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Könyvismertetés 

Dr. Porkoláb Imre: 

A stratégia művészete 

Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben 
Szun Ce gondolatai alapján 

Hazai viszonyok között egyedülálló egy stratégiáról értekező hadtu-
dományi szakkönyv megjelenése. A stratégia a hadtudomány legma-
gasabb szintje, melynek művelését olyan elméleti sarokkövek határoz-
zák meg, mint von Clausewitz porosz katonai teoretikus „A háborúról” 
című könyve vagy Liddel Hart „Stratégia” című monográfiája, illetve 
Szokolovszkij marsall „Hadászat” című műve, amelyeket a fejlett világ 
államainak minden tisztiiskoláján kötelező tananyagként tanulmányoz-
nak a katonatisztek.  

 

Szun Ce „A hadviselés törvényei” című munkája szintén a fent fel-
sorolt alapművek közé sorolható, keleti filozófián nyugvó felfogása 
azonban nehéz feladat elé állítja azt a nyugati elemzőt vagy szakírót, 
aki e mű interpretálására vállalkozik. Még nehezebb ez a feladat, ha a 
katonai nagyhatalom Kína több mint 2000 éves hadtudományi alapve-
tését napjaink szupermodern, légi és szárazföldi robotoktól, mestersé-
ges intelligenciától és cyber-hadviseléstől, lopakodó repülőgépektől és 
különleges műveleti erőktől zsúfolt high-tech hadviselésével kívánjuk 
gondolati síkon összekötni. Erre a feladatra vállalkozott Dr. Porkoláb 
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Imre „A stratégia művészete – Szervezeti innováció kiszámíthatatlan 
környezetben Szun Ce gondolatai alapján” című új könyvében. A 
szerző – jelenleg a Honvédelmi Minisztérium nemzeti fegyverzeti igaz-
gatójának kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős helyettese – a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazgatási Egyetem, a Sandhursti Királyi Katonai 
Akadémián, illetve a kaliforniai Stanford Egyetemen és az USA Hadi-
tengerészeti Posztgraduális Iskolájában szerzett hadtudományhoz és 
innovációhoz kötődő diplomákat, emellett elvégezte a Harvard Egye-
tem felsővezetői tanfolyamát is. PhD tudományos fokozatot szerzett a 
hadtudomány területén, közel száz hadtudományi szakcikk és több 
könyv szerzője. Dolgozott a Pentagonban, részt vett az Iraki Szabad-
ság hadműveletben. Erre a tudás- és tapasztalati bázisra alapozva írta 
meg könyvét, amely éppen idejében érkezett ahhoz, hogy elméleti 
szinten támogassa a Magyar Honvédség Zrínyi 2026 haderőfejlesztési 
program során lezajló átfogó szervezeti, haditechnikai és doktrinális 
transzformációját, választ adva arra a kérdésre, hogy napjaink gyorsan 
változó környezeti feltételei között hogyan kell megújulnia egy olyan 
komplex szervezetnek, mint a haderő. A könyv egyik fontos tartalmi 
pillére a szervezeti innováció, a másik pedig a stratégia, amelyet a 
szerző katonai és üzleti értelemben is tárgyal, értelmez. A katonai stra-
tégia ugyanis az üzleti stratégia bölcsője volt, a két terület között szoros 
a kapcsolat. „A stratégia művészete” című könyv ezért a változásme-
nedzsmentet, a szervezeti átalakítás innovatív módszereit és annak az 
üzleti életben, illetve haderőfejlesztésben való alkalmazhatóságát ku-
tatja. A monográfia Szun Ce tanításaira épülve mutat be egy olyan 
szemléletet, amely képessé tette a legnagyobb hadvezéreket és válla-
lati vezetőket arra, hogy felülkerekedjenek a napjaink hadviselésére és 
üzleti világára jellemző káoszon, és kiszámíthatatlan helyzetekben is 
győzedelmeskedjenek. Eligazítást nyújt a dinamikusan változó környe-
zetben folytonos megújulásra és innovációra törekvő szervezetek és a 
csúcsteljesítményt célul kitűző csapatok számára, és a való életből vett 
példái segítségével bepillantást enged napjaink legsikeresebb vezető-
inek módszereibe. Milyen a mai üzleti és hadiipari környezet? A startup 
vállalkozások rohamos fejlődésükkel rövid időn belül képesek komplett 
iparágakat felforgatni, és ez hatással van a haderőre is. Ezzel párhu-
zamosan rohamosan fejlődik a haditechnika is, így gyökeresen új had-
viselés küszöbén állunk, amelyben az évezredeken keresztül egymás-
tól különálló stratégiai szemléletmódok integrációja, valamint az em-
ber-gép szimbiózisa teljesen új távlatokat nyit. Ugyanakkor az integrált 
hadviselés megjelenésével olyan helyzet alakult ki, amelyben kiszámít-
hatatlan viszonyok között és nagyon gyorsan kell reagálni, ez szinte 
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megoldhatatlan kihívások elé állítja a haderő vezetési rendszerét, mi-
vel jelentősen fokozni kell a döntéshozatali ciklus sebességét, a kato-
nai szervezetek mozgékonyságát és rugalmasságát stb. Ugyanakkor 
nemcsak az új technológia bevezetésének üteme számít, hanem az, 
hogy miként leszünk képesek azokat teljesen újszerű harceljárások és 
hadműveleti elvek mentén felhasználni. A szerző szerint az innováció 
a hadviselésben nem csak arról szól, hogy gyorsabban kifejlesztünk 
egy technológiát, hanem arról, hogy gyorsabban tudjuk ellenfeleinknél 
az újdonság elsajátítását a legalsó szintekig eljuttatni. A 300 oldalas 
könyv 2019-ben jelent meg a HVG Könyvek gondozásában. 

(Dr. Hegedűs Ernő (PhD) mk. alezredes) 

Robert Veinfurter: 

DAS FLIEGENDE PERSONAL DER K.U.K. FLIEGERKOMPAGNIEN 
IM ERSTEN WELTKRIEG 

(ÖFH Sonderband 34, Wien, 2018. 348 o. ISBN 978-3-200-05356-4) 

Az első világháborúban újonnan megjelent fegyvernem, a repülőgép 
katonai alkalmazásának történetével és különösen az osztrák-magyar 
repülőcsapatok (k.u.k. Luftfahrtruppe, LFT) harcaival, valamint az 
ezekben közreműködő magyar származású repülőkkel kapcsolatos 
feltáró jellegű kutatások a mai napig mellőzött szerepet játszanak a 
magyar (had)történeti szakirodalomban. A centenárium apropóján 
ugyan megjelent néhány tanulmány és kötet a témában, ám még így 
is óriási a lemaradás az Amerikai Egyesült Államokhoz és a nyugat-
európai országokhoz képest, ahol 5-6 évtizede foglalkoznak érdemben 
a témával.  

 

https://www.buchhandlung-stoehr.at/wp-content/uploads/2017/12/k.u.k.-Fliegerkompagnien_titel.jpg
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Bár nem idehaza, de a világégés utolsó évének évfordulóján egy 
olyan kötet látott napvilágot nyugati szomszédunknál, amely magyar 
szempontból is komoly érdeklődésre tarthat számot a témakör iránt ér-
deklődő, és különösen az abban komolyan elmélyedni kívánók szá-
mára. A kiadást az Österreichischen Flugzeug Historiker (ÖFH), egy 
osztrák repüléstörténeti egyesület tudhatja magáénak, amely saját fo-
lyóiratában (ÖFH Nachrichten) már eddig is rendszeresen bemutatott 
egy-egy fejezetet a cs. és kir. Légjáró Csapatok történetéből, idősza-
kosan pedig nagyobb lélegzetvételű munkákat is publikáltak különszá-
mok formájában. Jelen recenzió főszereplője is e sorozat képviselője. 

A szerző, Robert Veinfurter 1955-től levéltárosként dolgozott a bécsi 
Kriegsarchivban és 46 év után 2001-ben ment nyugdíjba. A hivatkozott 
könyvben pedig 52 év kutatásait, mondhatni élete munkáját prezen-
tálja. Bátran kijelenthető, hogy Veinfurter elképesztő munkát végzett, 
és az osztrák-magyar katonai repülés személyi állományát illetően 
alapművet alkotott. Nem kevesebbet vállalt ugyanis fel, minthogy egy-
egy rövid életrajzi összegzést készít az LFT frontalakulatainál szolgált 
valamennyi hajózó állományú katona repülő pályafutásáról. Az ehhez 
felhasznált forrásokat felsorolni is nehézséget okoz. Mélyreható kuta-
tómunkája a bécsi hadilevéltár valamennyi, a katonai repülőket érintő 
gyűjteményét érintette (a Luftfahrtarchiv anyagaitól kezdve a hadügy-
minisztérium és a hadsereg-főparancsnokság vonatkozó anyagain ke-
resztül a veszteségi kartonokig és a kitüntetési javaslatokig bezárólag). 

Már itt fontos kiemelni, hogy ez a könyv egy óriási adatbázis, amely 
a további feldolgozások és kutatások alapját képezheti, és aki egy ha-
gyományosnak mondható történeti munkát vár, az csalódni fog a szá-
mításaiban. 

A 348 oldalas írásmű az ajánlás és a kiadói előszó után egy 4 olda-
las összefoglalót tartalmaz az osztrák-magyar repülőszázadok I. világ-
háborús történetének rövid bemutatásaként Dr. Gottfried Holzschuh 
tollából, aki a kötet szerkesztője, és az eisenstadti Esterházy-gyűjte-
mény kurátori tisztsége mellett 1988-től az ÖFH Nachrichten szerkesz-
tőjeként is tevékenykedik. E rövid fejezet külön érdekessége és értéke, 
hogy a feldolgozott adatok egyfajta rövid összegzését is adja, egy min-
den eddiginél pontosabb kimutatással az osztrák-magyar repülőcsapa-
tok háborús veszteségeit illetően.  

A szöveges szakaszokat követően a könyv két részre osztva táblá-
zatos formában mutatja be az óriási mennyiségű információt, amely-
ben nem kevesebb mint 3243 (!) tiszti és legénységi állományú repülő 
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életrajzi adatai kerülnek felvonultatásra, jelentős részük mindeddig is-
meretlen katona. Az első részben a fronton szolgált osztrák-magyar 
repülőszázadok követik egymást, szám szerint 83 és egy különítmény. 
Valamennyinél az ott szolgált repülők sorakoznak a következő rend 
szerint: parancsnokok, műszaki tisztek, tiszti tábori pilóták, tiszti meg-
figyelők, legénységi állományú tábori pilóták és repülőgép-vezetők, 
géppuskások. Ezen belül a rendezési elv az alakulathoz érkezésük 
időpontja és az egyes személyekről az alábbiak szerepelnek: a szá-
zadnál betöltött (legmagasabb) rendfokozat, név, az egységhez való 
beosztás/érkezés ideje, melyik alakulattól jött, áthelyezés/távozás idő-
pontja, hová irányították át, esetleges légi győzelem, sebesülés, halál 
adatai, az alakulatnál töltött idő alatt kapott kitüntetések típusa, odaíté-
lésének ideje, továbbá egyéb, a repülő pályafutás szempontjából em-
lítésre érdemes adatok szerepelnek a táblázatokban. 

A második részben névsorban kerültek feltüntetésre az előző rész-
ben is tárgyalt személyek, de itt csak azon adatokat ismétlik (név, leg-
magasabb viselt rendfokozat, beosztás, repülőalakulatok, amelyeknél 
szolgált), amelyek segítik a további keresést. Emellett azonban még az 
eredeti csapattest és további, az egységeknél nem szereplő informá-
ciók is megtalálhatóak. A két részben tárgyaltak jó kiegészítik egymást, 
a kötet végén pedig rövidítésjegyzék segíti az eligazodást. 

A könyv az egyedülálló tartalom mellett a külcsínt illetően is komoly 
színvonalat képvisel, a keményborítás mögött ugyanis minőségi papír, 
valamint a szöveges-táblázatos részeket 250 fekete-fehér, kiváló fel-
bontású, többségében eddig ismeretlen, illetve publikálatlan fotó egé-
szíti ki. 

Összességében kijelenthető, hogy Robert Veinfurter (élet)művével 
egy jól felépített, átlátható és felettébb hasznos kiadványt kap az ol-
vasó a kezébe, amely nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A fel-
vonultatott adattengerben helyenként „csak” hónap pontossággal sze-
repelnek a dátumok – ezek javarészt a források által emelt korlátoknak 
tudhatók be, néhány esetben viszont némi kutatással tovább pontosít-
hatóak. Ezen apróságtól eltekintve óriási tisztelet illeti a szerzőt több 
évtizedes munkájáért, amivel segíti a téma iránt érdeklődőket és külö-
nösen annak kutatóit. 

További részleteket, betekintést a kiadványba és rendeléssel kap-
csolatos információkat a következő oldalon találhatnak az érdeklődők: 
http://www.oefh.at/sonderdrucke.html  

(Czirók Zoltán) 

http://www.oefh.at/sonderdrucke.html

