló környezet),

• dominánsan kooperáló viszony (a két fél valamelyike kooperál, a másik semleges),

• dominánsan konkuráló viszony (a két fél valamelyike konkurál), 

• kölcsönös függetlenség (mindkét fél indifferens a másik iránt).

Boulding logikája azonban egy ponton érzékelhetően megbicsaklik. Ha ugyanis felraj-

zoljuk az általa leírtakat egy 3x3-as mátrixban, nyilvánvaló lesz, hogy különbség van a do-

minánsan kooperáló, illetve a dominánsan konkuráló viszony két-két változata között. 

A másik probléma a „kölcsönös függetlenség” helyzete. Amennyiben a rendszert he-

lyesen határoltuk le környezetéről, abban ott lesznek a rendszer célját és erőforrásait szol-

gáltató „releváns környezetek”, vagyis – a közönségkapcsolatokból ismert kifejezést köl-

csönvéve – az érdekeltcsoportok.  A „kölcsönös függetlenség” helyzete  tehát  vagy arra 

utal, hogy a vizsgált „környezet” nem releváns, vagy arra, hogy valahol, valami mást gon-

doltunk vagy csináltunk rosszul – pl. a vizsgálat kezdetén hibásan határoltuk le a rendsze-

rünket.

1.7 A rendszerelemzés típusai

1.7.1 A strukturális elemzés

Azok a rendszerjellemzők, amelyeket a redukcionista elemzés láttatni és magyarázni 

képes, a rendszer struktúrájából (felépítéséből) adódnak. A strukturális elemzés az emberi 

21 Boulding, K. E. „General Systems Theory; The Skeleton of Science” Management Science 2. évf. 3. sz. 
(1956 április) 197-208. o.
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tudáséhség történetének egyik legősibb reakcióját követi – ha tudni akarod, milyen, vedd a 

kést és szedd szét. A gyerekkor bizonyos szakasza ugyanezt a sajátosságot mutatja – a kí-

váncsiság kielégítésére a játék (lemezjátszó, rádió, tévé, stb.) kibelezése szolgál. Még a 

társadalmi példa is  erősíti  ezt  – a férfias magatartáshoz hozzátartozik,  hogy ahányszor 

csak egy méteren belül kerül az emberfia egy autóhoz, legalább belenézzen a motorházba, 

ha biciklit lát, keresse rajta a szerszámtáskát, és ha elromlik a porszívó, szétszedje. Az ana-

litikus gondolkodásunk arra késztet, hogy megnézzük mi milyen részekből és hogyan épül 

össze. Az elemek típusainak azonosítása, közös vagy legalább hasonló funkció és/vagy cél  

szerinti alrendszerekbe csoportosításuk, majd az alrendszerek hozzájárulásainak vizsgála-

ta az egész rendszer folyamataihoz és teljesítményéhez – ezzel a módszerrel  a vizsgált 

rendszerről és működéséről meglehetősen jól érthető és áttekinthető képet kaphatunk.

A rendszer különböző típusú (statikus, dinamikus struktúrák, vertikális hierarchiák és 

horizontális hálózatok, folyamatok)  struktúráinak elemzése jól körülhatárolt adat-, infor-

máció és tudáshalmazt használ, ezért grafikus formában – pl. szerkezeti és szervezeti diag-

ramok, folyamatábrák, stb. alakjában – jól megjeleníthetők.

Egy másik analitikus-reduktív vizsgálati módszer a rendszert vagy annak egy részét 

már  működés  közben,  ám (természetes)  környezetétől  elszigetelve vizsgálja.  A vizsgált 

rendszer(rész) azonban – különösen, ha élő szervezetről van szó – adaptálódik az ingersze-

gény környezetéhez, ami meghamisíthatja a megfigyelések eredményét. Arthur Koestler 

szarkasztikus-parodisztikus történetei a Skinnerről és a neobehaviorista patkánykísérletek-

ről jó példái a laboratóriumi kísérletezés visszásságainak22.

1.7.2 A holisztikus elemzés

Az információgyűjtés másik hagyományos módszere a megfigyelés. A felboncolt béka 

nem brekeg többé – az, aki sosem látott békát, a boncolás eredményei alapján képtelen 

lesz elképzelni, milyen is az a hang és mire szolgál. Az állat megfigyelése a maga termé-

szetes környezetében ugyan nem sokat fog elárulni teste belső felépítéséről, ugyanakkor 

számtalan részlettel fog szolgálni a közte és környezete között lejátszódó interakciókról. A 

megfigyelés, a rendszer egészének saját,  természetes környezetében való obszervációja, 

vagyis a holisztikus megközelítés más minőségű információt és tudást hoz, mint a struktu-

rális-analitikus módszerek. 

A holisztikus elemzés semmilyen betekintést nem enged abba, mi is történik a rendszer 

belsejében – a megfigyelés azonban feltárja, milyen komplex összefüggés-rendszerek lé-

22 Koestler A., Szellem a gépben (Európa Kiadó, 2000), 18-30. o.
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teznek  a  megfigyelt  rendszer  és  környezetének  más  részei  (vagyis  a  „releváns 

környezete”) között, hogyan és miképp hatnak egymás viselkedésére, milyen folyamatlán-

cokban működnek közre, stb. 

1.7.3 A rendszerelemzés

A rendszerelemzés felhasználja mind a strukturális, mind a holisztikus megközelítésű 

vizsgálatok eredményeit.  A kutatási  tárgyát képező rendszer komplexitását megértendő, 

szükség van arra, hogy tudjuk, mi történik benne, de arra is, mi történik vele – a két elem-

zéstípus tehát együtt használandó. A belső struktúra és működések (a rendszer részei és 

azok teljesítménye), valamint a környezettel való interakciók (magatartás) vizsgálata után 

a harmadik elemzési fázis a  komplexitás-vizsgálat: a kettő eredményeinek összevetése – 

vagyis a rendszer „emergens” tulajdonságainak azonosítása (vagyis a magatartásnak köz-

vetlenül a rendszerrészek működéséhez nem köthető részének kiszűrése) és működésük 

visszavezetése a strukturális szint komplex egymásra hatásaira. Csak ennek fényében lát-

hatjuk a vizsgált rendszert és működését annak (csak a kutatási célok, valamint az alkal-

mazott technológiák, módszertanok, paradigmák által korlátozott) teljességében.

A komplexitás-vizsgálat után jobban fogjuk érteni a vizsgált rendszert – épp emiatt, 

amennyiben az nem veszíti el jelentőségét, jobban fogjuk látni, mit nem tudunk róla. A fo-

lyamat tehát elméletileg sosem ér véget – az eredmények ugyanis szükségessé fogják tenni 

a kutatás újra-fókuszálását, a szimptómák újbóli azonosítását, a probléma meghatározását 

és lehatárolását, és így tovább.

A rendszerkutatás három típusra osztható aszerint, milyen viszony áll fenn a rendszer-

cél és a kutatási cél között. Amikor a rendszer megértése, működésének jobb megértése a 

kutató célja, a kutatási cél és a rendszercél (pontosabban a kutatási téma lehatárolása és a 

vizsgált rendszer határai) tulajdonképpen fedik egymást. Az ilyen kutatás célja a rendszer 

működéseinek minél teljesebb feltárása – eredményei tehát a rendszer egészéről szolgál-

nak releváns és karakterisztikus tudással. Amennyiben a vizsgált rendszer társadalmi szer-

vezet (pl.  a hadsereg vagy egy vállalat,  valamely minisztérium vagy egy egyház, stb.), 

ilyenkor szervezetelemzésről beszélünk.

Amikor a kutatási cél a rendszer (szervezet) valamilyen jelenségének, problémájának 

feltárása, vagyis az ugyan kapcsolódik a rendszer működéséhez, de nem esik azzal egybe, 

az ilyen vizsgálatot problémamegoldásnak nevezhetjük. Ilyen esetben a kutatás a veszélyt 

jelző szimptómák (szervezeten belüli és kívüli) releváns környezetére szorítkozik, eredmé-

nyei tehát a szervezet egyes részeiről, azoknak is csak bizonyos aspektusairól ad új és rele-

váns ismereteket, a szervezet más részeiről és aspektusairól valószínűleg nem.
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Amikor a kutatási  célnak semmilyen köze nincs a szervezethez,  annak céljaihoz és 

működéseihez, csupán valamilyen okból előnyös kutatási terepnek látszik – pl. a magyar 

férfiak  szemszín szerinti  megoszlásának statisztikai  vizsgálatához  remek „alany”  lenne 

egy hadsereg, hogy a különböző orvosi kutatásokról ne is beszéljünk – a szervezetet a ku-

tatás gyakorlatilag statisztikai sokaságként használja. A sokaság (halmaz) lehatárolása nem 

a vizsgálati célt követi. Az ilyen kutatás parazitikus, mert kihasználja a szervezet bizonyos 

tulajdonságát a maga céljaira anélkül, hogy viszonzásul hasznos információval vagy tu-

dással szolgálhatna a szervezetről.

A szervezetelemzés a vezető munkájának közegét vizsgálja (jó esetben) folyamatosan. 

Egy jól működő szervezetben a kontrolling képes biztosítani a belső és külső adatok, vala-

mint  a  legfőbb mutatók  és  elemzések rendszeres  frissítését.  A vezetői  „monitoring”,  a 

Boyd-féle döntéshozatali modell (ld. MELLÉKLETEK, 2. ábra) megfigyelési fázisa (observati-

on) ezeket a „kemény” (vagyis kvantitatív, számosított) adatokat és információkat követi 

figyelemmel, alakítja tudássá, egybeillesztve azokat a más forrásokból és csatornákon ér-

kező „puha” (nem számosított, esetleg nem is számosítható) adatokkal és információkkal. 

Ez a kutatásfajta jó esetben a szervezet egyik operatív folyamatrendszere, de legalábbis ál-

landó része a szervezeti folyamatoknak. 

A problémafeltáró, -elemző és -megoldó vizsgálatok általában időszakosak, projekt-

jellegűek. A funkciójuk a szervezeti döntés-előkészítéshez kapcsolódik. Vizsgálódásuk kö-

rét nagyban meghatározza a döntéshozói szándék. A felállított modell a rendszerből és 

környezetéből csak a probléma, illetve a szimptómák által érintett területeket fogja – sajá-

tos beállításban, egyszerűsítve – mutatni.

A parazitikus vizsgálódásnak nincs köze a szervezet működéséhez – egyéb érdekek 

vagy értékek miatt engedélyezik. Járhat például bevétellel (ha fizethetnek érte), járhat a 

kapcsolati háló bővülésével, javíthatja az ismertséget, hozhat más előnyöket a közönség-

kapcsolatok terén, stb. 

A kutató (legyen akár tudományos kutató vagy döntés-előkészítő) tehát két nagy esz-

közkészletből válogathat. A strukturális vizsgálódásokat jól segítik az analitikai (statiszti-

kai,  matematikai)  módszerek – a holisztikai  és a rendszervizsgálatokhoz azonban ezek 

vagy alkalmatlanok, vagy túl bonyolult, időigényes, és/vagy költséges az alkalmazásuk. 

Ilyen esetben azonban a másik készlethez lehet nyúlni – a kreatív (laterális, imaginatív, 

párhuzamos, allegorikus, metaforikus) gondolkodáshoz.

Míg az első csoporthoz matematikai-logikai eszközökkel kimutatható és leírható ösz-

szefüggések feltárására  alkalmas és  a  kutatás  tárgyáról  strukturális  modelleket  épít,  az 
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utóbbiak párhuzamokat („hasonlatokat”, metaforákat) alkalmaznak arra, hogy megmagya-

rázzák a vizsgálat tárgyának megfigyelt viselkedéseit. Ide tartozik például, amikor a had-

seregeket valamely mechanisztikus eszközhöz (pl. óraműhöz, futószalaghoz vagy valami-

lyen más termelési rendszerhez) hasonlítva emelik ki – ideális esetben valóban megfigyel-

hető – az operatív hatékonyságukat. Ezzel a modellel azonban számos más a hadsereg szá-

mos más, ebből a szempontból esetleg jelentéktelennek tűnő jellemzőjét kizárjuk (negli-

gáljuk), vagy igencsak leegyszerűsítjük – például az emberi oldal legtöbb összetevőjét. A 

matematikai  modellek,  ha  megfelelő  hozzáértéssel  készülnek,  pontosabbak  lehetnek, 

ugyanakkor drágák és időigényesek. Sokszor a hasonlatok segítségével a helyzet könnyeb-

ben megérthető, hamarabb lehet ily módon olyan hipotézist alkotni, amelyet vagy tovább-

elemezhetünk és bizonyíthatunk kvantitatív eszközökkel, vagy döntést alapozhatunk rájuk, 

és így majd az események bizonyítják, mennyiben volt helyes vagy helytelen a hipotézi-

sünk. A két eszköztár és az eltérő módon elért eredmények egymást kiegészítik és ellenőr-

zik.

Egy másik módszer a döntések körüli bizonytalanságérzet csökkentésére a megismert 

tudás különböző módokon való megjelenítése.  A vizuális megjelenítési  lehetőségek,  az 

írott vagy szóbeli magyarázatok, valamint a matematikai modellek nem csak a (kvantitatív 

és kvalitatív) tudás bemutatására jók, de egymásba is átalakíthatók. A kvantifikálható in-

formáció például egyeseknek sokkal többet fejez ki grafikon vagy diagram formájában, 

mit egyenletként vagy táblázatban. A megjelenítési lehetőségek párhuzamos alkalmazása 

önellenőrzésre is használható – amennyiben pl.  egy logikai kifejezés vagy matematikai 

egyenlet nem fordítható át a szavak nyelvére, nemegyszer probléma van vele. Ugyanúgy, 

ha egy verbális állítás angolul elsőre kifogástalannak tűnik, más nyelvre áttéve azonban 

már zavaros, érdemes újra ellenőrizni.

Ily módon a rendszertan összefoghatja a világ megismerésének különböző szálait és 

kötelet sodorhat belőle. A festmények, rajzok, skiccek, irodalmi művek (regények, versek, 

stb.), filozófiai traktátusok, mesék, legendák, mítoszok, stb. felhasználhatóak a helyzetér-

telmezésben, tanulásban, problémamegoldásban, és ha eredményeik megfelelnek az anali-

tikus kutatásokéival, elégedettek lehetünk – mindent megtettünk, ami módunkban állt.

1.7.4 A valóság nézetei

A klasszikus rendszertan az „objektív realitást” veti  össze saját  interpretációival (= 

modellek) és elemzi azok különbségeit. A rendszerek néha mint a valóság részei, néha vi-

szont mint a valóságról alkotott mentális modellek jelennek meg benne. Ebben a kettős 
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gondolkodásban számos félreértés gyökeredzik. Kiküszöbölésükre javasolt lenne a való-

ság három szintjét megkülönböztetni mind az elemzésben, mind a terminológiában.

Próbáljuk meg felmérni  érzékelésünk nehéz helyzetét.  Képzeljünk el  egy tizenéves 

párt egy romantikus pillanatban, ahogy éppen a kora nyári estén kéz a kézben csillagot vá-

lasztanak. A kiválasztott csillaggal kapcsolatban miben is lehetnek biztosak? Leginkább a 

negatívumokban: 

• biztos nem „ott” van, ahol látják (hiszen az anyag az űrben „görbíti” a teret és ez-

zel a fény útját is),

• biztos nem „olyan”, amilyennek látják (az óriás, izzó gázgömb nem hasonlítható a 

csillogó apró pontoz, arról nem is beszélve, hogy sokszor egy pontnak látunk egy-

egy bolygót, de távoli galaxist is)

• biztos nem „akkor” van, amikor látják (a fénynek ugyanis idő kell, mire eltalál 

hozzájuk – az az állapot, amit jól-rosszul megfigyelhetnek millió évekkel ezelőtti 

lehet, azóta a csillag akár már fel is robbanhatott).

A percepció, az érzékelés folyamata a mi természetes modellalkotó képességeinket fog-

ja össze. Mint minden modellalkotási folyamat, az érzékelés is adatvesztések soroza-

ta.  A  zavaró  környezet  torzításai,  akadályai,  az  érzékszerveink  (és  mesterséges 

„készítőik”, pl. szemüveg, távcső, rádióteleszkóp, stb.) kapacitásának határai, a jelek adá-

sa-kapásakor, illetve az egyes szervek számára kezelhető átkódolásakor bekövetkező ter-

mészetes adatvesztés és -torzulás éppúgy, mint a mentális modellezés és értelmezés folya-

matai az objektív valóságról bevitt adatok erős szűréséhez és torzulásaihoz vezet. Az intel-

lektusnak nincs közvetlen kapcsolata a külső világhoz, de nincs képe önmaga működéséről  

sem. Mindaz, amit megtapasztalunk, a valóság belső „tükörképe” csupán. 

Szól azonban a külvilág rendszerszerűsége mellett néhány egészen szemléletes speku-

latív okfejtés, amelyek alapján okkal tartjuk világunkat rendszeresnek. Bár az objektív rea-

litás különbözik az érzékelt valóságtól, és valószínűleg az utóbbinál jóval, de jóval komp-

lexebb, maga az a tény, hogy az emberi faj ennyi ideig fennmaradt alátámasztja, hogy az 

utóbbi elegendő információhoz képes minket juttatni a túléléshez. Igaz, hogy a szemünk 

annyira jó, hogy fel tudjuk mérni, érdemes-e még az oroszlán elől elfutni a legközelebbi 

fáig, vagy más technikához kell fordulni, ha nem akarjuk, hogy megegyen – egy csillag 

sebességét és haladási irányát azonban nem vagyunk képesek szabad szemmel felmérni. 

Nem csoda, hiszen egy égitest meglehetősen ritkán esik a fejünkre, míg az emberfélék 

mindig is szerepeltek a nagymacskák étlapján. 
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A magunk szubjektív,  tapasztalt  világában a mozgások,  változások rendszerszerűek. 

Már az ókor és a középkor csillagászai is képesek voltak a maguk módján bizonyos égi 

eseményeket megdöbbentő pontossággal előre kiszámolni olyan, voltaképpen meglehető-

sen egyszerű modellek segítségével, mint a ptolemaioszi világkép. Ha a (torzító) tükörben 

mozgások és változások mintákba rendezhetők és bizonyos képleteket követnek, aligha 

képzelhető el, hogy a tükrözött valóság megfelelő folyamatai és változásai ne kövessenek 

valamilyen szabályosságot.  A modellek a mozgások, változások terén képesek káoszt mu-

tatni ott, ahol rend van, de nem képesek rendet mutatni ott, ahol a káosz az úr. Csillagké-

pek ugyan a valóságban nincsenek, de mozgásaik az égbolton igazolják, hogy az égi testek 

rendszerszerűen működnek. A valóságban káosz nem is létezik, csak elégtelen modell-

jeink miatt képtelenek vagyunk látni a rendet.

Ha meg akarjuk érteni, mi történik a valóságban, tudományos módszerekkel közelíte-

nünk kell az érzékek teremtette szubjektív képet és az objektív realitást egymáshoz – meg 

kell találnunk azokat a szabályokat, amelyek segítségével az empirikus tényeket, a valósá-

got a lehetőségekhez képest hűen leképező modellekkel jeleníthetjük meg. 

Sok esetben azonban a vezető – legyen az vállalatigazgató vagy katonatiszt – kényte-

len úgy döntést hozni, hogy nincs ideje hosszú elemzésekbe bonyolódni. Ilyen esetekben a 

tapasztalataira hagyatkozik – de mi történik akkor, ha a probléma új, eddig nem tapasztalt 

jelenség? A döntés kockázatát csökkentendő, a vezető ilyenkor olyan spekulatív modelle-

ket (hasonlatokat, metaforákat, analógiákat, stb.) is használhat, amelyek segítségével képes 

lehetséges cselekvési alternatívákat kreatív gondolkodási technikákkal azonosítani és érté-

kelni.

Mindkét esetben életbevágóan fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a döntés-

hozatal hiányos adatokra alapul. A döntéshozatal minősége ezért visszavezethető az érzé-

kelési folyamat elégtelenségeire, a sokszoros adatvesztésre – javításának egyik módja te-

hát a használható adatok „visszanyerése” lehet. 

A fentiek alapján  elkerülhetetlen a kétpólusú modell átalakítása hárompólusúvá. 

Meg kell különböztetnünk az objektív valóságot, a szubjektív valóságot, valamint a (tudo-

mányos eszközökkel és kreatív gondolkodással)  rekonstruált valóságot. Ezek jellemzőik 

alapján élesen megkülönböztetendők, a tudományos és vezetői gondolkodásban, ill. a dön-

téshozatal különböző fázisaiban egymástól pontosan elhatárolandók (ld.  MELLÉKLETEK, 3. 

ábra).

A tudós számára cél lehet mindent megtudni az objektív világról – az eszközök, tech-

nikák, megfelelő kutatási paradigmák és erőforrások hiánya, az intézményes kulturális és 
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érdekrendszerek azonban így vagy úgy korlátozni fogják a lehetőségeit. A döntésformálók 

számára azonban az idő szűkössége túlságosan szigorú kereteket jelent – számukra a gyor-

saság az életben maradást jelentheti. A döntések legfőbb célja sokszor nem a probléma tö-

kéletes megértése és megoldása, hanem a romlás megakadályozása, a stabilizáció, majd a 

lépésről lépésre történő javulás érdekében való gyors beavatkozás a lehető legkevesebb 

költséggel, hogy az esetleg szükségessé váló korrekcióra maradjon forrás. Az idő, energia 

és pénz elvesztegetése értelmetlen lenne egy gyorsan, hektikusan változó környezetben, 

ahol mire elkészülhet a helyzetelemzés, a helyzet maga már megváltozott. Ez esetben az 

arra alapozott döntés végrehajtása akár káros is lehet, az erőforrások elhasználása pedig 

pazarlás. Ráadásul minél többet forrás ment el a döntés előkészítésére, annál kevesebb ma-

rad a helyrehozatalára. Néhány kivételes helyzettől eltekintve tehát a döntéshozatal vagy 

programozott lesz – a szervezeti és működési szabályzat, a kézikönyvek, a szakirodalom, 

vagy a szervezeti és vezetési kultúra fogja diktálni, mit kell tenni. Ha ezek nem adnak el-

fogadható támaszt, a vezetőknek fel kell készülnie egyfajta „kitalálósdira”, a modellalko-

tás eszköztárának alkalmazására, különös tekintettel annak kreatív módszereire. A kreatív 

döntéshozatal valójában azonban nem játék – sikerén múlhat az egyén, a közösség, vagy 

akár a társadalom fejlődése. Nem mindegy, mennyire értik a döntéshozatal csízióját azok, 

akiknek azt gyakorolni kell. Végső soron tehát egy szervezet vagy társadalom sikere azon 

áll vagy bukik, hogy mennyire képes a vezetőit megtalálni, felkészíteni, és a megfelelő po-

zícióba helyezni, illetve tartani.

Még egy megjegyzést kell ejtenünk az életciklus relatív hosszáról és a rendszer mére-

téről. Durva általánosítással elmondhatjuk, hogy primer tapasztalataink szerint  minél na-

gyobb a rendszer, annál hosszabb a teljes életciklusa. Az elefánt tovább él, mint a légy. A 

rendszerek relatív ideje azonban – optimális feltételek esetén – be fogja járni a teljes élet-

görbét. Ha hasonlatként alkalmazzuk ezt a megfigyelést, azt a hipotézist fogalmazhatjuk 

meg, hogy a szervezetek alsó szintjein levő kis munkacsoportok életciklusa rövidebb lesz,  

mint a nagyoké. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a csoportokat fel is kell oszlatni azon-

nal –  a vezetőjének  azonban arra mindenképpen képesnek kell lennie, hogy megfelelően  

alakítsa gondolkodását, és a méretnek és szervezeti szintnek megfelelően állítsa be időho-

rizontját. A szakaszvezetőnek is képesnek kell lennie a „hosszú távú”, „stratégiai” gondol-

kodásra, még ha a stratégiai cél számára és csoportja számára pl. a kiemelt év végi jutalom 

lehet.  Az operatív vezetési szintek (pl. tiszthelyettesek, szakasz- és századparancsnokok) 

1-5 éves stratégiai időhorizontja, a középvezetés 5-10 éves (pl. ezred- és zászlóaljparancs-

nokok),  a szakmai csúcsok (pl. dandárparancsnokok) 10-25 éves,  a szervezeti csúcs (az 
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összfegyvernemi szint és a védelempolitikai vezetés) 25+ éves „hosszú” távja a vezetett 

szervezeti rész számára a teljes (belátható) életciklus. Ha az ezredparancsnok képtelen a 

maga szintjén (mondjuk, 5 éves időhorizonttal) stratégiai gondolkodásra, nem szabad ki-

emelni, mert a dandár szintjén sem lesz (a szükséges időhorizont hiányában) képes erre, 

ott pedig ezzel jóval többet árt, jóval nagyobb szervezeti résznek. A katonai vezetői kar-

rierlétra arra is felkészít, hogy a tisztek egyre hosszabb időtávokon váljanak képessé 

stratégiai gondolkodásra. Az időtáv, az időhorizont távolsága a szervezeti szint meghatá-

rozó jellemzője.

1.8 A rendszerszemléletű gondolkodás rendje

A tudás tartalmi rendszerezésének szükségessége mióta iskola létezik izgatja az embert 

– az óegyiptomi onomasztikonok23 vagy Arisztotelész műveinek beosztása éppúgy a társa-

dalmi tudás rendszerezésére törekedtek, mint a Roget-féle tezaurusz24, a könyvtári kataló-

gusrendszerek éppúgy, mint a tudományok hierarchiákba rendezésének akadémikus törek-

vései. Az a tény, hogy még az utóbbiak sem egyértelműek és egyetemlegesen elfogadot-

tak, sejteti, hogy itt jóval többről van szó, mint fadiagramba rendezhető alá- és fölérendelt-

ségekről.

Ahogy a rendszerelmélet története maga is mutatja, a gondolatok inkább hullámszerű-

en terjednek – könnyen meglehet, hogy két irányzat egy-egy szempontból szorosan össze-

függ, más okból azonban távol esik egymástól. Ugyanúgy lehet rendszerszemlélettel érvel-

ni pl. a döntéshozatal terén a matematikai modellek mellett, mint ellenük – azonban ha 

nem rendszerszemléletű az érvelés, nem fogják tudományosnak elfogadni. Az érvelést – a 

tudományt – nem tartalma minősíti, hanem formája; ezt a formát a rendszertan rögzíti. 

A rendszertan azonban jóval több, mint metodológia: a gondolkodás filozófiája is, s 

mint ilyen, képes a rendszerező és a teremtő gondolkodás leírására, fejlesztésére egyaránt. 

Nem csupán a rendszerezés módszereit és veszélyeit, de a nem-analitikus, sőt nem-racio-

nális gondolkodás modelljeit is kínálhatja – nem csak alá- és fölérendeltségekben, de mel-

lérendelésben is gondolkodik, nem csak kauzalitásokban, de analógiákban is. 

Míg az analitikus gondolkodás az ismert tudást struktúrákba rakva keresi a kutatandó 

területeket, kérdéseket és megoldásokat, a spekulatív (kreatív, analóg, laterális) gondolko-

23 Ld.: Alan H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica (Oxford University Press, 1947)

24 Peter Mark Roget (1779-1869), kanadai szótárkészítő, aki az angol nyelv szó- és kifejezéskincsét jelenté-
si csoportokba osztva és logikai sorrendbe rakva kitalálta a tezaurusz-típusú szótárat. Különböző (eredeti 
és modernizált) variánsai fellelhetők ma is. Néhány elektronikus változat: http://www.gutenberg.org/dirs/
etext91/roget15a.txt, http://www.gutenberg.org/etext/10681 és http://thes  aurus.reference.com/Roget-Alp  -  
ha-Index.html 
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dás egymás mellé állít olyan dolgokat, melyeknek egymáshoz első látszatra semmi köze, 

megfordít érveléseket, hogy lássa, mi történik, a modellek és metodológiák mögött meta-

modelleket, meta-metodológiákat keres, játszik. A rendszertan tehát nem csak a tudásgya-

rapítás ismert és ismeretlen mechanizmusait vizsgálja, hanem azt is, hogy ezek a mecha-

nizmusok maguk milyen hatással vannak a tudásra, illetve a tudás a mechanizmusokra. 

Képes arra (sőt, ez a lényege!), hogy visszaillessze a tudományos kutatás látszatra higiéni-

kusra lúgozott csempefalai közé azt, ami miatt érdemes gondolkodni és kutatni, az egész-

nek a sava-borsát – a spekulációt, a kreatív gondolkodást. 

A matematikára építő analitikus módszerek időigényesek – az analóg gondolkodás jó-

val gyorsabban vezet eredményre. Egy olyan világban, ahol a vezetési helyzeteket egyre 

inkább az időhiány jellemzi, nem árt figyelni az ilyen lehetőségekre. Mivel azonban az 

analógiák könnyen tévutakra vezethetnek, nem árt tudni azt sem, hogyan működnek. Erre 

a rendszertan egyik válasza a  Boulding-féle bonyolultsági rendszerszintek modellje (ld. 

MELLÉKLETEK, 4. ábra).

1.8.1 Boulding rendszerszintjei25

Maga az ötlet olyan ősi, mint maga a filozófia. Alapgondolata, a világ egyszerűből bo-

nyolulttá való épülése megvan az óegyiptomi onomasztikonokban (a modern Roget-féle 

szótár  előképeiben),  a  sumer  társadalomszemlélet  művészeti  leképezéseiben  (ld. 

MELLÉKLETEK, 5. ábra) éppúgy, mint a görög filozófiában. 

A milétoszi filozófusok tanításainak alapja az a gondolat, hogy a világ egyszerű ele-

mek egyre bonyolódó szerkezeteiből áll26. Más logikai környezetben és céllal ugyan, de 

hasonló módon alapján építette fel  Platón is az ún.  vonal-hasonlatot27 (ld.:  MELLÉKLETEK, 

6. ábra). Egyenes őse azonban a bouldingi hierarchiának a korai keresztény apostol-tanít-

vány és filozófus, Dionüsziosz Aeropagitész rendszere28 (ld. MELLÉKLETEK, 7. ábra), amely 

a keresztény gondolkodásba beépülve a skolasztikus ontológia alapsémáját képezte a kö-

zépkorban (ld. MELLÉKLETEK, 8. ábra), s visszaköszön egyes oltárképektől Keplerig a vallá-

25 Ld.: Kenneth E. Boulding, „Az általános rendszerelmélet mint a tudomány csontváza” In: Kindler József, 
Kiss István (szkk.), Rendszerelmélet, Válogatott tanulmányok (KJK, 1969), 94ff. o. Az eredeti írás elő-
ször „General Systems Theory – the Skeleton of Science” címmel jelent meg 1956-ban.

26 Ld.: Pais István, A görög filozófia (szerzői kiadás, Budapest, 1988), 47-71. oldal.

27 Ld. Platón, Az állam VI. könyv, 509d-511e (Gondolat, 1989) 261-263. o.

28 Dionüsziosz Areopagitészhez és a léthierarchia-tanhoz ld. Vanyó László, Az ókeresztény egyház és iro-
dalma (Szent István Társulat, 1988), 897-902. o., ill. 901. o.
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sos  világképben éppúgy,  mint  a  korabeli  misztikában  Raymundus Lullustól29 Robert 

Fluddig30 számos szerző munkáiban, mint „a teremtés nagy láncolata” (ld. MELLÉKLETEK, 9. 

ábra). 

Természetesen a teológiai keret (vagyis, hogy a hierarchikus létrend fokozatai azért lé-

teznek, mert a dolgok keletkezése istenből fokozatosan történik) éppúgy nem jelenik meg 

Bouldingnál, mint ahogy a gondolat eredete sem. Boulding viszont az ősi ontológiai (létel-

méleti) modellt ismeretelméletiként használja. Állítása szerint spekulatív úton hasonló hie-

rarchiát lehet alkotni – nem azért, hogy a létezőket foglaljuk modellbe, hanem hogy ta-

pasztalati világunkat (tehát az objektivitás szubjektív leképeződésének rendjét) tegyük ma-

gunk számára kezelhetővé. 

Boulding érvelésével számos felkavaró következtetés levonására készteti olvasóit. A 

leírtak alapján úgy tűnik, hogy:

• a különböző rendszerek a komplexitás különböző szintjein állnak, ezért

• különböző szabályszerűségek szükségesek viselkedésük leírásához;

• a vezetők hasonló módon, bonyolultságuk szerint csoportosítják azokat a problé-

mákat, amelyekkel foglalkozniuk kell, (illetve azokat az (al)rendszereket, amelye-

ket az adott probléma érint,) így

• képesek arra, hogy a lehető legegyszerűbb bonyolultsági szinten elemezzék a prob-

lémákat  és  igen  energia-  és  időtakarékos  módon  döntsenek,  egyúttal  azonban 

ugyanez a képesség

• a „vezetői rövidlátás31„-nak nevezhető jelenséghez, vagyis a probléma túl szűk, túl 

egysíkú, túl rövid időhorizontot alkalmazó megfogalmazásához, ezáltal rossz dön-

tésekhez vezethet.

Ha Bouldingnak igaza van, a gondolkodás mintái nem sokat fejlődtek az elmúlt évez-

redekben. Boulding azonban nem azt állította, hogy ezek a képletek hibásak lennének – el-

lenkezőleg, úgy vélte, hogy magát a megszerezhető tudást lehet egy ilyen keretrendszerbe 

foglalni. Ez a hibás következtetése a „valóság” téves meghatározásából következik.

Lullus, Aquinói Tamás, Fludd a „lépcsőket” a tapasztalt világ modellezésére használ-

ják,  tehát  a  „szubjektív  valóság”  leképezésére  bonyolultsági  szintek  szerint.  Boulding 

azonban a tapasztalt világot azonosnak veszi az objektív valósággal. Az ötvenes évek élet-

29 Raymundus Lullus (1232-1316) életrajzát ld.: http://www-mat.upc.es/grup_de_grafs/logo/llull_bio.htm. 

30 Robert Fludd (1574-1637) életrajzát ld.: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd.

31 A „marketing rövidlátás” (ld. Theodore Levitt, „Marketing Myopia”, Harvard Business Review, 1960. jú-
lius-augusztus, 45-65. o.) mintájára alkottam és használom ezt a fogalmat.
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érzése valóban segíthette  ilyen nézetek elterjedését,  az  új  századfordulóé azonban már 

nem. A tapasztalat és a valóság közti diszkrepanciával a mai döntéshozásnak számol-

nia kell – nem vezetne sok jóra, ha a középkori allegóriákat alkalmaznák a mai vezetők. 

Sokkal rugalmasabb modellezési lehetőségekre van szükség.

1.8.2 A rendszerszintek mint meta-modell

Paradox módon Boulding bonyolultsági rendszerszintjei egyfajta megoldást hoznak a 

flexibilis  gondolkodás  és  döntéshozatal  modellezésére.  Ha a  bonyolultsági  szintek  jók 

arra, hogy az általunk teljes egészében nem értett világ tárgyait, jelenségeit, és problémáit  

érzékelt  összefüggéseik  komplikáltsága szerint  csoportosítsuk,  arra is  alkalmasnak kell  

lennie,  hogy  a  probléma-megoldási  modelleket  is  rendszerezzük (ld.  MELLÉKLETEK,  10. 

ábra). A valósághoz ugyanis közelebb kerülünk, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az érzé-

kelt világunk és az arról alkotott gondolati modelljeink a szubjektív realitáshoz tartoznak, 

és csak annyit engednek látnunk az objektív világból, amennyit az adott modell enged. In-

nentől kezdve a bouldingi rendszerszintek rendszere mint egyfajta meta-modell működik, 

amelynek  segítségével képessé válhatunk arra, hogy felmérjük, mire is képes egy adott  

modell és mire nem, sőt mi több, arra is késztethet, hogy egy adott problémát, szervezetet 

vagy helyzetet számos, igen különböző típusú, vagyis más-más bonyolultsági szinthez tar-

tozó (akár racionális, akár analóg) modell együttes alkalmazásával, sokrétűen vizsgáljuk.

Ha Boulding bonyolultsági rendszerszintjeit nem az érzékelt valóságra, hanem saját 

magyarázatainkra, modelljeinkre alkalmazzuk, összehasonlíthatóvá válnak ránézésre igen 

különböző „elméletek” is (pl.: Morgan szervezeti metaforái32 és Mintzberg szervezet-tipo-

lógiája33, a görög istenek vagy római királyok vezetői archetípusai,  Jung,  Eysenck vagy 

Myers és Briggs személyiség-típusai34, illetve Charles Handy szervezeti kultúra-modellje35 

vagy a Robert House-féle vezetési stílusok36). Amennyiben (1) elfogadjuk, hogy ezek és a 

hasonló magyarázatok különböző bonyolultságúak, ha (2)  azonosítani tudjuk, hogy 

mely rendszerszintekhez tartoznak az adott modellek, illetve (3) felmérjük, milyen kü-

lönbségek adódnak a rendszerszintek bonyolultságának eltéréséből, képessé válunk egy-

32 Ld.: Gareth Morgan, Images of Organization (Sage, 1986)

33 Ld.: Henry Mintzberg, The Structuring of Organizations (Prentice Hall, 1979)

34 Katonai alkalmazására ld. pl. Major Berlain Hatfield Junior, Strategic Leadership Development; An Ope-
ration Domain Application (Research Paper) (Air Command and Staff College, 1997) 19ff. o.

35 Ld. Charles Handy, Understanding Organizations (Penguin, 1976), 180-216. o.

36 Robert J. House, „A Path-Goal Theory of Leadership Effectiveness”, Administrative Science Quarterly, 
vol. 16, 1971. szeptember, 321-338.
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fajta intelligens becslésre, hogy egy adott bonyolultságú modell mit és mennyit fog láttatni 

a világból, és mit, illetve mennyit nem37. A bouldingi rendszerszintekkel lehetővé válik a 

különböző típusú modellek összehangolt alkalmazása a problémamegoldásban. A matema-

tikai-statisztikai alapú problémamegoldó modellek ilyen rendszerét állították fel például a 

nyolcvanas évek végén a TSI (Total System Intervention) modell megalkotói, Robert L. 

Flood és Michael C. Jackson38.

1.8.3 A rendszerszintek és a kreatív gondolkodás

A rendszerszint-modell azonban nem „csak” a matematikai-statisztikai modellek rend-

szerezésére alkalmas: hasznos  eszköz a hipotézisalkotás analóg gondolkodást igénylő fo-

lyamatainak serkentésére és tudatosítására – a kreatív gondolkodás modellezésére.

Az analógiák, ha a bonyolultsági rendszermodellben gondolkodunk, olyan modellek, 

amelyeket nem matematikai-statisztikai eszközökkel alkotunk meg, hanem ezek helyett 

párhuzamokat használunk. Az adott bonyolultsági szinthez tartozó modellezendő problé-

mát ilyenkor egy olyan, másik rendszerhez hasonlítjuk, amely nála – általában – egysze-

rűbb. Modell építése helyett egy szintén létező, de egyszerűbb rendszer analógiáját hasz-

náljuk modellként – bár pontatlanabb, mégis gyors és erőforrás-takarékos megoldás.

Az egyszerűsítés helyes mértékét a figyelmen kívül hagyandó, irrelevánsnak tartott tu-

lajdonságok adják. Amennyiben tulajdonságokkal jellemezzük az egyes szinteket, ez tuda-

tossá tehető. Egyúttal azonban tudatossá tesszük ezzel azt is, hogy miben, mennyivel „ke-

vesebb” a modell, mint a valóság – fel tudjuk (szintén analógiával) becsülni, milyen hatá-

sokkal járhat ez a különbség a hasznosítás szempontjából.

Ha – az általában intuitíven működő – analógiás-laterális gondolkodásunkat tudatosan 

kívánjuk használni, 

• össze kell gyűjteni modellezendő helyzet, folyamat, dolog, stb. tulajdonságait,

• fel kell állítani a tulajdonságok hierarchiáját,

• azonosítani kell a vizsgálat szempontjából releváns tulajdonságokkal jellemezhető 

(legalacsonyabb) szintet, végül

• keresni kell egy olyan, létező rendszert, amely hasonlatként, analógiás modellként 

működhet.

37 Hasonló hipotézisalkotást ír le a military leadership-elmélet területén Charles F. Hawlins, „Toward a 
Theory of Military Leadership”, http://www.militaryconflict.org/leader.htm (letöltve 2007, június 3.)

38 A TSI-ről jó összefoglalást ad Robert L. Flood, Michael C. Jackson, Creative Problem Solving; Total  
Systems Intervention (Wiley, 1991)
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Az ily módon kiválasztott analógia („metafora”) a hipotézis-alkotás megfelelő eszkö-

ze a kutató és a döntéshozó kezében egyaránt. Az előbbi a kutatott problémáról alkotott 

metaforikus modelljeit egymással és racionális modellekkel összevetve próbálhatja igazol-

ni hipotéziseit, míg az utóbbi, különösen a szokásos időben és erőforrásokban szűk döntési 

helyzetekben, a hipotézise alapján kísérletezik, vagyis a metaforikus modell(ek) alapján 

hoz döntéseket, amelyek mintegy tesztelik a valóságot. Ha a döntés beválik, a hipotézis 

persze még nem biztos, hogy helyes, de mégis, a célját a döntéshozó elérte: a lehető legke-

vesebb idő alatt hozott olyan döntést, ami a probléma túlélését elősegítette, ráadásul oly 

módon, hogy kevés időt és erőforrást használt fel, így lehetővé téve további, a helyzetet ja-

vító, illetve, szükség esetén, a korrekciós döntések meghozatalát. A metaforák alkalmazá-

sának módszertana Gareth Morgan,  Images of Organization c. könyve óta a szervezetel-

méletben közismert, magyar alkalmazásai is vannak (pl. Vecsenyi János szervezettipológi-

ája39, ld. MELLÉKLETEK, 11. ábra).

Egy másik alkalmazása is lehetséges az analógiának. Nemegyszer előfordul, hogy va-

lamit szemlélve valami teljesen más jut eszünkbe – egy olyan probléma, amely egyébként 

foglalkoztat minket. Ilyenkor a gondolkodás a következő utat járhatja be:

• az analóg rendszer megismerése,

• párhuzamok felismerése a problémás rendszer és az analógia között,

• az egyező és különböző tulajdonságok felmérése, 

• a modell használhatóságának, korlátainak, relevanciájának tisztázása,

• hipotézis felállítása.

Nézzünk erre egy példát: hogyan használható egy biológiai modell vezetéstudományi 

(szervezetelméleti) problémák analógiájaként, és hogyan lehet segítségével hipotéziseket 

felállítani?

1.8.4 A genetikai és a szervezeti tudás-modell

Szathmáry Eörs és John Maynard Smith,  A földi élet  regénye (Vince Kiadó, 2000) 

19-20. oldalán a következőket olvashatjuk (kicsit rövidítve):

„Az autokatalízis

Az öröklődés feltétele a szaporodás, a szaporodásé pedig a növekedés. A növekedés 
lényege az autokatalízis (1.2. ábra). Autokatalitikus folyamatban a kiindulásul 
szolgáló A-vegyület átalakulások során megy keresztül: A→B→C→D stb. A 
kulcsfontosságú vonás, hogy a sor utolsó tagja – mondjuk D – ezután két molekula 

39 Vecsenyi János, Vállalkozási szervezetek és stratégiák (Aula, 1999)
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A-t hoz létre. Minden A-molekula új ciklust indít el, amely újabb D, így két új A 
kialakulásához vezet. Ezáltal a ciklus összes elemének koncentrációja növekedni 
fog. Mondhatjuk, hogy a kémiai rendszer növekszik. A gyakorlatban az ilyen típusú 
ciklusok oldalágakat is tartalmaznak: C nemcsak D-t állít elő, hanem néha mást is. A 
ciklus tehát nem fog teljesen megkettőződni egy körforgás során, de – ha az 
oldalágak felé nem túl nagy a veszteség – a rendszer növekedni fog.

Autokatalitikus ciklusok valóban léteznek a természetben: nem csupán absztrakciók. 
… Ugyancsak fontos, hogy az 1.2. ábrán bemutatotthoz hasonló ciklusok 
energiabevitelt … igényelnek. A kémiai perpetuum mobile éppolyan 
elképzelhetetlen, mint mechanikai társa. …

1.2. ábra. Autokatalízis. A egyetlen molekulája kémiai reakciók sorozatával  
két molekula A-t hoz létre. X1 és X2 nyersanyagok, Y melléktermék. Az 
autokatalízis a növekedés alapja, de önmagában nem biztosítja az  
öröklődést, mivel egyetlen fajta molekula sokszorozódik.

Az autokatalitikus ciklusok azért fontosak az élet eredetének magyarázatában, mert 
gazdag és változatos környezetet hozhattak létre az ősi Földön. Az ilyen ciklusok 
azonban önmagukban még nem biztosítanak öröklődést. Az öröklődéshez nem 
elegendő, ha egy A kettőt hoz létre. Az is szükséges, hogy A időnként mást, mondjuk 
A1-et képezzen, amely utána másféle ciklust indít: A1→B1→C1→D1→2A1. Ebben az 
esetben kétféle állapot létezhet, A és A1, amelyek mindegyike képes önmagát 
megsokszorozni: ez valóban öröklődést jelentene. Általában azonban ez nem 
történik így. A1 megjelenése inkább oldalágat indít, amely nem fog újabb A1-eket 
képezni, sőt még A-kat sem. A változás romláshoz, nem pedig öröklődéshez vezet.

Néhány esetben azonban létezhetnek alternatív autokatalitikus ciklusok, A→2A és 
A1→2A1, amelyek véletlen változással, egyfajta „mutációval” létrehozhatják 
egymást. Ilyenkor az egyik ciklus – szinte szükségképpen – jobban fogja 
hasznosítani környezete erőforrásait, így a természetes szelekció ennek kedvez majd, 
és megindulhat az evolúció. Igencsak unalmas és korlátozott volna ez az evolúció – 
A-ból A1-be vagy A1-ből A-ba –, ami rávilágít az öröklődés két formája közötti 
alapvető különbségre: a két formát korlátozott, illetve korlátlan öröklődésnek 
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nevezzük.”

A leírás szerint az „élet előtti” autokatalitikus rendszer fő jellemzői:

• energiaközlés szükségessége,

• meglehetősen zárt jellegű rendszer,

• sokszorozódás-növekedés,

• periodicitás, ahol adott fázisra jellemző a rendszer milyensége,

• a változások esetlegesek és véletlenek,

• általában a változás = romlás (improduktivitás), kivételesen a változás = dif-

ferenciálódás (mutáció), amely tkp. az esetleges, korlátozott, primitív költség-

hatékonyság-alapú fejlődés lehetősége.

Ezek a tulajdonságok jellemzik azonban a szervezetek egyszerű tudásátadási mecha-

nizmusait is. A nagy bürokratikus szervezetekben például a teamek szintjén a szakmai fej-

lődési modell hasonlóképpen nézhetne ki: „A” tudás (pl. mechanikus feladatvégzés) elsa-

játítása után az alkalmazott elsajátíthatja „B” (pl. elméleti felkészültség), majd „C” (pl. 

adott feladat tervezésében való résztvétel) és „D” (pl. adott feladat önálló végzése saját ha-

táskörben) tudást – majd, ha látnak benne fejlődési potenciált, egy másik egységben kezd-

heti újra, egyre nagyobb áttekintést szerezve a szervezet tevékenységeiről és egyre széle-

sebb kapcsolatrendszert építve a különböző egységekben és szinteken kellően hozzájárul-

hat a szervezeti szakember- és vezető-„termelés” és -utánpótlás („2A”) biztosításához40.

Ugyanígy alkalmazhatjuk a modellt például a „menedzselt” (és nem „vezetett”) szer-

vezetek döntéshozatali folyamatára is: ez esetben „A” lehet az adatgyűjtés, „B” az infor-

mációvá alakítás, „C” a döntés, „D” pedig a megvalósítás (illetve az adott fázisért felelős 

csoport), amelynek tapasztalatai jelentkezni fognak, mint adat-, információ- és tudás-több-

let („2A”). Úgy tűnik,  a szervezetek folyamatai közül a viszonylag egyszerű szinten 

programozottak az autokatalízis logikájával jobbára modellezhetők.

A következő lépés – a hipotézisalkotás. Mit mond a modellünk ezekről a folyamatok-

ról?

Az „élet előtti” autokatalitikus folyamatok folyamatos energiabevitelt igényelnek. A 

szervezet egyszerű, autokatalízis-jellegű folyamatainál is feltételezhetjük, hogy az erőfor-

rások elégtelen biztosítása ártalmas a folyamatok hatékonyságára nézve. Mennyiségi szint-

entartást és növekedést eredményezhetnek, de a minőség hosszabb távon károsul, fejlődés-

40 V.ö. P. Hersey, The Situational Leader (1984) 63. o. érvelését a vezetési stílusok és a beosztottak kikép-
zése közti összefüggésekről.
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re, minőségi javulásra pedig az ilyen rendszer – igen ritka kivételektől eltekintve – képte-

len. 

Az ilyen folyamat külső korrekciók (célzatos információ- és tudásbevitel, mint erőfor-

rás) nélkül szépen lassan hanyatlik, elkorcsosul, képtelenné válik feladata elvégzésére, és 

így értelmét veszti, de továbbra is fogadja és (értelmetlenül) foglalja az erőforrásokat. 

Az esetleg sikeres (túlélő, reproduktív, alternatív ciklust létrehozó) mutáció elhajlást 

okoz a szabványokhoz képest, ami együttműködési zavarokhoz,  interface-problémákhoz, 

minőségbiztosítási gondokhoz, stb. vezethet.

Ha az autokatalitikus modellt alkalmazzuk a szervezetek egyes folyamataira, jelentős 

veszélyek lehetőségére hívhatja fel a figyelmet. A kutató itt természetesen kvantitatív és 

kvalitatív elemzési módszerekhez nyúlna, hogy megállapítsa, a hipotézis mennyiben felel 

meg a valóságnak – a vezető azonban, ha a hipotézis magyarázza az általa érzékelt dönté-

si helyzet jellemzőit, idő- és erőforráshiány esetén egy ilyen analóg modellből kiindulva  

fog megoldást keresni a vizsgált szervezeti folyamatok degenerációjára.

Ha egy szervezet vezetőit így képzi ki – vagyis generációk adják egymásnak azt a tu-

dást, amit valaha valamikor valaki megszerzett a rendszerben -, nem csodálkozhatunk, ha 

ez a tudás előbb-utóbb torzul, elszakad a gyakorlattól, dogmává válik, elveszíti jelentését 

és rituálé lesz belőle – olyan szabálytömeg, ami akadályozza a helyes helyzetmegismerést 

és döntést ahelyett, hogy segítené. A hagyományos egyetemi képzés erre csak ráerősít ahe-

lyett, hogy megoldást hozna.

A megoldás hipotetikus modelljét szintén egy analógia hozhatja. Ugyanabban a köny-

vükben, a 20-22. oldalon Szathmáry és Smith a korlátlan öröklődés modelljét, a DNS mű-

ködését is ismertetik. A korlátlan öröklődés modellje a következő jellemzőket mutatja:

• tetszőleges számú, replikációra képes változat képzése lehetséges (változóképes-

ség),

• majdnem végtelen számú lehetséges kombináció: négy az egymilliomodik hatvá-

nyon! (sokféleség),

• modularitás, ami a részleges változás lehetőségét biztosítja,

• a jelentés többszörös áttétellel, számos különböző elem részvételével, sokrétű hatás-

mechanizmusokon keresztül alakul ki (komplexitás),

• a kódolt információ értelmezéséhez külön szakapparátus, „fordítóeszköz” szüksé-

ges,
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• a kódolás folyamata meg nem fordítható, ezért a szerzett tudás nem programozha-

tó, átadásához más rendszer szükséges, aminek a kialakítása azonban programozott 

(tanulás),

• nyílt, önfenntartó, anyagcserére alapozott, homeosztatikus, többletenergiát termelő, 

autokatalitikus módon programozott kiszolgáló rendszerben működik.

Ha ez alapján az analógia alapján akarunk a modern szervezetek számára kiutat találni 

az autokatalitikus programozás csapdáiból, a felvázolandó hipotetikus megoldásnak tartal-

maznia kell, hogy tanulásra és minőségi fejlődésre, rugalmasságra és kreativitásra csak ak-

kor lehet képes a szervezet, ha az alábbi kritériumoknak eleget tesz:

• Változóképesség: minél hatékonyabban sikerülnie kell biztosítanunk a szervezet-

ben a sokféleséget, vagyis az emberi erőforrások uniformizálása helyett azok indi-

vidualizálását szükséges szem előtt tartanunk. Figyelni arra például, hogy két, egy-

forma kvalitásokkal rendelkező jelentkező közül azt kell felvenni az állásra, aki el-

tér a szervezetben szokásostól valamilyen formában.

• Sokféleség: a feladatok megoldását,  amennyiben annak színvonala lényeges, kü-

lönböző, a feladatban más és más szinten érintett és érdekelt, eltérő szakmai hátte-

rű, képzettségű, múltú, stb. – vagyis sokféle, színes – csoportokra kell bízni.

• Modularitás: szükség szerint változó, újjáformálódó, állandó újrakombinálódásra 

képes embereket, csoportokat, szervezetet kell fejleszteni, ami mind a szervezeti 

rugalmasság, mind a kreativitás alapja lesz, és megfelelő terepet biztosít az egyé-

nek és csoportok szakmai és személyiségi területen egyaránt sokoldalú fejlesztésé-

hez éppúgy,  mint a folyamatos szervezeti  változások menedzseléséhez,  illetve a 

kreatív jövőépítéshez.

• Komplexitás: a viszonylag egyszerű és áttekinthető, formális, szervezett és mene-

dzselt (többnyire autokatalitikus) folyamatok mellett az informális, kapcsolatokra 

építő, példamutatással (is) vezetett (leadership-), komplex (sőt, nemegyszer kaoti-

kus) folyamatokat is fel kell használni ahhoz, hogy a szervezet képes legyen saját 

maga tudatos fejlesztésére és alakítására. Az a szervezet, amelynek nincsenek – a 

kívülállók számára – áttekinthetetlen, kaotikusnak látszó „bugyrai”, nem kreatív.

• Szakapparátus: a szervezetben zajló „tudás-előállító” folyamatok speciálisan kép-

zett szakemberek sokoldalú tevékenységét követelik meg. Az információs techno-

lógia szakértői mellett a pszichológia, pedagógia, szociológia, stb. megfelelő terü-

letein járatosak közreműködése is szükséges.
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• Tanulás: a szakmai ismeretek átadását nem szabad zárt rendszerben, autokataliti-

kus jellegűen megoldani, mert nem csak elavul, de torzul is a tudás; a folyamatos  

kapcsolattartás a külvilággal elengedhetetlen. Amennyiben nem érik kellően sok-

oldalú impulzusok a szervezeten kívülről is az egyént, a szervezeten belüli hatások 

bizonyos mértékű egysíkúsága kivédhetetlen.  A szervezeten kívüli tapasztalatszer-

zés azonban gazdagítja és színesíti a szervezetet magát is. Nem az ismereteket, ha-

nem a folyamatos ismeretszerzést kell megfelelően programozni, hogy a szükséges 

tudás el is érhesse a szervezetet.

• Kiszolgáló rendszer: a „tudásgyár” működéséhez háttér kell. Azt az embert, aki-

nek az ötleteire szüksége van a szervezetnek, nem szabad olyan munkával terhelni, 

amelyet sokkal olcsóbban elláthat más. A vezető a fizetéséért ne végezze egy kisfi-

zetésű irodista munkáját, nem a főkönyvelőnek kelljen bevinnie a számlák adatait a 

rendszerbe, ne a tanár dolga legyen az adatbázis-kezelés, ne a tábornok ellenőrizze 

a cipők tisztaságát, mert ez pazarlás. Ép testben ép lélek – fejlett kiszolgáló rend-

szer szükséges a „tudásépítő” szervezet működtetéséhez.41

A fentiek tanulságait összefoglalandó: a Boulding-féle rendszerszint-modell és válto-

zatai  a rendszerszemléletű gondolkodás  keretein belül  a  vezetői  gondolkodás hatékony 

eszközei  lehetnek  a  hipotézis-alkotásban,  illetve  a  problémamegoldás egyes  eseteiben 

(például gyors döntést igénylő helyzetekben, viszonylag – térben és időben – keveseket, il-

letve kevés és jól hozzáférhető erőforrást érintő problémák esetén). A bemutatott példa a 

modern szervezet alakításának olyan alapelveit azonosította,  amelyek kulcsszókként ott 

vannak a legmodernebb felsővezetési koncepciókban a világ legfontosabb szervezeteinek 

stratégiai gondolkodásában is. Amennyiben olcsó, rugalmas, életképes és hatékony szerve-

zeteket kívánunk építeni, a rendszertan ilyen és hasonló eszközei továbbra is segítségünkre 

lehetnek – tekintet nélkül arra, hogy oktatási, katonai, gazdasági, közigazgatási, vagy bár-

milyen más szervezetről legyen is szó.

1.9 Egy példa a rendszerszemléletű képzésre az amerikai tisztképzésben42

A kritikai gondolkodás a siker egyik fontos előfeltétele. Kritikai gondolkodáson azt 

értjük, hogy a katona képes és hajlandó a betanult és begyakorolt megoldások mellett arra 

41 Hasonló analógiákkal gondolkodik könyvében Margaret J. Wheatley (Vezetés és a modern természettu-
domány; Rendszer a káoszban, SHL Könyvek, 2001), de nem annyira modellnek, mint inkább illusztráci-
ónak használja azokat.

42 Forrás: „Critical Thinking Training for Army Schoolhouse and Distance Learning” ARI Newsletter, 13. 
évf., 2. szám, 14-17. o.
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is, hogy a problémát rendszerszemléletű módon elemezze. Erre a 21. században egyre in-

kább szükség lesz, mivel a tisztek egyre többször kerülhetnek olyan helyzetbe, amire nem 

voltak kiképezve. Történhet ez pl. békefenntartó műveletek során, de támadhatnak ilyen 

helyzetek bármely nemzetközi teamben való részvételkor, ahol a feladatok megoldásakor 

jelentkező,  az egyes nemzeti kultúrák sajátosságain alapuló hozzáállásbeli különbségek 

furcsa helyzeteket  okozhatnak.  Hozhat  természetesen  ilyen  jellegű helyzetbe katonát  a 

technológiai különbségek vagy a fejlődés is, pl. aknamentesítéskor talált, szokatlan megol-

dásokat alkalmazó robbanótöltetek hatástalanításakor a rutin sok jóra nem vezet. A kriti-

kai gondolkodás képessége az életben maradás kulcsa lehet. 

A kritikai gondolkodást tehát a tisztnek el kell sajátítani, ehhez viszont olyan helyze-

tekbe,  olyan  feladatok  elé  kell  állítani  a  hallgatókat,  amelyek  újak,  bizonytalanok,  és 

komplexek, mert ilyen lesz az a helyzet is, ami elé feladataik előbb-utóbb állítani fogják 

őket.

A kritikai  gondolkodást lehetővé tevő képességek és készségek feltérképezése nem 

könnyű feladat. Egy részük, úgy tűnik, alkalmazási területenként változhat. Bármely szak-

területről legyen is szó, először tehát azonosítani kell azokat a képességeket, amelyeknek 

birtokában az ember eredményes kreatív gondolkodásra alkalmas lesz. A vonatkozó veze-

téstudományi és kapcsolódó katonai, kereskedelmi, pszichológiai, oktatáselméleti és filo-

zófiai szakirodalom áttekintése alapján a  U.S. Army Research Institute kutatói a kritikai 

gondolkodás új általános modelljét állították fel (ld. MELLÉKLETEK, 12. ábra).

A következő lépés az általános modell csatatéri körülmények közötti validálása volt. A 

kritikai gondolkodás irodalmában található több, mint 100 alapkészség összegyűjtése után 

katonatisztek körében végzett kutatás azonosította, mely készségek és képességek releván-

sak harci körülmények között. A legfontosabb kritikai gondolkodási készségeket két krité-

rium alapján határozták meg:

1. Milyen fontos az adott készség a harci cselekmények sikeres irányításában?

2. Milyen bonyolult vagy problematikus az alkalmazása?

A kutatás eredményei alapján a szárazföldi harctéri parancsnoklás szituacionális kör-

nyezetében a sikeres kritikai gondolkodást az alábbi képességek teszik eredményessé:

• A probléma pontos behatárolása és világos megfogalmazása. Ehhez szükséges 

az üzenet gyenge pontjainak felismerése, a kritikus információ megfelelő formában 

való beillesztése,  a probléma megjelenítésének értékelése.  Az egyik alkalmazott 

tréningmódszer a zavaros és a világos kijelentések összevetésén és elemzésén ala-

puló „Fuzzy Statement Training”. A feladat a résztvevők megtanítása a nehezen ér-
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telmezhető szöveghelyek azonosítására és javítására, világos üzenetek megformá-

lására.

• A lényeg felismerése az üzenetben (szövegértés). A küldetés vagy a parancsnoki 

szándék elemzésekor fontos, hogy a tiszt azonnal ki tudja szűrni a kulcsinformáci-

ót, mert ez alapján lehet a részleteket megfelelő keretbe foglalni. A „Central Thesis  

Training” segíti a résztvevőt az üzenet sarokpontjainak azonosításában.

• A tervek megjelenítése, hogy láthatóvá váljék, elérik-e céljukat (vizualizáció). 

A  tervek ilyeténképpeni kognitív-mentális megélése erősíti és fókuszálja az elkö-

telezettséget, a testi a tudati működéseket egyaránt.  A kezdő állapot azonosítása 

után ki kell jelölni a kívánt végállapotot, mentális képet formálni a jelenlegi hely-

zetről, majd a képet lépésről lépésre alakítani a tervezettek szerint. Az egyes lépé-

sek utáni helyzet a tervezett közbülső és végállapotokkal összevetendő, korrekció 

szükséges lehet. A „Visualization Rehearsal Training” és más technikák, szimulá-

ciók alkalmazhatók a résztvevők mentális szimulációs képességeinek erősítésére, 

amely segítségével el tudják képzelni az egyes lehetőségeket, cselekvésváltozato-

kat, harctéri szcenáriókat.

• Az eseményeket  összekötő,  azokat  magyarázó,  valószínűnek látszó  történet 

megalkotása (verbális modellezés). A „Connect a Point Training” célja, hogy a 

résztvevők a független adatokat összefüggő, koherens, azokat magyarázó képpé 

tudják összerakni. Megtanulják, hogyan lehet az adatokat egymás viszonylatában 

(és nem elkülönülten) szemlélni. A tréning segít megtanulni, hogyan kell a kapcso-

latokat, összefüggéseket felfedni, az alternatív magyarázatokat megtalálni, össze-

hasonlítani és értékelni, az adatokból kirajzolódó mintákat felfedezni. 

• Saját hibáink és előítéleteink felismerése (önkritika). Számos kutatás igazolja, 

hogy az ember hajlamos figyelmen kívül hagyni azt az új információt, amely nem 

illeszkedik a véleményéhez, problémaképéhez. Ez a tréning segíti a résztvevőt ab-

ban, hogy a terveiben rejtett ellentmondásokat, logikátlanságokat, elfogultságból 

vagy előítéletből adódó tévedéseket észrevegye, felismerje, hogy további informá-

cióra van szüksége.  Megtanulja véleményét, nézetét  pontosan meghatározni,  azt 

alátámasztani, bizonyítékokat állítani, értékelni azokat, felismerni az ellentmondá-

sokat, és megítélni, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok elégségesek-e az állí-

tottak bizonyításához. A „Weak Link Training” lényege, hogy a résztvevő felismer-

je saját gondolkodásának gyenge pontjait.
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• Speciális  esetekből  általános  következtetések  levonása  (generalizálás).  A 

„Progressive Broadening Training” segítségével a résztvevő elsajátítja az általáno-

sítás gondolkodási folyamatának szabályait és gyakorlatát.

• Esetek értelmezésénél  számos,  különböző szempont felvétele  (perspektivikus 

gondolkodás).  A „Three Look Training” megtanítja, hogyan lehet több releváns 

szempontból vizsgálódni. A szempontok lehetnek pl. az ellenségéi, a végeredmény 

felőli nézőpont, vagy a fő döntési szempontok. A tréning segít elsajátítani, hogy 

hogyan kell az eredeti terv gyenge pontjait, logikátlanságait a különböző szempon-

tok segítségével feltárni. A cél, hogy a résztvevő „ki tudjon lépni a bőréből”, és tu-

datosan és célszerűen választott szempontok alapján át tudja tekinteni a harctér te-

rületi és információs aspektusait.  

• Annak meghatározása, kell-e még információ (kockázattűrés). A „You Be the 

Judge” tréning célja, hogy a résztvevő meg tudja határozni, mikor éri meg (ráfordí-

tás- és értékelemzés alapján) több adatot és információt gyűjteni, illetve, mikor kell 

az adatgyűjtéssel és az elemzéssel felhagyni és felvállalni a döntést. 

A kritikai  gondolkodási  képességeket  alapul  véve,  a  U.S.  Army  Research  Institute  

munkatársai kidolgoztak egy olyan online tréninget is, amely készségfejlesztési módszerek 

felhasználásával tanítja azok gyakorlati alkalmazását. A tréning a kritikai gondolkodás fo-

lyamatának magyarázatával kezdődik, majd az egyes képességek magyarázatával, harctéri 

alkalmazásuk, működésük bemutatásával és begyakorlásával folytatódik, valamint azon-

nali és megfelelően részletes teljesítményértékelést is nyújt a résztvevőknek.

A kritikai  gondolkodás fejlesztése a  szakórákon is  lehetséges.  A történelemórán pl. 

ilyen módszerekkel lehet késztetni a diákokat, hogy különböző szempontokból gondolják 

végig az eseményeket. A vezetőképzésben is alkalmazható: a leadership témakörei átvéte-

lekor a hallgatót szembesíteni lehet pl. saját előítéleteivel, elfogultságaival. Míg a trénin-

gen az egyes képesség megtárgyalása után gyakorlatokkal rögzítik azok helyes alkalmazá-

sát, a szakórákon a készségeket felismerő hallgató kezdeményezésére annak megbeszélé-

sét támogatják, de nem várják el, hogy a tanár azokat a szakóra időkereteinek terhére rész-

letezze. A tanóra és a kurzus tervezésében azonban pedagógiailag hasznos külön szem-

pontként figyelembe venni az egyes órákon alkalmazandó képességeket. A katonatisztek 

képzésében a  Command and General Staff College középfokú képzésén és a felsőfokú 

tisztképzési programjában egyaránt alkalmazzák, az előbbiben az alapozó, a vezetési, stra-
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tégiai, a műveleti és a taktikai tárgyak oktatásában alkalmazzák, az utóbbiban pl. a hadmű-

veleti és harcászati, vezetési és történeti tárgyakéban43.

1.10 A rendszertan klasszikus alapelvei

A fentiek alapján a rendszertan alapelveit az alábbi módon fogalmazhatjuk újra44:

1. A dedukció elve: A rendszerjellemzők és rendszertulajdonságok, és viselkedésük 

szabályai modelleken keresztül elemezhetők, értelmezhetők és megérthetők. Ez az elv an-

nak az előfeltevésnek a kifejezése, hogy a világ megmagyarázható – és, voltaképp, a mi 

feladatunk, sőt előjogunk, hogy mint gondolkodó lények saját véleményt formáljunk bár-

mely probléma vagy helyzet áttekintésére, illetve a megoldásában, alakításában való rész-

vételre.  Az ember alapvető joga, hogy részt vegyen saját jövője alakításában. A katona-

tisztnek is joga van tehát ahhoz, hogy békeidőben megkérdőjelezzen bizonyos parancsokat 

és eljárásokat,  hogy képes legyen (a)  megérteni,  elfogadni és  internalizálni azokat, (b) 

részt venni a veszteségeket okozó hibás viselkedések korrekciójában, a hatékonyság javí-

tásában. Ha a háborús időszak játékszabályai általában jóval szigorúbb (még ha nem is fel-

tétlen és megkérdőjelezhetetlen) engedelmességet követelnek is, az ilyen szabályok állan-

dó alkalmazása egyaránt akadályozza mind az egyén, mind az egység, mind a szervezet 

fejlődését. Márpedig a fejlődésképtelenség pont a kritikus időszakokban okoz válságot.

2. A rekurrencia elve: A rendszert csak úgy lehet helyesen értelmezni, ha vizsgálata 

mind a részei viselkedésének analízisére, mind az alkotóelemek tevékenységeiből és tulaj-

donságaiból  a sokszoros  egymásrahatások  következményeképpen kialakuló  (ún.  „emer-

gens”) tulajdonságok elemzésére is kiterjed. Ezek azonosítása a strukturális és a holiszti-

kus elemzés eredményeinek ismétlődő összevetésével lehetséges. Ha pedig már tudjuk, 

mit keresünk, meg kell találni, hogyan alakul ki és hogyan is működik valójában. Az emer-

gens jelenségek figyelembe nem vétele a szervezetátalakításnál például azzal járhat, hogy 

pont a hatékony működést lehetővé tevő összjátékok résztvevői között szűkítjük a kapcsola-

tokat, vagy építjük le valamelyiket, lehetetlenné téve a szervezeti potenciál kibontakozását. 

43 A magyar tisztképzésben hasonló komplexitású rendszerszemléletű gondolkodni tanulásra ld. Kóthay Já-
nos, Seebauer Imre, Szabó András Az általános rendszerelmélet (rendszertan) alapjai és fejlődésének 
szakaszai (ZMNE 2000). Ennek mai szükségszerűségéhez ld. pl. Seebauer Imre „Gondolatok a bolognai 
folyamatra épülő tisztképzés sajátosságairól” Hadtudomány 17. évf. 4. szám (2007. december), 
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2007/4/2007_4_19.html (2008 február)

44 A ZMNE rendszerelméleti képzésében használt alapelvek pontosítása, ld. Kóthay János, Alapismeretek a 
vezetés- és szervezéstudomány tanulmányozásához (ZMNE 1999), 24-27. o. és Kóthay János, Seebauer 
Imre, Szabó András Az általános rendszerelmélet (rendszertan) alapjai és fejlődésének szakaszai (ZMNE 
2000)
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3. „A modell átka”: a modell mindig egyszerűbb, mint a leképezni próbált rendszer. 

Minél egyszerűbb a modell, annál jobban fókuszál a rendszer valamilyen bemutatni kívánt 

aspektusára vagy tulajdonságára; annál kevésbé tükrözi azonban a rendszernek és műkö-

désének a teljességét, komplexitását.  A modell tehát vagy a komplex rendszer teljességét  

próbálja ábrázolni, és minél sikeresebb ebben, annál nehézkesebben használható, vagy bi-

zonyos részekre fókuszál, figyelmen kívül hagyva a többit. A modellezés kétféle formája 

párhuzamosan használva egymást jól  kiegészítő eredményekre vezethet,  így fontos (pl. 

szervezetátalakítási) döntéseknél a modellek különböző típusainak kombinált alkalmazása 

ajánlatos. 

4. A teleológia elve: A rendszerek  célirányosak. Nincs olyan rendszer, amelynek ne 

lenne olyan működési célja, amely valamilyen környezeti igényt ki ne elégítene.  Ha az 

elemző nem találja meg a rendszercélt, nem lesz képes a rendszer megértésére, érdemi  

elemzésére. A hadseregreformok során tehát figyelembe kell venni minden olyan azonosít-

ható társadalmi szükségletet,  amelynek a kielégítéséhez a hadsereg (vagy egyes részei) 

szerepet játszanak. Például, hogyan járul hozzá a honvédség létszámának csökkenése és a 

szervezeti átalakulása a társadalmi felemelkedési folyamatok renyhüléséhez?

5. A funkcionális megközelítés elve: a teleológia elvének folyományaként nem elég, 

ha a rendszerek felépítését és folyamatait ismerjük – ismerni kell a viselkedésük megérté-

séhez mindazokat a célokat is, amelyek a vizsgált rendszernek, illetve egyes részeinek a 

sajátjai. Fontos a primer működési cél ismerete, de a másod-, harmad-, stb.-rendű részcé-

lok, melyeknek érvényességi köre ugyan kisebb lehet, nem terjed ki az egész rendszerre, 

csak egy bizonyos részére, jelentősen befolyásolhatják a működést és az eredményességet. 

A célhierarchia mutatni fogja a  rendszercél felé ható részcélokat és a rendszer, illetve a 

rendszerrészek saját önös céljait is. Az utóbbiak teljesülésére azonban ugyanolyan szükség 

lehet a rendszer hatékony működéséhez, mint az előbbiekre – ilyen célok elérésének segí-

tésével működik pl. a motiváció. A célhierarchia tehát sokkal érzékletesebben fogja mutat-

ni a szervezetnek és részeinek egymásba, illetve környezetükbe ágyazottságát, komplex 

összefüggéseit, mint egy egyszerű szervezeti diagram. Szervezetátalakításkor a tervezés-

nek és a megvalósíthatósági vizsgálatnak egyaránt végig kell néznie, a szervezet belső és  

külső érdekeltcsoportjait hogyan érintik, érdekeiket hol és mennyiben sértik a tervezett át-

alakítás lépései és eredményei. Ez lehet az alapja az „erőtér-elemzésnek”, amely a végre-

hajtás folyamatának politikai és kulturális (érdek- és érték-) konfliktusait elemzi és tervezi 

meg a kezelésüket.
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6. A modell kettősségének elve: A modell használójának tudatában kell lennie annak, 

hogy a modell nem csak láttatja a leképezett rendszer bizonyos fontos tulajdonságait és 

összefüggéseit, de el is rejt előle másokat. Az egyes modellek „vakfoltjait” kiküszöbölen-

dő, a fontos vizsgálatokhoz több, különböző típusú modell egyidejű alkalmazása ajánlott. 

Egyetlen modell alkalmazása olyan „programozott gondolkodáshoz” vezethet, amely nem 

vesz észre bizonyos jeleket és képtelenné tesz a reakcióra, adaptációra, ezért közép- és  

hosszútávon veszélyes.  A beszűkült gondolkodás („vezetői rövidlátás”) már középvezetői 

szinten is káros, a felső vezetőin azonban egyenesen halálos lehet egy dinamikusan válto-

zó környezetben működő szervezetre nézve.

7. Az evolúció elve: Platón szerint az i.e. 6. századi görög filozófus, Hérakleitosz azt 

tanította: „Minden változik, semmi sem állandó. Lehetetlen kétszer ugyanabban a folyóba  

belelépni.” A „panta rhei” filozófiai elve kimondja, hogy a változás a világunk inherens 

tulajdonsága – minden, mindig változik. Legyen a változás vagy mozgás folyamatos vagy 

szakaszos, az a rendszer, a rendszerrészek és környezetük egymásra hatásaiból ered. A ter-

mészetes rendszerek működési céljaikat életciklusok során át teljesítik – az egyes szaka-

szok sikeres vagy sikertelen teljesítése hatással lesz a következőkre. Az egyes életciklus-

szakaszok sikerei lehetővé teszik a rendszer optimális fejlődését, illetve a felkészülést a 

következő szakaszra; a sikertelenség azonban torzulásokhoz, hanyatláshoz, pusztuláshoz 

vezethet. Hiba tehát azt hinni, hogy a stabilitás érzete „jó” – a stabilitás nem jelent bizton-

ságot. A változás elakadása, elmaradása épphogy növeli a veszélyeket és közelebb vihet a 

véghez. A változatlanság a halál pillanata. Még a halott rendszer szétesése, részeinek újra-

hasznosítása is – hiszen a természet nem szereti a pazarlást – mozgásokkal, változásokkal 

jár. Az élő szervezet úgy változik, hogy – életciklusai, fejlődése során – egyre hatékonyab-

ban teljesíthesse céljait. Az egészséges változás, mint a folyók folyása, rendelkezik meg-

felelő céllal és iránnyal, amit el is ér, akár segíteni, akár akadályozni próbáljuk.

8. A fokozatos fejlődés elve: A komplex rendszerek kialakulása fokozatos – az élet-

ciklusuk szakaszai egyes periódusok alatt főleg mennyiségi, a szakaszváltásokkor pedig 

jellemzően minőségi változást mutatnak45 (ld. a biológiai példát: pl. a pete → hernyó → 

báb → lepke átalakulási sor, a tudománytörténetit: Thomas Kuhn paradigmaváltásai, vagy 

a társadalmit: Marx forradalomelmélete, vagy a szervezetelméletit: Adizes vállalati élet-

ciklus-modellje46).  Minden lépés kiteljesít valamilyen szükséges potenciált és/vagy elvé-

45 Ld. pl. Greiner, L. E., „Evolution and Revolution as Organizations Grow” Harvard Business Review 
(1972, július-augusztus), 41. o.-tól.

46 Ichak Adizes: Vállalatok életciklusai (HVG, 1992)
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gez valamilyen más feladatot. Az egyes életciklus-szakaszokra jellemző célok, folyamatok,  

struktúrák, stb. akár a felismerhetetlenségig eltérőek lehetnek egymástól, mint ahogy az 

egyes átmeneti periódusok is egymástól igen eltérő problémákkal terheltek. Az életciklus-

szakaszok egymásutánja, a rendszer életútjának sajátosságai jellemzik a rendszert, annak 

tipikus vonásai pedig a rendszer típusát (ti. minden vállalat tulajdonképpen hasonló élet-

ciklusokon megy át, figyelembe véve persze az iparági, technológiai, stb. sajátosságokat, 

mint ahogy minden lepke is ugyanúgy négy szakaszban éli le életét, még ha a szakaszok 

jellemzői között vannak is fajspecifikus különbségek). A szervezeti életciklus-elemzés te-

hát  hasznos modellekkel  rendelkezik az egyes  életciklusok tipikus  jellemzőire  éppúgy, 

mint az életciklus-váltások problematikus jelenségeire, ill. azok tipikus megoldásaira néz-

ve – a szervezetfejlesztők így elkészíthetik a maguk „receptkönyvét”,  felkészülhetnek az 

előttük álló ciklus, ill. ciklusváltás bajaira.

9. Az operacionális architektúra megmaradásának elve: Az életciklus-szakaszok 

közötti jelentős különbségek ellenére a rendszer mélystruktúrája olyan jellemzőket mutat, 

melyek a rendszert létezése kezdetétől annak végéig jellemzik. Míg az életciklus-elemzé-

sek a specifikus tulajdonságok és jellemzők „felszíni struktúráira” fókuszálnak, a mély-

struktúra elemzése az általánosra. A kettőt összekötő folyamatok törvényszerűségeit feltár-

va válhat a kép teljessé. Szervezetelméleti szinten a kettősség az „intézmény” és a „szerve-

zet” megkülönböztetésével képezhető le – a honvédelem intézményének általános jellem-

zői mellett annak ellátására adott történelmi kor adott szakaszában létező és működő szer-

vezetkomplexum ugyan csak egy a lehetséges megvalósulási formák között, megértéséhez 

azonban szükséges az intézményi mélystruktúra ismerete is.

10. A reprodukció elve: Minden (élő és társadalmi) szervezet másodlagos céljai kö-

zött ott van a  fennmaradás,  túlélés és  növekedés célja. Ha a rendszercél időben limitált, 

teljesítésekor a szervezetnek elméletileg fel  kellene oszlania,  részeinek más rendszerek 

közt szét kellene osztódnia (mint pl. a projekt-teamek). Ez azonban ritkán működik így a 

természetes rendszereknél, azoknak ugyanis különböző stratégiáik lehetnek a túlélésre.

A rendszer kereshet magának új működési célt. Mivel a környezetben újabb és újabb 

szükségletek jelennek meg, ez nem is kivitelezhetetlen. Még előnyös is lehet mindenkinek, 

hiszen mind a rendszer lebontása, mind egy új rendszer felépítése költségigényes feladat, 

míg – jó választás esetén – az adaptáció, az új feladatra történő átállás viszonylag keve-

sebb ráfordítást igényel. Az új cél teljesítésére alkalmassá tett rendszer így tovább létez-

het. Példák találhatók az biológiában (pl. magevőből rovarevővé vált madáralfaj) éppúgy, 

mint a társadalomban (pl. a katonai vezetők a különböző történelmi korszakokban).
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A rendszer úgy is tehet, mintha a létét igazoló környezeti szükséglet még létezne. Még a 

demokráciákban is számos tévhit él, melyeket a megszokás táplál: úgy gondoljuk, például, 

hogy nem is létezhet demokrácia pártok nélkül, vagy hogy az állam nem lehet meg rendőr-

ség (vagy akár hadsereg) nélkül. Nemegyszer a rendszercél átkerül ideológiai síkra, ahol 

egyfajta Grál-kehelyként funkcionálva gondoskodik róla, hogy a rendszer próbálja elérni, 

anélkül, hogy erre bármilyen esélye lenne. Vajon hányszor hivatkoztak a magyar történe-

lem során a szomszédok jelentette fenyegetésre, ha a hadsereget akarták fejleszteni? És 

miért emlegetik manapság annyit a terrorizmus veszélyét, vagy az iszlám fenyegetését?

11. A nonlinearitás elve: A rendszer több, mint elemeinek összessége – ennek folyo-

mányaként, a rendszer hatása környezetére szintén nagyobb, mint részeinek hatásai külön-

külön véve. A különbség mind minőségi, mind mennyiségi oldalon vizsgálható. Az a tény, 

hogy sem a strukturális, sem a holisztikus vizsgálatok nem képesek adott interakció min-

den lehetséges következményét megjósolni, illetve hogy a rendszer különböző részei szin-

tén sokszorosan visszahatóan interagálnak a maguk rendszeren belüli és kívüli környezete-

ivel, sejteti, mennyire bonyolult és összetett a valóság. A leszűrhető tanulság: az előrejel-

zés – és ezzel a klasszikus döntéshozatali folyamat eredményessége – mindig csak részle-

ges lehet. A hagyományos racionális döntési folyamatok a környezeti változások felgyor-

sulásával törvényszerűen veszítenek eredményességükből. A nonlinearitás elve tehát leg-

alább két irányba mutat:

(1) A vizsgálati modell előrejelzései, minél hosszabb időtávot veszünk, annál job-

ban el fognak térni a valóságos folyamatok mért értékeitől. Ebből a gondolatból indul 

ki a káoszelmélet, amely a maga matematikai eredményeivel szinte átírta a rendszerelmél-

tet és megváltoztatta a rendszerszemléletű gondolkodás irányait. A döntés-előkészítőknek 

és a döntéshozónak tehát tudnia kell, hogy ma már nem csak a folyamatok eredményeit 

jelzik előre matematikai modellek, de a modellek nyújtotta előrejelzések várható eltéréseit 

is modellezni lehet47.

(2)  A csoportos cselekvés minőségileg és mennyiségileg hatékonyabb, gyorsabb, 

takarékosabb stb.,  mint az egyéni cselekvések. Ez az ún.  szinergia (együttműködés) 

elve a teammunka alapja. Az együttes erőfeszítés optimalizálja az egyén személyiségének 

és szaktudásának fejlődését éppúgy, mint a hosszú távú (belső) motiváltságát, hatékonysá-

gát és kreativitását – ezen keresztül pedig a szervezeti hatékonyságot, kreativitást, adaptív 

és innovatív jelleget.

47 Gleick, James Káosz; Egy új tudomány születése (Göncöl Kiadó, 1999), 19. o.
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12. Az allokáció elve: Az a rendszer lesz hatékonyabb, annak a rendszernek lesz na-

gyobb esélye a túlélésre, amely hatékonyabban képes a korlátozottan hozzáférhető erőfor-

rásokat elosztani a maga funkciói között úgy, hogy a kívánt kibocsátások a megfelelő idő-

ben, mennyiségben, minőségben és helyen jelenjenek meg. A rendszernek, a környezeti 

változásokhoz történő folyamatos adaptálódása során, rugalmasan át kell alakítania az erő-

források elosztását. Az a rendszer, amelyben a forrásokhoz való hozzáférést a funkció he-

lyett az értékek szabályozzák, óhatatlanul lemarad az adaptációban, hiszen  a kultúra las-

sabban változik.  Hasonló problémát okozhat az érdek-vezérelt  változtatás – a politikai  

szint is változhat másképp, mint (különösen a technológia-vezérelt) folyamatok.

1.11  A 21. századi túléléshez és sikerhez szükséges tulajdonságok

A rendszertan a modern európai tudományos gondolkodás alapelveit foglalja össze. A 

rendszerszemléletű  gondolkodás  gyakorlatilag  egyenlő  a  helyes  gondolkodással.  Nem 

csak a logikus gondolkodás szabályairól van azonban szó – fejlődése során a rendszertan 

alkalmassá vált arra is, hogy hidat verjen a racionális és a kreatív gondolkodás közé és így 

a gyors és hatékony döntéshozatal fontos eszköze legyen egy olyan világban, amelyben a 

változás kényszere egyre erősebb, az adaptációra jutó idő egyre rövidebb. 

Mivel a rendszertan a rendszer és releváns környezete együttes vizsgálatára nevel, ha-

tékony a rendszerszemlélet minden olyan tevékenység menedzsmentjénél, amely a rend-

szer és környezete megfelelő illeszkedését célozza, legyen az a marketing a katonai-civil 

kapcsolatok szervezése, vagy akár az egyetemi arculatépítés. Hatékony segítség ugyan-

ezért a megvalósítási tervek készítésénél az érdekeltek és csoportjaik érdekeinek, értékei-

nek, hozzáállásának és befolyásolásának tervezésénél is. 

A túlélés záloga a 21. században néhány olyan tulajdonság lesz, amely a rendszertan 

segítségével tudatosan fejleszthető. Ilyenek például:

• Sokszínűség:  a kreativitás egyik előfeltétele.  Az egysíkú,  egyszínű gondolkodás 

aligha produkál meglepő eredményeket. A fekete inputból nem lehet más, mint fe-

kete output – ha azonban a beviteli oldalon ott a szivárvány minden színe és árnya-

lata, a kimeneti oldalon bármi lehet. A megjósolható (determinisztikus) viszonyok-

kal és folyamatokkal tölteni az időpazarlás, ugyanis az ok-okozati kapcsolatok lán-

ca csak rövid időperiódusokban tárható fel részletesebben. Minél hosszabb idősza-

kaszt  vizsgálunk,  annál  sztochasztikusabbnak (esetlegesebbnek,  megjósolhatatla-

nabbnak) fog tűnni a vizsgált jelenség és annak összefüggései,  annál több előre 

nem látható (emergens) tulajdonság és jelenség fog felbukkanni.  A sokszorosan 
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összetett ok-okozati kapcsolatok és visszacsatolások kibogozása egyszerűen meg-

haladják a képességeinket: a tudásunkat éppúgy, mint a rendelkezésre álló, erre fel-

használható erőforrásainkat.

• Receptivitás: nyitottság, befogadókészség. Nincs olyan ötlet,  amelyet ne lehetne 

megfontolni. Ugyanígy azonban nincs olyan ötlet, amelynek az ellenkezőjét ne le-

hetne (sőt, ne kellene!) megvizsgálni.

• A korlátok hiánya: a nyílt rendszerek adaptívabbak és sikeresebbek. A rendszer-

szemléletű gondolkodás képes arra, hogy modelljeinek nyitottságát tudatosan állít-

sa be, és így maga befolyásolja, mit  akar látni,  illetve megmutatni,  és mit  nem. 

Minden kulturális,  szokás-  vagy normakorlát,  de  a  törvényi  korlátozások is,  ha 

szükséges, tudatosan elmozdíthatók a gondolkodás útjából.

• Dinamizmus: a rendszerelméleti alapokon álló gondolkodási technikák képessé te-

szik alkalmazójukat a gondolkodás dinamikus strukturálására, vagyis hogy a téma 

releváns tulajdonságai szerint alkalmazzanak, vagy vessenek el bizonyos modelle-

ket.  Az így kialakított  munkahipotézis  esetenként  elégséges a vezetőnek ahhoz, 

hogy döntésre jusson, ha az idő (vagy esetleg más erőforrás hiánya) szorítja, így a 

racionális kutatási és döntéshozatali folyamat feltételei nincsenek meg. A hipoteti-

kus gondolkodás rugalmassággal és dinamizmussal egyensúlyozza ki a „modell át-

kának” hatásait. Minél színesebb az alkalmazott modellek tárháza, annál kerekebb 

képet fognak adni a vizsgált témáról. A gondolkodás dinamizmusa biztosítja a sza-

bad válogatást  az intellektus és a műveltség,  a szakmai gyakorlat és képzettség  

szolgáltatta gondolkodási eszközök közül. Minél műveltebb a vezető, annál széle-

sebb ez az eszközkészlet. A műveltség azonban nem (csak) a fiatal korban össze-

szedett elemekből kell, hogy álljon – mást fog jelenteni ugyanis a Micimackó vagy 

a Kis herceg egy serdülőnek, és mást egy felnőttnek. A vezető megláthatja Mátyás 

király meséiben a vezetési tanácsokat, a gyermek nem. A vezetőnek tehát folyama-

tosan művelnie kell magát. A monolitikus, lineáris, monokronikus, végtelenségig 

primitivizált ál-racionalizmusnál sokkal gyorsabb, színvonalasabb, hatékonyabb a 

sokszínű,  játékos,  sokféle  intellektuális  és  műveltségi  elemet  alkalmazó  kreatív 

gondolkodás. Ahogy Foucault írta: „az emberiség kulturális találmányai közt olyan 

kellékek, technikák, ötletek, eljárások, stb. sora létezik, amelyeket ugyan nem lehet  

teljesen  reaktiválni,  mégis  olyan  nézőpontot  alkotnak,  vagy  segítenek  alkotni,  

amely nagyon hasznos eszköz a történések elemzéséhez – és megváltoztatásához.”48

48 The Foucault Reader, szerk.: Rabinow, P. (Penguin, 1984) 350. o.
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• Strukturáltság: A hipotézisalkotás kiindulópontjaként azok az adatok szolgálnak, 

amelyek a felismert tulajdonságokat képezik le. Értelmezésüknek, vagyis az infor-

mációnak,  amit  belőlük  nyerünk,  olyan  működőképes  modellé  kell  összeállnia, 

melynek viselkedése eléggé közelít a valóságéhoz ahhoz, hogy a tudásunkat arról 

rendszerezze és növelje. Észben kell azonban tartani, hogy mind a struktúrákat, il-

letve a belőlük összeépülő hierarchiákat és hálózatokat összetartó szabályokat és  

szerepeket a vizsgálat (re)konstruálja, így lehetséges, hogy az általuk leképezett va-

lósághoz vajmi kevés közük van, még ha – a körülményekhez képest – látszólag  

hűen ábrázolják is azt (ld. pl. Ptolemaiosz geocentrikus világképe). Egyes esetek-

ben a modell struktúrája legalább annyit mond el a vizsgálódóról, mint a vizsgált 

dologról, néha többet is.

• Spekuláció: A döntési helyzeteket legtöbbször a szükséges erőforrások (idő, pénz, 

szakértelem,  ötlet)  hiánya vagy szűkössége jellemzi.  A döntéshozónak képesnek 

kell lennie arra, hogy a túléléshez szükséges lépéseket igen gyorsan meghozhassa. 

Amennyiben az azonnali döntéssel valamivel több időhöz (és esetleg más erőfor-

ráshoz) jutnak, mintegy tágítva kissé saját korlátaikat, lehetővé teszik az egyén, a 

csoport, illetve a szervezet pillanatnyi  túlélését, és a megtakarított idő új lehetősé-

gekhez juttatja őket ahhoz, hogy tovább javíthassanak a problémahelyzeten. A tar-

talékhagyó forráshasználat garantálja, hogy amennyiben szükséges, a korrigáláshoz 

legyen elérhető erőforrás. A racionális döntéshozatali folyamat költséges adatgyűj-

tési,  értelmezési,  alternatívakeresési  és  értékelési  módszerei  tehát  ilyen  sürgős 

helyzetben aligha alkalmazhatók. Márpedig a sürgősség talán a leggyakoribb dön-

tési  helyzetjellemző.  Nem marad  más  esély,  mint  a  spekuláción  alapuló  döntés 

olyan  módszerek  segítségével,  amelyek  a kockázatokat  csökkentik  azáltal,  hogy 

metódust és rendszert visznek a „találgatásba”. 

1.12 A szervezeti modellek fő rendszertani típusai

A rendszermodellek különböző típusai a modellezendő rendszert különböző bonyolult-

ságúnak tételezik és más-más oldaláról mutatják be. Csoportosításukra számtalan javaslat 

született. Jelen Most elég, ha a rendszermodellek öt fő csoportját különböztetjük meg: a 

mechanisztikus (zárt), az organikus (nyitott), a neuro-kibernetikus („tanuló szervezet49”), a 

kulturális (érték-alapú), illetve a politikai (érdek-alapú) modelleket50.

49 Ld. pl. Handy, Charles The Age of Unreason (2. kiad., Arrow Business Books, 1991), 179-187. o.

50 Az alábbiakban a TSI metodológiában használt csoportosítást követjük. Ld. pl.: Flood, R. L., és Carson, 
E. R., Dealing with Complexity: An Introduction to the Theory and Application of Systems Science (2. 
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1.12.1 A mechanisztikus modellek51

A mechanisztikus (strukturális) modellek kiválóan alkalmasak statikus viszony- és di-

namikus folyamat-struktúrák52 elemzésére, a szervezetek zárt rendszerként való ábrázolá-

sára. Előre meghatározott, világos, egyszerű, szabványosított, ismétlődő, vagy rutin fel-

adatok, ill. ilyen feladatokat végző csoportok és szervezetek modellezésére használatosak. 

Előnyük  a  könnyen  áttekinthetőség,  célszerűség,  költséghatékonyság,  azonban  számos 

hátrányuk is van. Ez a típus csak olyan csoportok működésének modellezésére alkalmas, 

ahol (1) az „emberi erőforrások”, vagyis a szervezetet alkotó emberek (beosztottak és ve-

zetők) készek gépiesen engedelmeskedni az utasításoknak és előírásoknak, (2) a környezet  

stabil.

Az ilyen modellek alapján vezetett szervezetek nem érzékelik kellőképpen környezetü-

ket, ezért sérülékenyek egy változó, sztochasztikus, ellenséges világban. Ráadásul, mivel 

gondolkodás nélküli engedelmességre szocializál, nem tud mit kezelni a gondolkodókkal – 

vagy dehumanizál, vagy feloldhatatlan konfliktust teremt akár a javító szándék és a pa-

rancs között, amely demoralizációhoz és a szervezet széthullásához vezet. 

Ezeknek a modelleknek a használata az újkor hajnaláig követhetők vissza, jellemzői a 

kora újkorban kialakult mechanisztikus világszemléletnek, a gép és a törvény istenítésé-

nek. Tipikus példa a zárt,  mechanisztikus modellekre a számviteli szakemberek vagy a 

mérnökök professzionális kultúráját általában jellemző szervezetfelfogás, mely segíti őket 

a vállalat belső folyamatainak modellezésében, de nem feltétlenül alkalmas például a szer-

vezet és környezete ügyeinek igazgatására. Általában a mechanisztikus szemlélet egy hie-

rarchikus,  vertikálisan  jól  tagolt  szervezetben  a  végrehajtó  operatív  vezetői  szinteken  

hasznos, minél magasabb vezetői szinteket veszünk azonban, annál korlátozottabban hasz-

nálható, annál inkább kiegészítésre szorul.

A mechanisztikus modellek alapján a döntéshozás folyamata viszonylag egyszerű, tu-

datos és racionális, mert a feladat teljesítését, mint a csoport egyedüli és egyetemes célját 

magától értetődőnek veszi, értelmezésének lehetséges különbségeitől pedig (mind az eset-

kiad., Plenum, 1992) vagy Flood, R. L., és Jackson, M. C., Creative Problem Solving; Total Systems In-
tervention (Wiley, 1991), 1-60. o.

51 Ld. pl. Forrester, J. W. Industrial Dynamics (MIT Press, 1961), uő.: Principles of Systems (Wright-Allen 
Press, 1969).

52 A rendszerdinamika módszertanához ld.: Roberts, N., Anderson, D., Deal, R., Garet, M. és Shaffer, W. 
Introduction to Computer Simulation: A Systems Dynamics Approach (Addison-Wesley, 1983), Wolsten-
holme, E. F. System Enquiry: A System Dynamics Approach (Wiley, 1990). Gyakorlati (üzleti és nonpro-
fit) alkalmazásaira ld. a STELLA és iTHINK szoftvercsomagot: http://www.iseesystems.com/ 
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legesen különböző érték- és normarendszerek szempontjából, mind az eltérő érdekrend-

szerek szempontjából) eltekint:

• 1. lépés: az elérendő cél vagy célok megszabása, a kapott feladat értelmezése;

• 2. lépés: a cél(ok)hoz vezető alternatív utak kijelölése, elemzése és értékelése;

• 3. lépés: az alternatív utak igényelte költségek és források elemzése és 
értékelése;

• 4. lépés: az alternatívákat szimuláló matematikai modellek felállítása és 
vizsgálata;

• 5. lépés: a döntési kritérium(ok) kiválasztása;

• 6. lépés: szimuláció, optimalizáció és döntés. 

Amennyiben tehát a szervezet vagy csoport érték- és normarendszere, valamint érdek-

rendszere (a) egységes vagy (b) (legalábbis időlegesen) kiküszöbölhető mint szempont, az 

ilyen mechanisztikus modellen alapuló döntéshozási folyamat viszonylag egyszerűen, lo-

gikusan képes jól indokolható és védhető, mindenki számára átláthatónak tűnő döntések 

meghozására.  Abban a pillanatban azonban, hogy a csoport vagy szervezet érték- és ér-

dekrendszere csak látszólag egységes, a mechanisztikus modell képtelen lesz az értékek és  

normák, valamint az érdekek viszonyainak tisztázására és kezelésére.

A mechanisztikus modellek kérdésfeltevése a szervezet felépítésére, a szervezeti folya-

matokra, illetve a feladatok végrehajtásának hatékonyságára irányul: 

• Milyen elemekből épül fel a szervezet? Milyen típusokba sorolhatók és hogyan jel-

lemezhetők ezek az elemek?

• Milyen koordináló mechanizmusok alapján strukturálódik a szervezet? (illeszke-

dés? felügyelet? standardizálás?)

• Milyen folyamatok és hogyan zajlanak a struktúrában? (hatalmi és döntési lánc, 

munkaanyagok és információk áramlása)

• Milyen felépítési elvek irányítják a szervezet strukturálódását? (munkakörök, vi-

selkedési normák, képzés és indoktrináció, egységek csoportosítása és mérete, ter-

vezési és ellenőrzési rendszerek, kapcsolattartási eszközök, vertikális és horizontá-

lis decentralizáció)

• Milyen (külső és belső) sikerfeltételek befolyásolják a szervezet eredményességét? 

(kor, méret, technikai rendszer, környezet, hatalom-megoszlás)

• Milyen eredményességi és hatékonyság-elemzési kérdések merülnek fel?
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A mechanisztikus modellek  általában nem kezelik a feladatszabást a rendszer része-

ként. A feladat, sőt legtöbbször a feladat alapján tételezett cél is általában a vizsgált rend-

szer szempontjából a rendszer határain kívül keletkezik, s olyan végrehajtási utasításokkal 

és egyéb korlátokkal körülbástyázva kerül be a végrehajtásra redukált szervezetbe, melyek 

a lehetséges alternatívák számát jelentősen csökkentik, sokszor megakadályozva az adott 

helyzetben legegyszerűbb, leghatékonyabb, és/vagy a hosszabb távon előnyösebb alterna-

tívák felismerését és alkalmazását. Ezek a „felsőbb helyen” előírt követelmények, indokol-

tan vagy indokolatlanul, beleszólhatnak a döntési kritérium(ok) kiválasztásába, felülírva a 

rendszer által kritikusnak talált tényezőket és olyanokkal helyettesítve azokat, amelyek a 

vizsgált rendszer szempontjából érthetetlennek, hibásnak, sőt károsnak bizonyulhatnak.

1.12.2 Az organikus modellek

Az organikus modellek már nyílt rendszerként kezelik a szervezeteket, képesek tehát 

modellezni olyan dinamikus, komplex környezeti kapcsolatokat magában foglaló jellemző-

ket, mint a szervezeti alkalmazkodókészség, a túlélés, a szervezet (mondhatni, egyed-) fej-

lődése, életciklusai, evolúciója, sőt, a szervezetek együttélése. 

Előnyeik közé tartozik, hogy a változékony környezettel fennálló input-output („adok-

kapok”) viszonyokat jól kezelik, be képesek bemutatni a funkcionális rendszercélok vég-

rehajtási folyamata mellett a rendszer önfenntartási, növekedési és fejlődési céljainak egy-

szerű egyeztetési mechanizmusait is. Határozottan javít ez a hozzáállás a szervezetek rea-

gáló és  változóképességén,  hasznos a komplex környezetekben (társadalom, piac,  stb.) 

való túlélésben, különösen „viharos” körülmények között. 

Az organikus  rendszermodellek,  alkalmasak  lévén  nyílt  rendszerek  és  környezetük 

kölcsönhatásainak dinamikus ábrázolására, már képesek arra, hogy adott problémahelyzet 

felmérése után a feladat(ok) és cél(ok) tételezését mint a rendszeren belül zajló döntési fo-

lyamat részét kezeljék. A döntés-előkészítő folyamat tehát a következő lépéseket tartal-

mazhatja:

1. a problémahelyzet felismerése;

2. a feladat meghatározása;

3. a modellezés céljainak meghatározása;

4. a létező modellek pragmatikus, kritikai áttekintése;

5. a szabályok, az elmélet és az adatok minőségének és hozzáférhetőségének értékelése;

6. a modell(ek) értékelése a használó szempontjából;

7. szignifikáns előfeltevések rögzítése;

8. a modell-alkotás metodológiájának rögzítése, a modell felállítása:

63



a. konceptualizáció:

i. lehatárolás  (tulajdonképpen a  vizsgált  probléma,  elemek,  relevancia, 

hatásviszonyok);

ii.meghatározások és leírások;

iii.okozati visszacsatolás-diagram, struktúra;

iv.rendszerdinamikai folyamatábra;

b. formuláció (a modell „összerakása”);

c. szimuláció (a modell „kipróbálása”);

d. validáció (az érvényesség megállapítása):

i. empirikus szempontból – a minőségi és mennyiségi eredménytesztek, 

valamint érzékenység-tesztek eredményeinek elemzése; a reakciók ös-

szevetése a nyert adatokkal a dinamikus tesztek során, a strukturális 

változásokat és más modell-perturbációkat (zavaró tényezőket) is bele-

értve.

ii.teoretikus szempontból – a használt elméletek összevetése a tudomá-

nyos irodalomban hozzáférhetőkkel;

iii.pragmatikus szempontból  –  a  modelleknek  az  emberek  és  a  célok 

szempontjából való folyamatos értékelése;

9. „finombeállítások”, szimulációk, a modell alkalmazása. 

Az organikus modellen alapuló döntési folyamat visszacsatolási körei mutatják, hogy 

ebben a rendszerben nincs „lezárt”, „kész” és „végleges” döntés – a használt megoldás 

folytonos értékelése automatikusan is elvezethet a modellező folyamat újraértékeléséhez 

minden olyan esetben, ahol a megoldás validitása túl szűknek bizonyul az adott helyzet ál-

tal lehetővé tetthez (vagy megkövetelthez) képest, vagyis ha akár a mért ellenőrző adatok 

eltérései, akár a felhasznált elmélet meghaladása, akár az érintettek érdekei illetve az kitű-

zött célok megváltozása az újragondolást szükségszerűvé teszik. 

Kiváló példa az ilyen rendszermodellezésre a klasszikus iskolához tartozó marketinge-

sek (különösen az ipari marketing-szakértők) szervezetfelfogása, amely a gazdálkodó szer-

vezetek funkcionális céljait (az adott vásárlói szükséglet kielégítése), illetve a szervezet 

önfenntartási (afunkcionális)  céljait  (növekedés, fejlődés, élettér,  stb.) képes egyeztetni, 

megkönnyítve ezzel a szervezet adaptációját változó (bár viszonylag kiszámíthatóan válto-

zó, nem túl hektikus és agresszív) környezetének igényeihez és feltételeihez.

Az organikus modell szerint gondolkodó ember kérdései a hadseregről ezek lehetné-

nek:
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• Kiknek a szükségleteit elégíti ki a hadsereg (kik a klienseink)?

• Hogyan szerezhetünk információkat róluk?

• Milyen szükségleteket elégít ki a hadsereg?

• Csoportosíthatók-e a kliensek valamilyen szempontból?

• Csoportosíthatók-e a szükségletek valamilyen szempontból (piacszegmentáció)?

• Hogyan alakultak ezek a szükségletek az elmúlt X évben?

• Felismerhetők-e trendek a szükségletek változásaiban?

• Azonosítható-e valamilyen elv arra, hogy a kliensek szükségletei közül melyeket 

kell valóban a hadseregnek kielégítenie (kiket kellene a hadseregnek megcéloznia a 

szolgáltatásaival)?

• Milyen szolgáltatásokkal elégíti ki az egyes szükségleteket a hadsereg?

• Milyen hatékonysággal elégíti ki az egyes szükségleteket a hadsereg?

• Még milyen szervezetek elégítenek ki hasonló szükségleteket (versenytársak)?

• Miért a hadsereg szolgáltatásait veszik igénybe, és nem más szolgáltatóét?

• Hogyan zajlik a szükségletek kielégítésének folyamata?

• Milyen tényezők befolyásolják ezt a folyamatot?

• Hogyan értékelik klienseink a hadsereg szolgáltatásait?

• Hogyan értékelik klienseink a versenytársak szolgáltatásait?

• Milyen szabad, foglalt, ill. szűk kapacitásaink vannak?

• Milyen fontosabb, sikeresebb, hasznosabb, ill. költséghatékonyabb szolgáltatásokat 

lennénk képesek nyújtani meglévő kapacitásainkkal?

Hátránya az ilyen organikus modelleknek, hogy a szervezetek társadalmi jellegét, ér-

dek- és érték-viszonyait figyelmen kívül hagyja, a harmonikus együttműködést hangsú-

lyozza ott is, ahol a konfliktus és/vagy a kényszer a jellemző, ráadásul a szervezeti válto-

zást a külső környezet által generált adaptív folyamatnak tartja, vagyis vak a proaktív fej-

lesztésre. 

1.12.3 A neuro-kibernetikus modellek53

A reaktív és proaktív viselkedéseket egységben megmutatni az ún. neuro-kibernetikus 

modellek képesek. Az ilyen modellek alapján vezetett szervezetek képesek az önmegisme-

rés, önkritika és önálló tanuláson – sőt, a „tanulni tanuláson” – alapuló dinamikus célkere-

sésre, a nagyfokú bizonytalanság kezelésére, a szervezet humán erőforrásainak teljesebb 

kihasználására a szervezeti kreativitás fejlesztésében. 

53 Ld. Beer, S. The Heart of Enterprise (Wiley, 1979); uő., Brain of the Firm (Wiley, 1981), és Diagnosing 
the System for Organisations (Wiley, 1985).

65



A rendszerek neuro-kibernetikus vizsgálata, a vizsgálati cél meghatározása, a releváns 

rendszer lehatárolása és a struktúra átvilágítása után, sorra veszi a működési, koordinációs, 

irányítási, controlling, fejlesztési, stratégiai és információs funkcióit. A neuro-kibernetikus 

rendszer képes arra, hogy a stratégiai alrendszer modellezésénél figyelembe vegye az ér-

dek- és értékrendszerek komplex szempontjait, bár egyik sem tartozik a modell inherens 

rendezőelvei közé. Egy ilyen modellben a döntéshozás lépései a következők:

1. Helyzetfelmérés:  problémák és kilátások,  lehetőségek és veszélyek felmérése – 

milyen jövővel kell számolnia a szervezetnek akkor, ha nem változtatunk semmin?

a) Rendszerelemzés: a szervezet és működései; érintettek, befolyásolók és hatáskap-

csolatok; a rendszer és környezetének viszonya;

b) Obstrukció-analízis: a szervezetfejlesztés ellen szóló érvek és tények vizsgálata;

c) Referenciaszámok  kivetítéses  elemzése:  a  szervezet  jelenlegi  teljesítményének, 

eredményeinek kivetítése a jövőre – feltételezve, hogy a szervezet és a környezeti trendek 

változatlanok maradnak.

2. Jövőtervezés: milyen – idealizált – jövőkép felel meg az érintettek különböző cso-

portjainak? (Két változatban: „minimális terv” – amennyiben a környezet változatlan ma-

rad; „maximális terv” – amennyiben a környezetben sikerül a szervezet számára pozitív 

változásokat indukálni.)

a) Küldetés: a szervezet kötelezettségei és felelőssége a környezete, valamint az érin-

tettek iránt, továbbá a szervezetnek egy olyan jövőképe (vision), amely mellett az érintet-

tek szívesen köteleznék el magukat.

b) Kritérium-jegyzék: részletes, strukturált felsorolása mindazoknak a jegyeknek, jel-

lemzőknek és tulajdonságoknak, amelyeket az érintettek elvárnak az új formációtól.

c) A rendszer megtervezése: hogyan és miként fog az új rendszer megfelelni az elvárt 

kritériumoknak? Milyen funkcionális alrendszerek (probléma-azonosító, döntéshozó, meg-

valósító, ellenőrző és információ-szerző, -előállító, ill. elosztó funkciók) és hogyan kell, 

hogy működjenek ehhez?

3. Eljárástervezés: a szervezeti politika (policy) kialakítása – hogyan közelíthetjük 

egymáshoz az 1. szakaszban leírtak szerint felvázolt referencia-jövőképet („ide jutunk, ha 

nem változik semmi”) a 2. szakaszban kialakított ideális jövőképhez?

4. Forrástervezés: mennyire, mikor és hol lesz adott erőforrásokra szükség, illetve 

hogyan szerezhetők meg?

a) Inputok – anyagok, résztermékek, energia, szolgáltatások;

b) Eszközök – épületek, gépek, stb.;
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c) Emberi erőforrások – munkaerő, szakértelem, heterogenitás, kreativitás, szinergia;

d) Pénzforrások.

5. Megvalósítás- és ellenőrzés-terv: 

a) Megvalósítás: ki, mit, mikor, hol, hogyan?

b) Monitoring: az elért részeredmények folyamatos mérése.

c) Ellenőrzés: a részeredmények összevetése a tervezett értékekkel.

d) Tanulás: mi az eltérés oka? Hogyan lehet javítani a folyamatokon?

e) Igazgatás: folyamatos korrekció és javítás. 

A neurokibernetikus rendszermodellek hátránya, hogy nem tudják kezelni azt a tényt, 

hogy a részek céljai nem mindig azonosak az egészéivel. Nem képesek továbbá modellez-

ni a „status-quo féltést”, azt az ellenállást, ami a tanulási folyamatban keletkező felismeré-

sek alkalmazásakor keletkezik a szervezet azon részeiben, amelyeknek (akár csak rövid 

távú) érdekei, vagy értékei sérülnek az átalakulás folyamán, a szervezetek társadalmi jelle-

gét tehát szintén figyelmen kívül hagyják.

1.12.4 A kulturális modellek54

A kulturális modellek (éppúgy, mint a következő csoport, a politikai modellek) a fenti-

ekhez képest a rendszerek teljesen más aspektusait és perspektíváit képes bemutatni.  A 

fenti modellek által vizsgált „racionális” aspektusok az ilyen modellekben viszonylagossá  

válnak, látókörbe kerülnek olyan, a hivatalos szervezeti kultúrával ellentétes egyéb érté-

kek, amelyeket ha megfelelően használunk, sokszorosára növelhetik a szervezeti kreativi-

tást,  alkalmazkodó-  és  fejlődőképességet,  ugyanakkor  helytelen  kezelés  vagy mellőzés 

esetén nagyban akadályozhatják a szervezeti célok teljesítését.  Az osztott társadalmi és 

szervezeti értékek és normák hatásmechanizmusainak felhasználásával a szervezeti átala-

kítás teljesen más folyamatait képes felállítani, amelyekben az érdekeltek helyzetfelfogá-

sának és  -értékelésének  (percepció és  értékrend)  alakításának  alapvető  fontossága  kap 

hangsúlyt. Hátránya, hogy könnyen ideológiai kontrollhoz vezethet, aminek már a gyanúja 

is bizalmatlanságot és elutasítást okoz. Politikai belharcok idején például az érdekrendsze-

reket a felek szívesen bújtatják értékrendszerek mögé, zavarván az elemző munkáját. 

A szervezeti kultúra által megtestesített értékrendszer az alapja annak a viszonyítási 

rendszernek is, amely a társadalmi felelősség ideológiájára alapozva, a vizsgált rendszer-

ben meglevő célok és érdekek minősítésére a közösség feltérképezett értékrendjét használ-

54 Ld. Ackoff, R. L., Redesigning the Future (Wiley, 1974), uő. The Art of Problem Solving (Wiley, 1978), 
és Creating the Corporate Future (Wiley, 1981), valamint „Beyond prediction and preparation” Journal 
of Management Studies 20, 59-69. o.
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ja fel. A közélet átláthatósága, a közigazgatás érthetővé tétele, a választó polgárokkal való 

hatékony kommunikáció igényli ezt a viszonyítási alapot.

Mivel a kultúra hatásai akkor válnak nyilvánvalóvá, ha valamilyen szinten értékrend- 

ill. norma-ütközés tapasztalható (pl. szervezeti kultúra – nemzeti kultúra: japán vállalati 

himnuszok énekeltetése a magyar leányvállalatnál; vezető és a beosztottak kulturális hátte-

re – amerikai tábornok a brit tiszt elöljárója; professzionális kultúrák ütközése – fegyvern-

mi kultúrák ütközései – vagy akár civilek és katonák nem mindig sikeres kommunikációja; 

nemzetiségi kultúrák ütközése – cigánykérdés Magyarországon; politikai pártok csoport-

kultúrája, társadalmi rétegek kultúrái, generációs szubkultúrák, stb.), a kulturális modell 

használata különösen komplex, különböző jellegű csoportokat érintő helyzetek kezelésé-

nél fontos. Amennyiben a vizsgált szervezet vagy csoport kultúrája egységes, illetve ha az 

értékrendek különbségei nem mérvadóak (pl. harci helyzetben, börtönben, stb.), a kulturá-

lis modell „csupán” mint értékmérő viszonyítási alap használható (vezetési etika).

A kulturális modellben a döntések az érdekeltek feltérképezése, valamint érdekeik és 

értékrendszereik elemzése után dialektikus vitában, szintézisként jönnek létre55. A kulturá-

lis (érték-alapú) modellek és a politikai (érdek-alapú) modellek fő különbsége, hogy a kul-

turális modellekben a radikálisan értékekbe ütköző érdekek kioltódnak, míg a politikai mo-

dellekben, ha egyáltalán az értékek megjelennek bennük, az érdekek prioritása nyilvánul  

meg – háborúban (legyen az piaci vagy katonai konfliktus) nem célravezető, ha hagyjuk, 

hogy az erkölcs megakadályozzon a helyes döntések meghozatalában. Hangsúlyozandó 

azonban, hogy ezt a szabályt az életben maradás ösztöne diktálja – „békeidőben” az ilyen 

magatartás közép- és hosszú-távon széleskörű társadalmi ellenérzéseket szül, visszaütve az 

ilyen elveket követő szervezetre.

A kulturális modell szülte kérdések a hadseregről:

• Milyen saját kultúrával rendelkező csoportok alkotják a hadsereget és releváns kör-

nyezetét? (közkatonák, altisztek, tiszti kar, főtisztek, stb.)

• Milyen jellemzőik vannak?

• Milyen értékekkel és normákkal jellemezhetők?

• Hogyan viszonyulnak a csoportkultúrák a hadsereg kultúrájához?

• Hogyan viszonyulnak a csoportkultúrák egymáshoz?

• Hogyan viszonyulnak a csoportkultúrák a nemzeti kultúrához?

• Hogyan viszonyul a hadsereg kultúrája a nemzeti kultúrához?

• Hol vannak ütközések a kultúrák értékrendjei között?

55 A kultúrák elemzésének és a menedzsmentjének szerintem máig egyik mértékadó alapműve: Deal, T. és 
Kennedy, A., Corporate Cultures; The Rites and Rituals of Corporate Life (Penguin, 1982). 
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• Milyen értékrendet fejeznek ki a hadsereg szervezeti kultúrájának jegyei? (hősök, 

legendák, rituálék, szimbólumok)

• Harmonizálnak-e, ill. ütköznek-e (hol, mikor, miért, miben) a valóságos tapasztala-

tok és a kultúra sugallta értékek?

A szervezeti kultúra alakítása és művelése igen idő- és erőforrás-igényes, ugyanakkor 

közvetlen hatása az eredményességi mutatókra igazából csak akkor mérhető, ha nem törő-

dünk vele. Menedzselése az alapja a szervezeti identitás-tudat, arculat-kialakítás és -fej-

lesztés, a szervezeti kommunikáció (PR, reklám, ipari harmonizáció, stb.) helyes kezelésé-

nek éppúgy, mint a nemzetközi szervezetek menedzsmentjének (nemzetközi, interkulturá-

lis vagy kultúrközi menedzsment), ahol a különböző nemzeti, professzionális és szervezeti  

kulturális háttérrel rendelkező alkalmazottak és vezetőik olyan speciális problémákkal ta-

lálják magukat szemben, amelyek a hagyományos, nemzeti keretű szervezetekben jóval 

ritkábban kerülnek felszínre (pl. viselkedési, testbeszédi, öltözködési stb. normák különb-

ségei). NATO-tagságunk révén az utóbbi területnek kiemelt jelentőséget kell nyernie.

1.12.5 A politikai modellek56

A politikai modellek, hasonlóan a kulturális modellekhez, nagyban „relativizálják” a 

szervezet racionális folyamatkezelési technikáinak megítélését.  A kulturális modellekkel 

szemben a politikai modellek esetében a vizsgálódás fókuszában nem az értékek és nor-

mák, hanem az érdekek hálózata áll, azok konfliktusai, az eltérő érdekű egyének és/vagy 

csoportok versengése, sőt harca érdekeik érvényre juttatásának eszközéért, a hatalomért57.

A szervezetek vagy csoportok politikai rendszereit az érdekek, a konfliktus, illetve a 

hatalommegosztás milyensége alapján három típusba sorolhatjuk. Az  egységes szerveze-

tek/csoportok (teamek) érdekei erősen integráltak, hiszen céljaik egybeesnek, közösek. A 

konfliktusok egy ilyen csoportban nem érdekellentéteket tükröznek, ezért ritkák és átme-

netiek. A hatalom, mint az érdekérvényesítés eszköze, így nem válik fontos egyeztető erő-

vé, helyét mások (például a vezetési stílus) veszik át.

A plurális szervezetek/csoportok jellegét a szervezetétől részlegesen és fokozatosan el-

térő érdekek laza szövetsége határozza meg. A tendenciájukban divergáló érdekek időle-

ges egyeztetésén alapuló koalícióban a konfliktusok inherens jellemzőként vannak jelen, 

56 Ld. pl. Churchman, C. W. Challenge to Reason (McGraw-Hill, 1968), uő. The Systems Approach (Dell 
Publishing, 1968), The Design of Inquiring Systems, Basic Concepts of Systems and Organisation (Basic 
Books, 1979), és Thoughts and Wisdom (Intersystems Publications, 1981) a módszer filozófiai hátterére, 
Mason, R. O. és Mitroff, I. I. Challenging Strategic Planning Assumptions (Wiley, 1981).

57 Ld. még: Checkland, P. B. Systems Thinking, Systems Practice (Wiley, 1981), és Checkland, P. B. és 
Scholes, J. Soft Systems Methodology in Action (Wiley, 1990)
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vannak azonban pozitív aspektusaik a kölcsönös előnyök elérésének nyílt érdekütközteté-

seken alapuló folyamatában (konfrontáció). A (megosztott) hatalom fontos szerepet kap az 

ilyen csoportokban mint az érdekellentétek feloldásának egyik eszköze – amennyiben az 

egyeztetési folyamatok eredménytelenek, alkura nem marad lehetőség és a többiek kétség-

be vonják a hatalmi centrum jogát a végső döntés meghozására, a koalíció felbomlik.

A kényszerszervezetek és -csoportok fő jellemzője, hogy tagjaik teljesen eltérő, ellent-

mondó, sőt ellentétes érdekeket képviselő, rivális erők, melyeket csak a koncentrált hata-

lom erőskezű  alkalmazása  tart  a  fennálló  csoporthierarchiában  (dominancia,  alávetés). 

Amennyiben az elkerülhetetlen belső konfliktusok változást hoznak a hatalom birtoklásá-

ban, a változás radikálisan át fogja alakítani a fennálló struktúrát is.

A politikai modellek előnyei közé tartozik, hogy képes az érdekek mentén megmutatni  

a különböző szervezeti működéseket, hangsúlyozva a hatalom kulcsszerepét a lehetséges 

végkifejletek szempontjából, ily módon a hatalmat állítva az elemzés központjába. Érzéke-

nyek továbbá arra a tényre, hogy adott célok egyesek számára racionálisak lehetnek, míg  

mások számára nem - képesek modellezni azt a döntési helyzetet, amikor a vezetőnek hat-

roznia kell, kinek a racionalitását kövesse. Mivel felismerik a diszintegratív kötődések és 

feszültségek rendszerét,  képesek ellensúlyozni a szervezetben a szociológiai értelemben 

vett bürokrácia funkcionalitás- és rendezettségképét. Mivel a szervezeti szereplők politi-

kai (érdek-) jellegét mind motivációs, mind strukturális oldalról alá képesek támasz-

tani, a politikai modellek segítenek megakadályozni azt az általános tévedést, hogy 

nem feltételezzük a vizsgált szervezetről, hogy politikai (érdek-) alapú aktivitások is 

zajlanak benne. Különösen akkor vagyunk hajlamosak ezt a hibát elkövetni, ha ma-

gunk is érintettek vagyunk – személyünkben vagy érzelmileg – a vizsgált szervezet-

ben.

A politikai modell döntéshozási folyamata koalíciós helyzetben igen hasonlít a kulturá-

lis modellére: az érdekcsoportok feltérképezése, érdekeik és hatalmi helyzetük elemzése 

utáni tárgyalások folyamán alakul ki a közös döntés. A felmért jellemzők közé tartozhat a 

vizsgált csoportokat jellemző érték- és normarend is, de igazából csak mint őket korlátozó, 

gyengítő elem. A politikai modellben gondolkodó vezető megpróbálja az etikai, elvi, stb.  

faktorokat kizárni döntésének meghozatalakor, ezzel erős ellenérzéseket kiváltva egyes kul-

túrkörök (pl. az euro-amerikai demokráciák) képviselőiből. Amennyiben ez nem hat nega-

tívan a szervezete jövőjére (pl.  a gazdasági szektor egyes területein, „éles” helyzetben, 

stb.), vagyis ha nem ütközik kulturális értékekkel, a politikai modell igen hatékony lehet. 
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Szélsőséges hatalommegoszlás esetén azonban különleges helyzet alakul ki – a koalí-

ció helyébe az elnyomás lép, ahol az érdek- és hatalom-elemzés adja az egyedüli világos 

képet a szervezetről.

Az érdekrendszerek vizsgálatának két fő fázisa van58. Mindkét fázisban gyakorlatilag 

ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, először a jelenlegi („Milyen …?”), aztán pedig a kí-

vánatos (elvárt, optimális – „Milyen kellene, hogy legyen …?”) helyzetre vonatkoztatva. 

Az utóbbit meghatározhatja valamilyen értékrendszer is, azonban ez egyáltalán nem ma-

gától értetődő - ugyanúgy meghatározhatják egyéni, csoport- vagy szervezeti érdekek is. A 

vizsgálat eredménye a két kérdéssorra adott válaszok ütköztetéséből születik. Az érdek-

rendszerek vizsgálatának jellegzetes kérdéssora Magyar Honvédség tekintetében a követ-

kező:

1. „Milyen …?”

• Ki(k)  valójában  a  Magyar  Honvédség  kliense(i),  vagyis  ki  az(ok),  aki(k)nek  a 

szükségleteit a Magyar Honvédség a valóságban kielégíti (szemben azokkal, akik-

nek nincsen olyan szükségletük, amit a szervezet valóságosan kielégít, de esetleg 

része

• sülnek a költségekből és/vagy a hátrányokból,  amiket  a szervezet működése te-

remt)?

• Mi az igazi célja a Magyar Honvédség – nem a deklarált szándékok, hanem a valós 

eredmények alapján?

• Mi a Magyar Honvédség sikerének belső értékmérője – nem a deklaráltak, hanem a 

tapasztalatok alapján?

• Ki az igazi döntéshozó, vagyis ki képes megváltoztatni a Magyar Honvédség sike-

rességének értékmérőit?

• A sikeres szervezeti tervezés és végrehajtás mely feltételeit tartja a döntéshozó va-

lójában a maga ellenőrzése alatt?

• A siker mely feltételeit nem tartja ellenőrzése alatt a döntéshozó, vagyis mi alkotja 

a releváns vezetési környezetet?

• Ki(ke)t vonnak be ténylegesen a Magyar Honvédség tevékenységét és jövőjét érin-

tő tervezési folyamatokba? 

58 Ulrich, W. Critical Heuristics of Social Planning (Haupt, 1983), uő. „Critical Heuristics and Systems De-
sign”, European Journal of Operational Research 31, 276-283. o., és „Systems thinking, systems practi-
ce, and practical philosophy: A program of research”, Systems Practice  1, 137-163. o.
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• Ki(ke)t vonnak be szakértőként, milyen szakértelemmel és milyen szerepet játsza-

nak valójában?

• A tervezésbe bevontak miben látják annak garanciáját, hogy a tervezési folyamat 

sikeres lesz? (Pl.: a szakértők kompetenciája? a szakértők egyetértése? az empiri-

kus adatok helytállósága? a matematikai modellek, számítógépes szimulációk rele-

vánssága? az érdek-csoportok támogatása? a bevontak tapasztalata és intuíciója? 

stb.) A megjelölt sikergarantáló tényezők valóságosak-e vagy hamisak?

• A tervezésbe bevontak közül kik képviselik az érintettek egyes csoportjait? Mely 

érintett csoportok nincsenek bevonva? 

• Adnak-e a  jövőjük alakításából  kirekesztett  érintetteknek lehetőséget  arra,  hogy 

emancipálódjanak, vagyis a saját kezükbe vegyék jövőjük tervezését, vagy a szak-

értők megmondják nekik, mi nekik a jó, milyen életminőségekre jogosultak, stb.? 

Vagyis:  az érintettek csupán kiszolgáltatottak, akik mások céljait töltik be, vagy 

öncélú csoportok, akik maguk is kliensek?

• Milyen világnézet húzódik meg a szervezet rendszerének mélyén? Kinek vagy kik-

nek a világnézete az? A bevontaké és/vagy az érintetteké (kirekesztetteké)?

2. „Milyen kellene, hogy legyen …?”

• Kinek kellene a hadsereg-reform haszonélvezőjének (kliensének) lennie? Vagyis: 

kinek az érdekei szerint kell átalakítani a Magyar Honvédséget?

• Milyen szervezeti célokat kellene kitűzni ahhoz, hogy a kliens érdekeit szolgálja a 

Magyar Honvédség  működése?

• Milyen szervezeti sikermérők lennének megfelelőek (a reform szempontjából)?

• Kinek kellene a döntéshozónak lennie, vagyis kinek kellene a hatalmába adni az át-

alakítás sikermérőinek megváltoztatási jogát?

• Milyen összetevőket (források, korlátok) kellene a döntéshozónak ellenőriznie?

• Mely forrásokat és feltételeket nem kellene a döntéshozónak ellenőriznie, vagyis 

mely források és feltételek tartozzanak a vezetési környezethez?

• Kit vagy kiket kellene bevonni a rendszertervezésbe?

• Milyen szaktudásokat kellene bevonni a tervezésbe, vagyis kiket kellene szakértő-

nek tekinteni és milyen szerepbe kellene őket helyezni?

• A sikeres átalakításnak, illetve a rendszer sikeres működésének milyen garanciáit 

kellene figyelembe venni a tervezéskor?

• Kik képviseljék az érintettek érdekeit? Vagyis, az érintettek köréből kiket kellene 

bevonni az átalakításba (tervezésbe)?
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• Milyen mértékben és mi módon kellene lehetőséget biztosítani az érintetteknek, 

hogy belefolyjanak jövőjük alakításába, így felszabadulva a bevontak gyámkodása 

alól?

• A bevontak és/vagy az érintettek milyen világnézetén kellene a szervezetnek ala-

pulnia? 

A politikai modellek kizárólagos használata sem veszélytelen – könnyen a politikai 

ügyek  túlhangsúlyozásához vezethet  a  szervezet sikeres működéséhez szükséges egyéb 

összetevők rovására; ráadásul a helyzet politikumának kiismerése további politizálódás-

hoz, a végletek kiéleződéséhez, teljes bizalmatlansághoz vihet.

1.13 Összefoglalás

A rendszertan a tudományos hipotézisalkotás és a döntéshozatal módszertana is. A mo-

dern rendszerszemlélet bemutatása során felmértem annak elveit és eszközrendszerét, va-

lamint bemutattam, hogyan alkalmazhatók azok a kutatás fókuszának helyes kijelölésére 

(pl. a katonai és civil tudományok viszonya), és a (katonai és civil) vezetéstudományi hi-

potézisek és analóg modellek (metaforák) megalkotására (pl. a hadseregek társadalmi fel-

adatainak azonosítása, az „autokatalitikus” szervezeti folyamatok alkalmazásának korlátai 

és haszna, a 21. századi sikeres szervezetvezetéshez szükséges értékek azonosítása a DNS-

alapú öröklődési folyamat analógiájára, stb.). Elemeztem továbbá a modellek bonyolultsá-

gi szintjeinek használhatóságát, pontosítottam a rendszertani elvek magyarázatát, valamint 

bemutattuk a szervezeti modellek főbb típusait és bemutattam, milyen kérdéseket vetnek 

fel ezek a modellek a katonai vezetés számára. A következő részben át fogjuk tekinteni, 

hogyan illeszkednek mindehhez a military leadership-elmélet (és a kapcsolatos civil veze-

téstudományi elméletek) alapmodelljei.
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2. A military leadership-elméletek rendszere

„We are all leaders at one time or another.” (Charles Handy)59

„Ez az emberi együttlét és ez az egymásért való felelősségtudat méltóságot és értelmet 

adhat életünknek egy olyan világban, amelyben rajtunk kívül lehet, hogy nincs méltóság,  

nincs értelem.” (Hankiss Elemér)60

Az katonatiszt – vezető, vagyis olyan személy, aki felelős (többek között) azért, hogy a 

maga személyiségének, készségeinek és tudásának, magatartásának és kapcsolatrendszeré-

nek erőforrásait felhasználva biztosítsa, hogy:

• a rábízott szervezeti folyamatok működjenek,

• az alá rendelt beosztottak személyisége folyamatosan fejlődhessen és gazdagodjon, 

megtalálják elöljáróikban azokat a  pozitív mintákat, amelyekhez igazodhatnak és 

munkájukban azokat a kihívásokat, amelyek motiválják őket és amelyekkel szem-

benézve fejlődhetnek, valamint a szervezetben azt a  jövőképet, amelyet maguk is 

alakíthatnak, s így az a számukra fontos célok eléréséhez is utat mutat, hogy fele-

lősséget vállalhassanak azért a tevékenységért, amit végeznek s ami közelebb viszi 

őket és a szervezetet az óhajtott célokhoz, illetve hozzásegíti hogy a szervezetet, 

hogy maga is folyamatosan gazdagodjon és színesedjen, kellő számban és minő-

ségben rendelkezzen vezéregyéniségekkel és mindazzal az emberi változatosság-

gal, ami a szervezeti kreativitás alapja,

• a szervezet különböző részeiben a megfelelő időben a megfelelő döntések megszü-

lessenek és végre is hajtsák azokat.

Ez és a hasonló definíciók azonban nem öröktől valók, hanem a 20. század második 

fele katonai és civil vezetéstudományi gondolkodásának termékei.

Az amerikai military leadership-elméletek (katonai vezetési elméletek) a 2. világhábo-

rú idején kerültek a figyelem középpontjába, amikor 1943 tájára a katonai felső vezetés 

számára világossá válik, hogy a katonai akadémiákon kiképzett, közép- és felsőosztálybeli 

családi háttérrel rendelkező tisztek harctéri teljesítménye nem üti meg az elvárt mértéket, 

ugyanakkor az alsóbb társadalmi osztályok gyermekei, sokszor mindenféle katonai elő-

képzettség nélkül,  figyelemreméltó eredményeket érnek el.  Az ún.  „leadership-forrada-

59 „Valahol, valamikor mindannyian vezetők vagyunk.” Handy, Charles, Understanding Organizations (4. 
kiad., Penguin, 1991), 117. o.

60 Hankiss Elemér, Az emberi kaland (Helikon, 1999), 149. o.

74



lom” lényege a „született vezető”-koncepció bukása és a vezetőképzés témakörének köz-

pontba kerülése – a gének nagy társadalmi kiválasztódása helyett a tudatos, széles társa-

dalmi merítésre támaszkodó kiválogatás lett a tisztképzés, majd a civil vezetőképzés alap-

ja, folyamatosan terjeszkedve minden, addig kizárt társadalmi csoport felé. A vezetés de-

mokratizálása felé tett első lépések vezettek később oda, hogy nem csupán a nemzeti és et-

nikai kisebbségek, alacsony társadalmi osztályból származók vagy a  nők szerezhettek ve-

zetői képesítést és pozíciókat, de kiépültek a tehetségkutatás és -támogatás mechanizmusai 

is, sőt olyan oktatási módszertanok fejlődtek ki, amelyek még munka mellett is lehetővé 

teszik a vezetői ismeretek elsajátítását és ezzel a társadalmi felemelkedést.

Az alábbiakban azt szeretném bemutatni, milyen rendszertani eszközöket használnak – 

tudatosan vagy sem – az egyes  military leadership-elméletek. Ez a kérdés azért fontos, 

mert rávilágít: azok a modellek, amelyek első látásra ellentmondanak egymásnak, volta-

képpen inkább egymás kiegészítői – megfogalmazásaik, nézeteik, eredményeik különbsé-

gei a történelmi háttér különbségei mellett a nézőpontok, fókuszok, kulturális jellemzők 

eltéréseiből adódnak. A felhasznált modellek között szerepelni fognak egyes olyan ismer-

tebb „civil” vezetői stílus-modellek is, melyek megalkotói (1) az ötletet a katonai múltjuk-

nak köszönhetik, (2) a fegyveres erők megbízásából kutattak, (3) modelljüket a fegyveres 

erők vezetésének és szervezeteinek a vizsgálatára is alkalmazták.

2.1 A taxonomikus modellek

A jellemző jegyek felsorolása és rendszerbe foglalása a legősibb tipológiai módszer, 

melynek alapja az arisztotelészi definíció szerkezete. Eszerint a pontos meghatározáshoz 

azonosítani kell azt a legkisebb halmazt, amelyhez a meghatározandó dolog tartozik, aztán 

felsorolni azokat a tulajdonságokat, amelyek megkülönböztetik a halmaz többi tagjától. 

Azok az  elméletek,  amelyek a  katonai  vezetőt  pl.  személyiségjegyeinek,  örökölt  vagy 

szerzett tulajdonságainak bizonyos konstellációjával próbálják meghatározni, egytől egyig 

ide tartoznak.

A legegyszerűbb ilyen modellek egyszerű eldöntendő kérdésnek láttatják a problémát: 

ha valaki fel tudja mutatni a felsorolt tulajdonságokat, (lehet) jó vezető, ha nem, nem. A 

fókusz végtelenül szűk, csakis a vizsgált személyre, annak személyiségjegyeire korlátozó-

dik, figyelmen kívül hagy minden más szempontot. Ennek több oka lehet, a modell kiala-

kításának célja azonban könnyen felfedi azt. Egyes esetekben a modell célja a személyi-

ségtipológia felhasználása pl. a vezetőkiválasztásban vagy a toborzásnál, vagy a megneve-

zett jellemzőket mint értékeket a vezetői kultúra (jelen esetben a tiszti éthosz) építésére, a 
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csoport önmeghatározásának egyik sarokköveként alkalmazzák. „Ha tiszt vagy, ilyennek 

kell lenned.” Ebben az esetben a felsorolásokat alátámasztandó számos legendát (történe-

tet, esettanulmányt) lehet felhasználni annak „bizonyítására”, hogy a felsorolt tulajdonsá-

gok sikerre, hiányuk pedig problémákhoz, esetleg kudarchoz vezet. Ezeket a „mintákat” a 

hadtörténet szállítja a tisztképzés számára. Az amerikai irodalomra jellemző, hogy az ural-

kodó eszmerendszerhez illeszkedő hadtörténeteket tud produkálni – a történelem hadvezé-

ri teljesítményeit a legutóbbi háborúk harci tapasztalatai alapján újragondolják, szükség 

szerint átértékelik. Ezek a taxonómiák lehetnek egyszerű megfigyelésen vagy empirikus 

kísérlet eredményeképp létrejött listák, esetleg nyelvészeti elemzéssel összeállított jegyzé-

kek, de rendezhetik is a felsorolt jegyeket valamilyen rendszer szerint (pl. hierarchia, egy-, 

két-, esetleg három- vagy többdimenziós modell). Voltaképpen tehát minden vezetéstudo-

mányi modell mögött meghúzódik (kimondva vagy kimondatlanul) egy (vagy több) ilyen 

felsorolás.

Az egyszerű taxonómiák illeszkedhetnek egy több modellből álló komplex rendszerbe 

– erre klasszikus példa a modern vezetéstudomány egyik alapítójának, Henri Fayolnak a 

vezetői személyiség-modellje: egy, a 19-20. század fordulójának francia tiszti kultúrájára 

alapuló egyszerű felsorolás, mely azonban szervesen illeszkedik a művében (Administrati-

on industrielle et générale) felvázolt többi (vezetési, szervezeti és kommunikációs) mo-

dellhez.

2.1.1 Párhuzamok

A hasonlatok (metaforák) olyan modellek, melyek a vizsgált rendszer és a modellként 

felhasznált rendszer között talált hasonlóságok, párhuzamok alapján az utóbbi viselkedésé-

ből az előbbiére következtet. A párhuzamok lehetnek látszólagosak vagy valós kapcsolat 

eredményei, a mi szempontunkból mindegy – a lényeg, hogy láttatnak valamit, ami az ere-

detileg vizsgált rendszerben nem látunk, legfeljebb feltételezünk. Ilyen pl. a U.S. Army Re-

search  Institute fentebb  leírt  modellje,  ahol  a  kommunikációs  interakció  főbb típusait 

használják a gondolkodás megfelelő működéseinek modellezésére és a kialakított trénin-

gekben a gondolkodási technikák begyakorlására. Számos ilyen módszer létezik, a leghíre-

sebb  talán  Edward  de  Bono  „hat  gondolkodó  kalap”  módszere  (ld.  Mellékletek,  13. 

ábra)61.

Ugyanilyen módon állíthatunk fel párhuzamot az állatok és vállalatok és egyéb szerve-

zetek mérete és viselkedése között, ahogy Vecsenyi János tette, vagy az emberi életciklu-

61 Ld. pl. Edward de Bono, Six Thinking Hats (MICA Management Resources, Inc., 1985). A kreatív gon-
dolkodás hátteréről ld. uő., Lateral Thinking; A Textbook on Creativity (Penguin, 1990)
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sok és a vezetői stílusok, illetve az emberi és szervezeti életciklusok között, ahogy a ké-

sőbbiekben látni fogjuk. Minden ilyen esetben a hasonlítás alapja a közös pontok léte a 

vizsgált rendszer bizonyos, a vizsgálat számára releváns jellemzői és a metaforaként fel-

használt rendszer jellemzői között. Az utóbbiakról még lesz szó az életciklus-modelleknél.

A párhuzamokra alapul a mintaadás – az az egyes tulajdonságokat, képességeket, cse-

lekvésmintákat hangsúlyozó módon való előadásmód technikája, amely Hérodotosz törté-

neteitől Titus Livius művén és a krónikák királyalakjain át a modern hadtörténeti esetta-

nulmányokig jellemzik a vezetéstudomány éppen aktuális példatárát, szintén ide tartozik.

2.1.2 Ellentétképzés

A releváns tulajdonságlisták másként is segíthetik a kreatív gondolkodást. A taxonomi-

kus gondolkodás eredetileg arra a következtetésre sarkallta a vezetéspszichológia képvise-

lőit, hogy bizonyos (örökölt vagy szerzett) személyes tulajdonságok közrejátszanak a ve-

zetők sikeres voltában. Már Plutarkhosz úgy kereste a sikeresség forrását, hogy hasonló 

problémákkal szembesülő görög és római vezetők életrajzait ütköztette. A „tatár királytü-

kör” a „jó” és a „rossz” uralkodó példáját ütközteti. Ismertek a „negatív” tanmesék, azok 

az esetek,  amelyek a rossz taktikát követő vezetők kudarcaiból szűrheti  le az olvasó a 

megfelelő tanulságokat. Mégis sajátos technikát választott Geoffrey Regan, amikor a had-

vezérek kudarcait negatív taxonomikus listába szedve írta meg népszerű hadtörténeti si-

kerkönyveit62 (ld. Mellékletek, 14. ábra). Hasonló ellentétképzésen alapuló modellt talá-

lunk a Hawthorne-i kutatásokat végző harvardi team vezetési stílus-felfogásában (feladat-

orientált vezetés – szupportív (= ember-orientált) vezetés), a vezetéstudomány rendszerta-

ni irányzatainak szervezeti modelljei között (a mechanisztikus és organikus modellek üt-

köztetése),  valamint  a  környezettípusok első elemzéseinél  (statikus  és  gyorsan  változó 

környezet), vagy a döntéshozatali iskola képviselőinél (intuitív és analitikus döntéshozás). 

Ezeknek közös jellemzője, hogy az ellentétpárok már csak hiányosan értelmezhetők ön-

magukban – teljességükben csakis párjukkal együtt, azzal összehasonlítva, a kettő viszo-

nyának tisztázásával érthetők meg.

2.2 Dimenziók 

Az ellentétképzés tehát létrehozott egy olyan vizuális modell-lehetőséget, amely a két 

ellentétet mint két (antagonisztikus) végpontot jeleníti meg. Amikor a modell segítségével 

62 Ld. Geoffrey Regan, Nagy katonai baklövések (Alexandria, 2005) és uő., Katonai katasztrófák, hadi bak-
lövések (Alexandria, 2005)
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további, átmeneti állapotokat is elemezhetünk a végpontok közötti egyenes mentén, egydi-

menziós modellt használunk.

Az egydimenziós modellek klasszikus példái a Likert63-féle vezetési rendszer- és stí-

lusmodell, valamint a  Vroom64-féle, valamint a  Schmidt és  Tannenbaum65-féle döntés-

módszertan vezetői stílus-modellje. Mindegyik két végpont (a feladat-orientált és ember-

orientált  hozzáállás) közötti „dimenzióra” sorakoztatja fel  vezetői stílusait,  amelyek ily 

módon átmeneteket jeleznek: minél inkább feladat-orientált a vezető, annál kevésbé lehet 

ember-orientált, és fordítva.

A kétdimenziós modellek ehhez képest bonyolultabbak. Az ilyen modellek tkp. mátri-

xok, melyek egyik oldala az egyik tényezőt (a vezetési stílusok példájánál maradva a fel-

adat-orientáltságot), a másik oldal a másikat (tehát az ember-orientáltságot) „képezi le”, 

így lehetőséget nyújt arra, hogy árnyaltabb (bonyolultabb) képet alkossunk a kettő viszo-

nyáról. Immár ebben a modellben nem a két elv közötti átmenetekként fognak megjelenni 

a vezetési stílusok, hanem azok valamilyen elegyeként: a magas ember-orientáltságú, ám 

alacsony feladat-orientáltságú (és fordítva: a magas feladat-orientáltságú, de alacsony em-

ber-orientáltságú) stílus mellett megjelennek az egydimenziós modellben láthatatlanul ma-

radt lehetőségek: a magasan feladat- és magasan ember-orientált vezető stílusa, illetve a 

mindkét szempontból alacsony értékeket mutató vezetőé. Ugyanakkor a valódi átmenete-

ket a két orientáció közt ez a modell vagy elhanyagolja, vagy egyszerűsíti (ld. „középutas” 

vezetési stílus a vezetési rács-modellben). A bonyolultabb modell tehát – ahogy a rend-

szertan azt le is írja – többet mutat, de kevésbé részletesen. Az első ilyen modellt Halpin 

és Winer, az Ohio State University két kutatója állította fel az 1950-es években a Államok 

hadseregének megbízásából végzett kutatásai során66. Később ezt fejlesztették mások to-

63 Rensis Likert 1944 és 1946 között a légierőnél, a U.S. Stratégiai Bombázó Kutatás morállal foglalkozó 
divíziójának igazgatójaként (U.S. Strategic Bombing Survey, Morale Division) találkozott először a ve-
zetői személyiség és a vezetési stílus problematikájával, majd leszerelése után, már civil kutatóként állí-
totta fel modelljét. Ld. pl. Likert, R. New Patterns of Management (McGraw-Hill, 1961) vagy uő., The 
Human Organization (McGraw-Hill, 1967)

64 Ld. Vroom, V. H. és Yetton, P. W., Leadership and Decision-Making (University of Pittsburgh Press, 
1973) és  Vroom, V. H. és Jago, A. G., „Managing participation: A critical dimension of leadership”, 
Journal of Management Development 7 (5), 1988, 32-42. o.

65 Tannenbaum, R. és Schmidt, W.H. „How to choose a leadership pattern” Harvard Business Review 1973, 
51., 162-164. o.

66 Ld. pl. Halpin, A.W. és Winer, B.J. The Leadership Behavior of the Airplane Commanders (O.S.U. 
Research Foundation, 1952). Elméletük elemzése és értékelése: Lane Tracy, „Consideration and initiat-
ing structure:Are they basic dimensions of leader behavior?” Social Behavior and Personality: An Inter-
national Journal 15. évf. 1. szám (1987 február) 21-33. o. és uő., „Treating factor interpretations as hy-
potheses” Social Behavior and Personality: An International Journal 18. évf. 2. szám (1990 augusztus) 
309-325. o.
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vább a vezetési stílus mérésére alkalmas eszközzé67, a betanítási szakaszok és a vezetési 

stílusok összefüggéseit taglaló modellé.

A dimenziókat természetesen az ésszerűség és célszerűség határain belül tovább lehet 

halmozni – példánk, a vezetési stílusmodellek terén is létezik három- (William Reddin68), 

négy- (Myers és Briggs69), sőt ötdimenziós modell (Frederick Fiedler70) is.

2.3 Ciklikusság

Az egydimenziós modellek egy változata a keletkezés és pusztulás végpontjai közé hú-

zott egyenes mentén vizsgálja a rendszereket. Ezek szakaszai már nem (feltétlen) átmene-

tek, lehetnek egymástól eltérő jellemzőkkel leírható fejlődési szakaszok (lépcsők, stb.) is. 

A legtöbbet alkalmazott analógia ilyenkor az emberi egész életen át tartó személyiségfej-

lődés életciklusainak valamelyik modellje. Ezek közül az első és klasszikus leírás  Erik 

Erikson71 svéd-amerikai freudista pszichológus nevéhez fűződik. Az alábbiakban azonban 

találkozni fogunk más típusú fejlődési ciklusmodellel is („pillangó-ciklus”).

2.3.1 Vezetői életciklus

A vezetői életciklus-modell72 végső soron az eriksoni egész életen át tartó személyiség-

fejlődési hipotézis alkalmazása a vezetőkre. A vezetői karrier egyes lépcsői, az ilyen mo-

dellek szerint, bizonyos személyiségfejlődési periódusban tölthetők be úgy, hogy a munka 

motiváló legyen, a beállítottság megfeleljen, a vezetői stílus illeszkedjen a beosztásnak. 

Megfelelő körülmények esetén a vezető személyisége sikeresen teljesíti az adott életsza-

67 Ez az ún. „vezetési rács”, melyet Blake és Mouton, a Texas University két kutatója alkotott meg. A mód-
szert azonnal átvették az amerikai fegyveres erők is. Ld. Blake, R.R., Mouton, J.H., és Bryson, D.E. 
„The military leadership grid.” Military Review, 1968, 47. sz., 3-18. o. és Blake, R.R. és Mouton, J.S. 
„Military leadership in the post-70’s.” In: Leadership in the Post-70's (The United States Military Aca-
demy, 1969)

68 Reddin, William J., Effective Management by Objectives; The 3-D Method of MBO (McGraw-Hill, 1970)

69 Briggs-Myers, I., Introduction to Type (Oxford Psychologists Press, 1987)

70 Fiedler is dolgozott az amerikai hadseregnek, ld. pl. Fiedler, F.E. „The influence of leader – key man re-
lations on combat crew effectiveness” Journal of Abnormal and Social Psychology 1955, 51, 227-235. 
o.,  Fiedler, F.E., Mahar, L., és Carroll, R.M. „ROTC validation study of leader match IV, programmed 
instruction in leadership for the US Army” Catalog of Selected Documents in Psychology, 1980, 10, 
27-28. o. és Fiedler, F.E., Mahar, L., és Chemers, M.M. Leader Match IV: Programmed Instruction in 
Leadership for the U.S. Army (University of Washington, Department of Psychology, 1977). Ötdimenziós 
modellje máig az egyik leggyakrabban használt eszköz a vezetési környezet beállítására.

71 Erikson, Erik, ‘Growth and crises of the healthy personality’, in: Identity and the life cycle. Psychologi-
cal Issues, 1, 1959, 50-100. o.

72 Egyik változatát ld.: Bill Gallagher, Orvel Ray Wilson és Jay Conrad Levinson, Guerilla Selling (Hough-
ton Mifflin Company, 1992).
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kasz személyiségfejlődési „feladatait”, ezzel lehetőséget nyerve a feljebbjutásra. A megfe-

lelő pillanatban a következő fejlődési ciklusát megkezdő személynek viszont már annak 

megfelelő beosztást kell kapnia ahhoz, hogy sikerrel teljesítsen mind munkájában, mind 

karaktere alakításában. 

A vezetői életciklusok a karrierlétra, illetve a szervezeti szintek fő állomásainak felel-

nek meg. Az ilyen modellek segítségével világosabb értelmet nyernek a vezetési feladato-

kat, stílusokat, hozzáállásokat szervezeti szintek szerint csoportosító elméletek, valamint a 

humánerőforrás-menedzsment  azon  alapelve  is,  miszerint  a  szervezeti  környezetnek  a 

szakmai  fejlődés  mellett  megfelelő  környezetet  kell  biztosítania  a  kulcsalkalmazottak 

eredményes személyiségfejlődéséhez is.

2.3.2 Beosztotti felkészültségi ciklusok

Más logikájú ciklikusságot (ún. „pillangó-életciklust”) mutatnak a beosztotti felkészü-

lési ciklusok modelljei. Ezek lényege, hogy megmutassák, a felkészületlen új alárendelt 

(pl. katona) milyen szakaszokon át kerül olyan felkészültségi állapotba, hogy feladatokat 

lehessen delegálni neki (ti. „mestere” legyen az általa végzett tevékenységnek). Az egyes 

felkészültségi szakaszok a beosztottnak a végzendő feladathoz, illetve a felettesnek a be-

osztotthoz való viszonyában egyaránt jelentős különbségeket mutatnak (ld. pl. Blanchard 

és Hersey modellje73, Mellékletek, 15. ábra).

2.3.3 Teamformálódási ciklusok

A teamek fejlődési ciklusai szintén a „pillangó-életciklus” logikáját követik. Az egyes 

változatok azt mutatják, milyen szakaszokon kell átesnie az új teamnek ahhoz, hogy eljus-

son a hatékonyság állapotába. A modellek, aszerint, hogy milyen társadalmi-technológiai 

környezetben követett gyakorlatot mutatnak be, egymástól is jelentősen eltérhetnek, össze-

vetésük azonban fontos tanulságokkal szolgál az adott helyzetben meghatározandó „köve-

tendő  gyakorlat”  kialakításában.  A klasszikus  teamformálódás  modelljei  (Tuckman74, 

Woodcock75) mellett ugyanebbe a típusba tartozik az FM 6-22 leírta team-fejlesztési mo-

dell is76.

73 Blanchard, K. és Hersey, P., Management of Organizational Behavior (5. kiadás, Prentice Hall, 1988)

74 Tuckman, B. W., „Developmental Sequence in Small Groups” In: Psychological Bulletin Vol. 63, (1965), 
384-399. o.

75 Woodcock, M. Team Development Manual (Gower, 1979) és uő., Teambuilding Strategy (Gower, 1994)

76 FM 6-22 (2006) 8-16ff. o.
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2.3.4 Szervezeti életciklusok

A szervezeti életciklus-modellek feltárják a szervezeti fejlődés egyes szakaszainak sa-

játosságait,  valamint  a szakaszok közti  életciklus-válságok kritikus  pontjait.  A használt 

analógia általában az emberi személyiségfejlődés. Tipikus példája az Adizes-féle vállalati 

életciklus-modell77.

2.4 Hierarchia

Más logikát követnek a hierarchikus modellek. A vertikális rendeződés kifejezhet ben-

nefoglaltatást (ti. az alárendelt halmaz része a felettes halmaznak), alárendeltséget (az alá-

rendelt halmaz a felettes halmaz irányítása alatt áll, mint pl. a szervezeti diagrammban), 

leszármazást (pl. családfa és a családfa-típusú modellek), egymásra-épülést (pl. Maslow 

szükséglet-piramisának lépcsői),  vagy pl.  komplexitás-szinteket.  Hierarchia  lehet  „hori-

zontális” is, ahol általában balról jobbra, esetleg felülről lefelé az időbeli viszonyok pl. a 

folyamat-modellek. A „horizontális” szó itt természetesen nem az ábrázolási módra, ha-

nem arra vonatkozik, hogy egymás mellé rendelt elemeket rendez hierarchiába (jelen pél-

da esetében cselekvési sorba, időrendbe).

2.4.1 Rendszerszintek

A rendszerszintek – ahogy a bonyolultsági rendszerszinteknél is láttuk – újabb és újabb 

szempontokkal gazdagítják a modellt. Minden újabb szint hozzáad egy-egy olyan jelen-

ség-, jellemző-, tevékenység-, stb. csoportot az alacsonyabb szintekhez, amelyek azon a 

szinten dominánsak lesznek. Minden rendszerszint az ilyen modellekben az előző szintek-

re épül és a következőket készíti elő – egyik sem hagyható ki. A modern vezetéstudomány 

azon modelljei, amelyek a szervezet egyes szintjein eltérő folyamatokat, tevékenységeket, 

attitűdöket és feladatokat vizsgálják, ilyenek. A szervezeti szintek összehangolását éppúgy 

nehéz lenne ezek nélkül a modellek nélkül elképzelni, mint a karrierút-tervezést vagy a 

szervezeten belüli vezetőképzésekét. 

Az amerikai  military leadership alapmodellje is ilyen többszintű modell78,  melynek 

alapja az ún. szintezett (stratifikált) rendszerelmélet, amely hét, a nagy szervezetekben ter-

mészetesen kialakuló (organikus) szervezeti szintet különböztet meg.  Mindegyik szint az  

alatta levőnél magasabb komplexitás-fokkal jellemezhető. Az elmélet szerint a vezetői sze-

77  Ld. Ichak Adizes, Vállalati életciklusok; Hogyan és miért növekednek és halnak meg vállalatok, és mi az 
ezzel kapcsolatos teendő? (HVG Rt., 1992).

78 Ld. pl. Col. Stephen A Shambach (ed.), Strategic Leadership Primer, Dept. of Command, Leadership and 
Management (2. kiad., USAWC 2004) iv. oldal, 1. ábra; ill. magyarázata.
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mélyiség  legfontosabb  változója  a  koncepció-alkotási  kapacitás,  amit  a  változékony, 

komplex, nehezen értelmezhető és bizonytalan környezetben az egyént feladatai végrehaj-

tásában segítő képességek készleteként értelmezhetünk79. Ahogy az egyén emelkedik fel-

jebb a szervezeti hierarchiában, egyre nagyobb koncepció-alkotási kapacitással kell ren-

delkeznie ahhoz, versenyelőnyt jelentsen a maga és a szervezete számára. (Ld. Mellékle-

tek, 16. ábra.)

A vezetők (tovább)képzése mögötti alapgondolat, ahogy a fentiekben láttuk, az, hogy 

a teljesítményi követelmények szervezeti szintenként változnak. Szükségünk van tehát egy 

olyan modellre, ami segít megérteni a szintenként különböző teljesítményelvárások termé-

szetét.  A szintezett rendszerelmélet olyan elméletegyüttes, amely bizonyítja, hogy a nagy 

szervezetek csúcsán a vezetői feladatok különböznek az alsóbb szintekéitől. Ennek oka, 

hogy maga a munka természete változik, ahogy az egyén egyre feljebb jut a szervezet hie-

rarchiájában.

2.4.2 Szervezeti szint-specifikus vezetési feladatok

A nagyméretű szervezeteket általános gyakorlat szerint három fő részre szoktuk oszta-

ni80: a felső vagy stratégiai (máshol kulturális-politikai), a középső vagy szervezeti (szak-

mai irányítási), és az alsó vagy operatív (termelő, végrehajtó, akció-központú, direkt, stb.) 

részre.  A jövendő katonai  felsővezetői,  a  jelenleg még kevés  tapasztalattal  rendelkező, 

„kezdő” tisztek például, eleinte főleg kivitelező-végrehajtó feladatokat kapnak, munkájuk 

nagy része operatív jellegű. Viszonylag szűk autonómiával rendelkeznek – döntési körük 

kicsi, nemigen válogathatnak a végrehajtási módok között, kezdeményezésre sincs igazán 

lehetőségük. Improvizálniuk lehet,  hogy néha szükséges, de innovatív magatartást  csak 

igen  korlátozottan  tanúsíthatnak,  hiszen  az  ő  vezetői  szintjükön  az  egyik  legfontosabb 

szempont a konzisztens cselekvés.  A feladatuk tehát a parancs programozott módon való 

teljesítése.

A középső szintek már felelősek a középtávú célok és irányok meghatározásáért, azok-

nak a terveknek, eljárásmódoknak, folyamatoknak a kifejlesztéséért, amelyeket az alsóbb 

szinteken alkalmaznak. Ezek a tervek, eljárások és folyamatok  a szervezeti koordináció 

79 M. L. McGee, T. O. Jacobs, R. N. Kilcullen, H. Barber, “Conceptual capacity as competitive edge: Deve-
loping leadership for the new Army” (előadás) In: A U. S. Army Leadership Symposium (1996. március 
27-29) előadásai (Cantigni Conference Center, 1996); M. L. McGee, “MBTl® correlates of strategic le-
ader potential; Initial support for a misunderstood theory.” In: Proceedings of the Second Annual Interna-
tional Research Conference on Leadership and the Myers-Briggs Type Indicator®. April 2-4, 1997, 
Wyndom Bristol Hotel, Washington DC.

80 Vö. pl. FM 6-22, Army Leadership, 3-5ff.: Levels of Leadership.
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fontos eszközei, különösen olyan nagy szervezetekben, ahol számos, igen különböző, töb-

bé-kevésbé független résznek kell összehangoltan cselekedni. A középső szintek feladata 

továbbá, hogy az alattuk levő szintek küldetéseit rangsorolják és a forrásokat ennek meg-

felelően biztosítsák, így szabályozva az alsóbb szintek kapacitásait. Ez magában foglalja 

az erőforrás-felhasználási tervek elkészítését azokhoz a koncepciókhoz, amelyeket felsőbb 

szinteken fejlesztettek ki.

A felsővezetők teljes szervezetük stratégiai igazgatásáért, kormányzásáért felelősek, a 

legszélesebb értelemben vett, – ráadásul egyre inkább globalizálódó – szervezeti környe-

zetben. A „stratégiai” szó önmagában is utal felelősségük tág dimenzióira, az igen hosszú 

időt felölelő – esetenként akár ötven évre vagy még tovább is terjedő – jövőhorizont szük-

ségességére, ami elengedhetetlen a  jövőkép-alkotáshoz. A stratégiai vezetés és döntésho-

zás tehát az a folyamat, aminek a segítségével a nagy szervezetek felsővezetői (1) hosszú 

távra irányt szabnak szervezetük számára, (2) konszenzus-kialakító módszereik segítségé-

vel pedig megszerzik az érintettek támogatását, amely (3) a szükséges erőforrások biztosí-

tásához elengedhetetlen81.

2.5 Kreatív vizuális alternatívák

Az eddig tárgyalt hagyományosabb megjelenítési formák (vizuális modellek) mellett a 

szakirodalomban és a vezetői tréningeken egyaránt fel-felbukkannak alternatív vizualizá-

ciók. Ezek olyan oldalát mutatják a vezetési tevékenységnek, amelyek nem kapnak elég 

hangsúlyt a  hagyományos (mondhatni mérnöki ihletésű) ábrázolásoknál. Mivel ezek a vi-

zuális modellek az eddigiekkel szemben nem a kutatások papírra szerkesztett eredményét 

jelenítik meg, hanem egy-egy koncepciót vagy üzenetet, nem is olyan könnyen szerkeszt-

hetők, mint egy mátrix vagy egy szervezeti diagram. 

2.5.1 A vezetés kerekei

Klasszikus hasonlat a vezetőképzésben a menedzsment-funkciókat mint kereket elkép-

zelni, amely a kutatás, tervezés, szervezés, munkaerő-biztosítás (staffing), irányítás, koor-

dináció, motiváció, ellenőrzés, személyes vezetés (leading) – a lista majdnem szabadon 

alakítható, bővíthető vagy szűkíthető – tevékenységeit mint küllőket, a kommunikációt pe-

dig mint tengelyt ábrázolja. „Fayol kereke” alkalmas arra, hogy a kezdő, operatív tevé-

81 Vö. pl. Strategic Leadership Primer (Dept. of Command, Leadership, and Management, US Army War 
College, 1998) 37. o.-tól, ahol a jövőkép megalkotását, a szervezeti kultúra alakítását, a hálózatépítést, a 
csúcsszervi kapcsolattartást, a szervezet képviseletét, valamint a változások irányítását sorolják a straté-
giai vezető fő felelősségi körébe.

83



kenységekre felkészítendő vezető fejében elültessük a kommunikáció kiemelkedő szerepé-

nek,  valamint  a  vezetői  tevékenységek összeépülésének gondolatait.  Ez a  megjelenítés 

szorosan összeépíti az emberek vezetésével és a folyamatok menedzselésével kapcsolatos 

teendőket, ami a modell használóját segíti abban, nehogy elfeledkezzen arról, hogy mind-

két tevékenységcsoportot egyszerre és egyaránt jól kell végeznie ahhoz, hogy eredményes 

legyen. A feladatot el kell végezni, de ehhez az emberi oldal hatékony közreműködése is 

szükséges. Ha a közlendő céljából nem szükséges belemenni a részletekbe, az emberek ve-

zetésével összefüggő „küllőket” egyszerűen összevonhatják egybe (pl. tervezés-szervezés, 

irányítás/vezetés, ellenőrzés). Ez a megjelenítés tehát igazából a „menedzsment” fogalma 

alatt, annak részeként taglalja a vezetési (leadership) tevékenységeket is.

Középvezetői szinten már elválik a szervezet operatív tevékenységeinek és emberi erő-

forrásainak területe, ezért ott a „kerék-modell” másik változata alkalmazható. Ez már a 

kommunikáció tengelyének két végén lévő két kereket mutat, az egyik a „menedzsment”, 

vagyis a folyamatok kezelése, a másik a „leadership”, vagyis az emberek vezetése. A kép 

hangsúlyozza a két tevékenységkör logikai függetlenségét éppúgy, minthogy mégis egy-

szerre  (párhuzamosan)  kell  végbemenniük,  különben a kocsi  (vagyis  a  szervezet)  nem 

egyenesen a cél felé, de körbe-körbe fog haladni.

Harmadik lehetséges megjelenítési mód, amelyhez azonban nincs a kerék-hasonlatra 

„kerék”-hasonlatra építő modell, azt a felső vezetési szinteken fontos szemléletet kellene 

tükröznie, hogy a vezető mintaadó, vezéregyéniség, aki akarva-akaratlanul a maga példá-

jával  meghatározhatja  a  szervezet  működésének  milyenségét,  ezért  primér  szerepet  a  

leadership-funkcióknak kell betölteniük, míg a menedzsment, mint a folyamatok kezelése, 

alárendelt ennek.

Ilyen  vezető-központú  gondolkodást  találunk a  80-as  évek  szervezeti  kiválósággal, 

szervezeti vezetőfejlesztéssel, stb. foglalkozó irodalmában, ahol az igazi vezető, a vezér-

egyéniség mint „versenyelőny” jelenik meg: azok a szervezetek (legyen szó a fegyveres 

erőkről,  egyházakról  vagy vállalatokról),  ahol  sok a  „vezéregyéniség”,  hatékonyabbak, 

eredményesebbek82. A kiválósághoz kellenek a vezéregyéniségek és a vezető-központúság. 

Ilyen gondolatokat fejeznek ki a „hullámmodellek”.

82 A civil indíttatású kiválóság-kutatás katonai folytatására és alkalmazására ld. pl. Taylor, Robert L. és Ro-
senbach, William E., Military Leadership: In Pursuit of Excellence. (Westview Press, 1996)
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2.5.3 A vezetés hullámmodellje

A klasszikus példa a brit fegyveres erők volt tisztjétől, John Adairtől83 származik, aki 

a leadership-elmélet jelenleg is élő legnagyobb guruja. A gazdasági szféra igényeinek is 

megfelelő modellje eredetileg a Royal Military Academy Sandhurst tisztképzési gyakorla-

tából merítette az ihletet. A modell azt írja le, hogyan választ három szempont- és tevé-

kenységcsoport („feladat”, „team”, „egyén”) közül a vezető a vezetési helyzet éppen aktu-

ális viszonyainak megfelelően (ld. Mellékletek, 17. ábra).

2.5.2 A búgócsiga-hasonlat

A vezető fontosságát kiemelik olyan képek, melyek a vezetésre visszavezethetőnek té-

telezik a szervezeti problémák túlnyomó részét (a vezetés 80/20-as szabálya). Ennek képi 

megjelenítéséhez jó hasonlat a búgócsiga, mert ezt a gyermekjátékot mindenki ismeri. A 

hasonlat érzékletesen fejezi ki, hogy a vezető a szervezete tengelye – lehet a búgócsiga 

ütött-kopott, amíg a tengely jól esztergált és egyenes, addig pörögni fog. Hiába szép azon-

ban a gömbje, ha a tengely elhajlott, vagy rosszul van beállítva.

A búgócsiga-alakzat érdekesmód több természeti  jelenségnél  megfigyelhető,  többek 

között egy galaxis-típusnál is. A mozgást, haladást, dinamizmust, erőteljességet hatásosan 

sugalmazó, mégis könnyed metafora. 

Amennyiben a szervezeti búgócsiga testét középen gondolatban a tengelyre merőlege-

sen átmetszenénk, középen a vezetővel felvázolhatnánk egyfajta hullámmodellben a veze-

tői tevékenységeket. Ezeket akár rétegekre is oszthatjuk (a vezető középen, a következő 

héj a teamje, aztán a szervezet, majd a környezet), megfeleltetve mindegyiknek a vezetés-

tudomány egy-egy rétegét (pl. vezetéselmélet, szervezetelmélet, vezetésfilozófia), és kije-

lölhetjük az egyes fő témakörök helyét is (pl. teamvezetés, folyamatszervezés, döntésho-

zatal, vezetésetika, stb.). A rajzot kiegészítve az Adairtől kölcsönzött szempontokkal (fel-

adat/szervezet, team, egyén), igen sokoldalúan értelmezhető ábrát kapunk – egy három-

szöget, melyet élére állítva érzékeltethetjük a modern szervezetek helyzetének labilitását 

és a vezető kiegyensúlyozó szerepét egyaránt (Mellékletek, 18. ábra). A vezetéstudomány 

fő témakörei egytől egyig feltérképezhetők ilyen módon, ahogy a kapcsolódó hullámmo-

dell is mutatja (Mellékletek, 19. ábra).

83 Ld. pl. Adair, J. Action Centred Leadership (Gower, 1973)
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2.6 A stratégiaalkotás átalakulása

A 20. század és a végének világa teljesen más képet mutat. A toffleri új, „harmadik 

hullám”84 új környezetet teremtett a 21. századra85. Az eddig legalább részben megjósolha-

tónak tűnő jövő egyszerre kiismerhetetlenné vált, az egységes jövőképre alapozott straté-

giai tervek használhatatlanná, helyüket stratégiai ügyek dinamikusan változó listái veszik 

át; az egységes jövőkép maga is darabokra töredezik, mindenkinek másmilyen, sokféle-

képp értelmezhető, rosszul strukturált jelentéseket közvetít. Erős, osztott nemzeti, profesz-

szionális és szervezeti kultúráink szintén egymást kiegészítő, sőt egymással hadban álló 

kultúrák és ellenkultúrák tömegére oszlott. Az egyetértésben kormányzó vezetői teamek 

látszattá váltak, majd eltűntek – helyüket a vezetők tanuló csoportjai vették át, amelyek a 

konfliktusok megkeresésével, nyilvánossá tételével, megvitatásával tesztelik az egyes állí-

tásokat86. A logikus, racionális, jól végigszámolt analízisekre támaszkodó döntéshozatal a 

múlté – helyét  átveszi a tapogatózó,  kísérletező,  analóg érvelésre és intuícióra alapozó 

döntési mechanizmus. A hosszú távú, ellenőrzött fejlesztések előre felállított mérföldkövei 

szintén a múlté lettek – a fejlesztés és ellenőrzés politikai folyamattá vált87, érdekek és ér-

tékek konfliktusai között zajlik. A szabályaink, rendszereink, a világot és minket is korlá-

tozó racionális érveink füstbe mentek – a korlátokat ma a megfelelő támogatás megszerez-

hetősége szabja88, a kontroll pedig az saját fejlődésünkre és önellenőrzésünkre marad. A 

stratégia sem valamely szándék kivitelezése többé – a kihívások és ellentmondások káo-

szából a folyamatos tanulás és az érdekegyeztetések során alakul ki az új, spontán straté-

gia. A világ gyors változása miatt a tegnap felállított gondolkodási modelljeink, előírása-

ink, céljaink holnap már nem lehetnek érvényese – új mentális modellek kellenek minden 

84 Ld. Alvin Toffler, Hatalomváltás; Tudás, gazdagság és erőszak a XXI. század küszöbén (Európa, 1993), 
és uő., A harmadik hullám (Tipotex, 2001).

85 Hasonló dualista felfogásra ld. MCDP 6 Command and Control (Department of the Navy, 1996) 2. feje-
zet: Command and Control Theory http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/mcdp6/ch2.htm#decisionmak  -  
ing (letöltve 2004. szeptember 12.)

86 Pont ezért kerül előtérbe a vezető beosztottakra való hatásának fontossága. Ld. pl. Col. Mark A. Homrig, 
„Transformational Leadership” (21 Dec 2001) http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/cc/bar-
nes.html (letöltve 2005. november 3.)

87 Érdekes vetülete ennek a vezetés és a befolyásolás azonosítása, ld. pl. Russel C. Barnes, Lt Col, USAF 
„Leadership = Influencing: A Simple Equation; Influence as the Essence and Foundation of Leadership” 
In: Air & Space Power Journal – Chronicles Online Journal (30 May 2003), http://www.airpower.au.af.  -  
mil/airchronicles/cc/barnes.html (letöltve 2008 szeptember 15.)

88 Hasonló jelenségekkel küzd a NATO döntéshozása is. Ld. pl. Paul Gallis, NATO's Decision-Making Pro-
cedure (CRS Report for Congress, 2005)
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új stratégiai helyzetre89. Mindezt ráadásul olyan környezetben kell véghezvinnünk, amely-

lyel a régi jó adaptív egyensúly megszűnőben van – az egyensúlyhiány pedig egyre inkább 

kreatív interakciót kíván meg a környezet és a szervezet között. A klasszikus racionális, 

objektív stratégia90 (ld. Mellékletek, 20. ábra) megalkothatatlan és kivitelezhetetlen, ráadá-

sul még rossz döntésekre is vezetne. Sőt mi több, még csak nem is objektív.

2.6.1 Alternatív stratégiák

Az új körülmények új stratégiafelfogást alakítottak ki. A kisebb, gyorsabb reagálású, 

veszélyesebb és változékonyabb környezethez idomuló szervezetek és szervezetrészek a 

spontán stratégiaalkotás „fejtetőre állított” modelljét követik, amely az adott helyzetben 

helyesnek vélt gyors, látszólag spontán, ugyanakkor biztonságra törekvő, az adottságaik 

kihasználásával operáló döntések meghozatalára építi a napi munkamenetet, amiből csak 

visszatekintve, a sikerek és kudarcok visszamenőleges értékelésénél körvonalazódik egy-

fajta logikusnak tűnő stratégia.

A nagyobb, nagyobb kockázatokat felvállalni képes, de biztonságra törekvő szervezet-

tek menedzserei, döntéshozói az ún. „inkrementális” stratégiaalkotás technikáját vállalhat-

ják, amely minden egyes döntés előtt ellenőrzi, hogy a jövőkép, a küldetés, a szervezeti 

célok és stratégia, politika és taktika még érvényes-e. Ha igen, azokkal összhangban dönt, 

ha nem, a döntést már a módosított stratégiai szempontok alapján kell meghozniuk (ld. 

Mellékletek, 21. ábra).

Azok a nagy, lomha, a Vecsenyi-féle tipológiában a „dinoszauruszokhoz” tartozó szer-

vezetek, mint például a legtöbb költségvetési szerv, vagy akár az amerikai fegyveres erők, 

amelyek  még  ragaszkodnak  a  „racionális”  döntéshozatali  modellhez91,  egyre  nagyobb 

problémák elé fognak nézni. Ahogy egyre dinamikusabban változik a környezetük, úgy 

lesz egyre nehezebb a dolguk92.

89 Érdekes lehetőséget vázol DeFoor, J., Strategic Decision Games: Improving Strategic Intuition (Joint 
Forces Staff College, 2007)

90 Ld. pl. Col. Charles H. Murray, USAF (ed.), Executive Decision Making (6. kiad., National Security De-
cision Making Department, US Naval War College, 2002)

91 Az egyik alkalmazott megoldás a modern, helyzet-orientált döntéshozatal más címke alatt való tanítása 
(pl.: „emergency management”), ld. pl. az Emergency Management Institute tananyagait 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/fema/241/index.htm (letöltve: 2008. szeptember 9.)

92 A racionális stratégiaalkotási modell visszásságairól és alternatíváiról ld. Lt. Col. Stephen A. Shambach, 
US Army, Strategic Decision-making in the Information Age; Report on the Strategic Leadership Works-
hop held at the Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania October 1-2, 1996 
http://www.au.af.  mil/au/awc/awcgate/stratdm.htm   (letöltve 2002. október 20.)
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2.7 A hálózati gondolkodás jelentősége

Napjainkra a szervezetek összementek. Kiestek vezetési szintek, eltűntek egész folya-

matrendszerek. A technológia lehetővé teszi, a büdzsé és a piac valósága pedig kiköveteli, 

hogy amit tegnap száz képzetlenebb ember csinált, azt ma egy jól képzett lássa el, termé-

szetesen megfelelő technológia segítségével. 

A szervezetek ugyanakkor meg is nőttek. Nem csak a nagy, nemzetközi holdingok vál-

lalataira kell itt gondolni, de a katonai és politikai szervezetekre is. Ugyanakkor még ez 

sem a fejlődés vége – a közös érdek és közös érdeklődés egy táborba hajt olyanokat, akik 

nem is találkozhatnának: alaszkait, magyart, mexikóit, angolt, japánt, amerikait … ahány 

nemzet van a földön. Nem feltétlen egy vállalat égisze alatt fognak dolgozni – elképzelhe-

tő, hogy a közös projektet az internet fogja össze. Az is lehet persze, hogy a távolság nem 

is nagy – itt lakik mindenki valahol, de nem (csak) személyesen tartják a kapcsolatot. Már 

a szórakozás, a társasági élet, az üzlet is a hálón szalad. Hogy kerülhetnénk el mi? 

Az egyre nagyobb álmainkhoz egyre kevesebb az időnk, energiánk, szaktudásunk. A 

háló lehetőséget teremt arra, hogy másokkal közösen, az ő szabad erőforrásaikat is bevon-

va, mégiscsak megpróbálkozhassunk vele, közösen, ha mindenki akarja és beleadja, ami 

szabad kapacitása, erőforrása, ideje, tudása, ötlete van.

A vezető hálózatokat fog mozgatni, olyan kapcsolati rendszereket, melyekben minden-

ki irányában felelős ő is, a többi tag is93. A háló pedig új lehetőségeket hoz: a tudásszerzés, 

adatgyűjtés, eszmecsere, kereskedelem, ismerkedés – gyakorlatilag majd minden területé-

nek megvan a maga virtuális párja. A hadviselésnek, elhárításnak, stb. is. 

Gyakorlatilag semmi akadálya, hogy a legkülönbözőbb emberek és gépek összekap-

csolják termináljaikat és közösen tegyék, amit mindannyiuk akar. Ki lesz a vezető? Egy 

vezető lesz, vagy körbeadogatják a vezetést, mindig annak, aki az adott szakaszban a leg-

jobban csinálhatja? Hogyan fogja mindez megváltoztatni a világot? Megjelentek az első 

hálózat-szervezetű kis cégek: ügynökségek, jogászok, kutatócsoportok. Hozzáférünk szol-

gáltatásokhoz éppúgy, mint egymás – nyilvánosan vagy rejtetten, de a hálóra kitett – tudá-

sához, információihoz, adataihoz. Legális és illegális, etikus és etikátlan folyamatok zajla-

nak – mindenki mindenkivel megoszt. Tudást, szórakozást, különböző javakat, vagy csak 

az idejét. Teljes az internacionalitás, hiszen elméletileg bárki csatlakozhat – muszáj megta-

nulnunk mások nyelvét, megismernünk szokásaikat és kultúrájukat. A nemzeti, szakmai, 

93 Hasonló értékek megjelennek a tiszti képzésben is. Ld. pl.:  „Leaders Build and Rely on Multifaceted In-
ternal and External Relationships” és „Leadership Demands Accountability to Superiors, Peers and Su-
bordinates Alike” in: Maj. Caver, K.A, és társai, Ten Propositions regarding Leadership; A Research 
Paper (Air Command and Staff College, 1996) 33.ff. és 43.ff. o.
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generációs, stb. kultúrák mellett megjelennek a net-kultúrák: aki gyakran használja, más-

ként gondolkodik, mint aki ritkán, ugyanakkor a használat módjai is elválasztják egymás-

tól a netes közösség tagjait. Akiket a nemzeti kultúra eltávolít egymástól, azokat az inter-

net összehozhatja, vagy fordítva. A blogosok, szkájposok, csetesek, fórumosok stb. szub-

kultúrái jól megférnek a hálón. Aki ott van, elérhető és el is érhet bárkit – aki nem vigyáz, 

annak a teljes tudása, adatai is közpréda lesz. Ezeknél a szervezeteknél nem csak a vertiká-

lis függések gyengülnek el, de részesei lesznek valaminek, amihez mindenki, aki akar, ért-

het – az internet tudás-demokráciája ez. Talán átterjed majd a való világra is. 

Ugyanakkor felfoghatatlan lehetőségek vannak arra, hogy ártsunk egymásnak. Mihez 

hasonlítható az a stratégiai előny, ha valaki szinte azonnal el képes juttatni az ellenfél tu-

dáscentrumába dezinformációt, akadályozó, sőt akár megsemmisítő vírusokat, vagy meg 

képes szerezni adatait? Márpedig a gyerekeink már teljes természetességgel járnak ki-be. 

A jelen háborúja valószínűleg itt fog folyni. Megtanuljuk-e addig, hogyan kerüljük el?

2.8 Összefoglalás

A második rész betekintést nyújtott a  military leadership- és civil menedzsment-mo-

dellek rendszer-tipológiájába. A bemutatott  modellek alkalmazzák a rendszertan kreatív 

képalkotó technikáit, beilleszthetők bonyolultsági sorokba, alkalmazásuk előnyei és hátrá-

nyai pedig megfelelnek a rendszertan által megjósoltaknak. A „bevett” modellek mellett 

bemutattam két példán, hogyan lehet a vizualitás és az analógia felől közelítve kreatívab-

ban kifejezni vezetéstudományi gondolatokat. 
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3 Befejezés

Ebben a disszertációban áttekintettem, hogy milyen szemlélet- és eszköztárat kínál a 

rendszerelmélet a military leadership kutatóinak és művelőinek.

3.1 A vizsgálat leírása

A rendszerelmélet oktatásának céljait tisztáztam az első rész elején, hogy megmutas-

sam, miért fontos a rendszertan, illetve a rendszerszemléletű gondolkodás a katonai veze-

tők és tanácsadóik számára. A Nemzetvédelmi Egyetemen meghonosított logikai sorrend-

hez lazán alkalmazkodva megvizsgáltam,  milyen  módosításokkal,  milyen  alakításokkal 

hozható közelebb a „klasszikus” rendszertan a „modern” (amerikai) rendszerelmélethez. 

Példákkal illusztráltam az egyes, a rendszerszemléletű gondolkodást jellemző eljárásokat, 

technikákat, folyamatosan alkalmazva azokat magára a rendszertanra, illetve egyes bioló-

giai vagy társadalmi rendszerekre, valamint a vezetéstudomány egyes témáira és a  mili-

tary leadership-elméletre.  Újraértékeltem a rendszerszintek fogalmát és felhasználásait, 

kiküszöbölhetővé téve a modellek, a valóság és a tapasztalat összekeveredéséből esetleg 

következő tévedéseket, bemutatva magának a rendszertannak egyes tézisein és modelljein, 

hogyan működik a tudás „másodlagos újrarendezése”, az illusztrációk segítségével pedig 

megpróbáltam éreztetni, milyen hatékonyan használható a vizuális modellalkotás a verbá-

lis modellek mellett a valóság feltérképezésére.

A második részben az bemutattam, hogyan működött és működik a rendszerszemléletű 

gondolkodás az amerikai  military leadership-elméletben és a vezetéstudomány egyes ro-

konterületein.  Az egyes  modellek  rendszertani  tipologizálása,  összefüggéseik,  valamint 

szerepük értékelése segítségével igazoltam, hogy a modern katonai vezetés elméletében 

kimutatható a rendszerszemlélet, a rendszertani elemzés pedig alkalmas mind a létező mo-

dellek pontos értelmezésére, mind pedig új hipotézisek felállítására. Ennek során az ameri-

kai  fegyveres  erők  tisztképzésében használt  tananyagok alapján  röviden  ismertettem – 

néha csak jeleztem – azokat az elméleteket, gondolati vonulatokat, amelyek a szervezeti és 

vezetői magatartásukat meghatározzák. Megpróbáltam továbbá olyan, a vezetést és dön-

téshozást  érintő kérdéseket  azonosítani,  amelyekre egy sikerorientált  szervezetnek meg 

kell keresnie a maga válaszait.

3.2 Következtetések

Ha demokratikus  irányban  fejlődő  társadalomban  akarunk  élni,  a  vezetőképzésnek 

mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben fejlődnie kell. Ehhez nem elég az egyetemek 
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és más képzőintézetek erőfeszítése – a vezetők valódi képzése a „terepen” folyik. Ez a „te-

rep” a – kis, közepes, vagy nagyméretű – szervezet. Attól függően, hogy mekkora, milyen 

szférában  és  melyik  iparágban  tevékenykedik,  minden  szervezet  sajátos  kihívásokkal 

szembesíti tagjait, sajátos módon szocializálja a jövő vezetőit. 

A hadsereg a társadalom egyik vezetőképző nagyüzeme – nem csak azért, mert saját 

tisztképzési  rendszerrel  rendelkezik,  hanem azért  is,  mert  itt  elsajátíthatnak  a  vezetők 

olyan készségeket is, amelyek más típusú szervezetekben hasznosak, ugyanakkor ritkák. A 

döntésképes, jól képzett, nagy vezetési és szakmai gyakorlattal rendelkező katonatiszt le-

szerelése után olyan érték a gazdasági és a közszférában, amelyet máshol, másként előállí-

tani nem lehet. Az az ország, amelyik mesterségesen leépíti a hadseregét és a tisztikarát, a 

felfelé vivő társadalmi mobilitási csatornák egyik legfontosabbikát szünteti meg – ugyan-

akkor rázárja a kaput a társadalmi szintű vezetőképzés egyik legdinamikusabb ágazatára 

is.

A döntésképesség alapja  a gyors  helyzetértékelés.  Ehhez vagy évtizedek megfelelő 

döntéshozási tapasztalatából származó tapasztalati tőke által programozott intuíció szüksé-

ges, vagy olyan képzés, amely megtanít  a tapasztalatok hatékonyabb kihasználására. A 

rendszertan, illetve a rendszertani alapú döntéshozatali metodológiák speciális mentális és 

technikai eszközökkel megsokszorozhatják az adatokból és információkból kiszűrhető tu-

dás mennyiségét.

A vezető felelőssége, hogy fejlessze azt a tudásbázist, amin szervezete jövője múlik. 

Ehhez olyan emberek kellenek, akik képesek megérteni a személyiségfejlődés és tanulás, a 

kreatív gondolkodás, a másság, a sokszínűség szerepét a szervezeti hatékonyság elérésé-

ben, akik képesek akár egymástól igen különböző egyének viselkedésének törvényszerűsé-

geit is felfogni és hasznosítani a közös célok elérésére, akik képesek csapatépítésre és a 

megfelelő minták közvetítésére. Ugyanakkor olyan szervezetek is kellenek, ahol mindez 

lehetséges, ahol a középvezetés szakmaisága segíti a végrehajtó szinteket, a felső vezetők 

pedig képesek a megfelelő célok felvázolására és a környezet támogatásának biztosítására.

3.3 Ajánlások

A 21. század új vezetői képességeket és készségeket kíván.  Amennyiben a Magyar 

Honvédség képes lesz ilyen képességekkel és készségekkel rendelkező vezetőket kitermel-

ni, hasznára válik a társadalomnak és az országnak, akár megmaradnak a katonai pályán, 

akár nem. Ehhez a szervezeti háttér lassan ki fog alakulni. Nem csak arról van szó, hogy 

rendszertant, vezetéstudományt, döntéshozatalt tanítani kell, de arról is, hogy hagyomá-
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nyos oktatási eszközökkel, alacsony óraszámban ilyen készségeket fejleszteni nem lehet. 

Radikálisan új képzési struktúrákat és módszereket kell tehát kigondolni. A döntéshozatali 

képességeket megalapozó általános ismereti (műveltségi) tárgyak jobb összehangolásával, 

a vezetéstudomány, a projekt-menedzsment és folyamatszervezés, valamint a kreatív dön-

téshozatal színvonalas oktatásával az Egyetem jelentős piacokat nyerhetne.

A (radikálisan új) oktatási módszerek és tananyag kidolgozása egyre nehezebben lesz 

elkerülhető. További kutatások kellenek ahhoz, hogy a téma oktatásához szükséges tan-

anyag mind a rendszerelmélet, a szervezetelmélet és a gyakorlati, rendszerszemléletű dön-

tésformálás, mind a szervezeti vezetés és döntéshozatal területén összeállhasson. A felada-

tot megnehezíti, hogy az oktatási környezet gyorsan változik – most már nem „csak” a 

hadsereg, de a civil szféra is számos kihívást támaszt ezen a területen. 

A rendszertan, mint az analógiák tudatos felhasználásának módszertana, jelentősen szí-

nesítheti a gondolkodást. Az általános műveltség egyes részei a segítségével közvetlen fel-

használhatóvá válnak a szervezetelemzésben. Az itt ismertetett technika a döntéshozatal-

ban a hipotézisalkotás egyik leggyorsabb módszere – megfelelő párhuzamok alkalmazásá-

val viszonylag gyorsan lehet képet alkotni a helyzetről, a lehetséges döntésekről.

A kihívás nem is annyira az egyes tárgyak megtervezésében, mint inkább az oktatási 

programok átalakításában van. Olyan hagyományokat kell – idő és más erőforrás hiányá-

ban – megszakítani, amelyek eddig összetartották a rendszert. Másképp azonban nehezen 

képzelhető el,  hogy a  hallgató számára világos,  a  karrierje  szempontjából  releváns,  az 

egyes befektetéseket a lehető legjobban kihasználó oktatást alakítsunk ki a vezetőképzés-

ben. Márpedig a vezetőképzőkön sok múlik, hiszen a vezetéstudománynak és a modern 

demokráciák legkülönbözőbb intézményeinek az egyik legfőbb problémája mind a mai na-

pig az,  amit Karl  Popper 1943-ban a politikai  vezetéssel  kapcsolatban így fogalmazott 

meg: „Hogyan szervezhetjük meg úgy politikai intézményeinket, hogy a rossz vagy alkal-

matlan vezetőket megakadályozhassuk abban, hogy túl sok kárt tegyenek?”

3.4 Új tudományos eredmények és gyakorlati felhasználhatóságuk

1. A rendszerelmélet módszeres újragondolása során tisztáztam a rendszercélok és a 

rendszer releváns környezetének elvárásai közt lévő kapcsolatot,  majd példákon 

mutattam be, hogyan alkalmazható pl. a hadseregek szervezeti működési céljainak 

azonosítására.

2. A bouldingi bonyolultsági rendszerszint-modell vizsgálatával tisztáztam annak sze-

repét és lehetővé tettem, majd végrehajtottam tudatosan használható meta-metodo-
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lógiai  eszközként  való  újraértelmezését.  Ennek  alkalmazását  is  bemutattam két 

örökléstani jelenség, az autokatalízis és a DNS-típusú öröklődés analógiaként való 

felhasználásával, amelyek segítségével a szervezeti tudásgyarapodás új hipotézisét 

állítottam fel. Ezután egy amerikai példán bemutattam, hogyan használják fel ők az 

analóg gondolkodást a kritikus gondolkodás elsajátítását célzó képzés kialakításá-

ra. 

3. A rendszertan ismert elveinek pontosítása alapján azonosítottam a 21. századi szer-

vezeti siker egyes alapelveit.

4. A szervezetek rendszermodelljeinek fő típusait bemutattam, azonosítottam azokat a 

magyar fegyveres erők helyzetével kapcsolatos kérdéseket, melyekre segítségükkel 

választ találhatunk, ily módon nyilvánvalóvá téve alkalmazhatóságuk határait is.

5. Az első részben azonosított egyes rendszertani gondolkodási megoldások párhuza-

mait, sőt tudatos katonai vezetéselméleti alkalmazásuk példáit azonosítottam és ér-

tékeltem a  második  részben.  Ezzel  bizonyítottam a  military  leadership-elmélet 

rendszerszemléletűségét, majd bemutattam, hogyan lehet használható alternatívá-

kat ajánlani a katonai vezetési modellek kiegészítésére. A bemutatott hasznos, de 

létező modellek mellett új a stratégiai gondolkodás két modellje, valamint a búgó-

csiga- és a vezetői tevékenységek hullámmodellje.
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4. Mellékletek

1. ábra: A katonai gondolkodás átalakulása a 20. század második felében tükrözi a technikai-társadalmi  

paradigmaváltást (információs forradalom, a demokrácia elvének alkalmazása a politika mellett a tudás, a  

gazdaság és a jog számos más területére, számítástechnikai forradalom, hálózatok előretörése, hierarchiák  

egyszerűsödése, stb.). A 20. század második felének nagy kihívása: hogyan vezessünk sok információval és  

tudással rendelkező beosztottakat? A válaszok és változások a mellérendelő, hálózati gondolkodás megjele-

nését, előretörését mutatják, előrevetítve annak 21. századi várható szerepét.

2. ábra: A Boyd-féle vezetői döntéshozatali modell a vezetői helyzetelemzés és hipotézisalkotás próbájá-

ul a döntés végrehajtását jelöli meg. A vezető kulturális (és egyben szakmai) felkészültsége és helyzetismere-

te, intuíciójának és racionális gondolkodási képességeinek beállítottsága éppúgy a gyors és pontos orientá-

ció, illetve a jó (túlélhető) döntés előfeltétele, mint örökölt és kifejlesztett képességei, potenciálja.
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3. ábra: Az objektív valóság, a szubjektív világ és a rekonstruált valóság hármassága és eltéréseik. Bár-

mennyire sikerül adott tudásunk szintjén közelíteni a valósághoz (a holonokhoz, a valóság „rendszereihez”)  

a magunk világképét (modelljeit, tapasztalt, felismert „rendszereit”) a modellek (a rekonstruált valóság mo-

delljei, hipotetikus és bizonyított „rendszerei”) fejlesztésének segítségével, a valóság a maga bonyolultságá-

ban mindig megismerhetetlen lesz.
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4. ábra: A Boulding-féle rendszerszintek hierarchikus modellje. Minél feljebb lépünk a bonyolultsági hie-

rarchiában, annál komplexebb modellekkel leszünk képesek kezelni a valóságot. Minden szint modellezhető  

a maga szintjének más rendszermetaforáival (hasonlítás), vagy alacsonyabb bonyolultsági szintű metaforák-

kal (egyszerűsítés). A magasabb rendszerszintek metaforáival való összevetés ugyan létezik a kreatív (speku-

latív, irodalmi, költői, stb.) gondolkodásban (pl. megszemélyesítés), és roppant kifejező is lehet, tudományos  

szempontból azonban nem értékelhető – alacsonyabb rendszerszintről felfelé tekintve ui. nem foghatjuk fel a 

magasabbakat, legfeljebb vizionálhatunk róluk, bizonyíta-

ni azonban nem tudunk.

5. ábra: A sumer világkép „rendszerszintjeinek” ábrá-

zolása az ún. „uruki  váza” domborművein.  A sumer (és  

más ókori keleti) gondolkodás alapvető rendezőelve volt a  

„bonyolultság”. Az uruki váza domborművei a növények,  

állatok, emberek és istenek szintjeit különítik el jól látható-

an.
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6. ábra: Platón vonal-hasonlata. Minél bonyolultabb „rendszerszinten” vagyunk képesek felfogni a va-

lóságot, annál közelebb jutunk a (valódi) tudáshoz.

7. ábra: Dionüsziosz Areiopagitész elképzelése a világ teremtésének lépéseiről.
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8. ábra: A skolasztikus ontológia szintjei (Aquinói Tamás)

9.  ábra:  Raymundus  Lullus 

világfelfogása:  a  tökéletesség  

felé vezető „lépcsők” (lapis, flo-

ra,  planta,  brutū,  homo,  celum,  

angeli,  Deus) a bouldingi világ-

kép rendszerszintjeinek előképei.
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10. ábra: A modellek bonyolultsági rendszerszintjeinek új modellje.

11. ábra: Vecsenyi János szervezettipológiája a rendszerváltás időszakában a biológiai analógiákat a  

méretnagyság és a szervezeti működések típusainak magyarázatára, jellemzőik összehasonlítására és érzé-

keltetésére alkalmazta.
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12. ábra: A kritikai gondolkodás általános modellje a tisztképzésben (U.S. Army Research Institute)

13. ábra:  Edward de Bono „gondolkodó kalapjai”:  a  színek,  nyelvi  (és  magatartási) rituálék,  meg-

nyilvánulási formák és a gondolkodási képletek összekapcsolásával mindenki számára lehetséges a sablonos  

gondolkodás megtörése, új gondolatok kreálása.
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14. ábra: Geoffrey Regan negatív vezetői tulajdonságai a klasszikus ideális vezetői tulajdonságok ellen-

tétei. 

15. ábra: Hersey és Blanchard a kétdimenziós modellt arra használta fel, hogy bemutassa, a felkészülé-

sének egyes szakaszaiban milyen vezetési stílus segíti a beosztottat a legjobban.
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16. ábra: Az egyes vezetési szinteket megkülönbözteti a szükséges koncepció-alkotási képesség mértéke  

(Forrás: Strategic Leadership and Decision Making, NDU http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-

ldr-dm/cont.html) 

17. ábra: John Adair akció-központú modellje
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18. ábra: A búgócsiga és a vezető-központú modell
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19. ábra: A vezetői tevékenységek hullámmodellje

20. ábra: A stratégiai vezetés klasszikus modellje
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21. ábra: Az inkrementális és a „fordított” stratégiaalkotás folyamata
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