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Sztratégosz (gör.): hadvezér

A kit zött cél elérésének hatékony,
átfogó terve – a tervezés, az irányítás
tudománya

A stratégiai tanulmányok tudományterületté
válása – a II. világháború után



Nagy stratégák/ösztönös stratégák – stratégiai
gondolkodás képessége

Nagy Sándor, Hamilkár, Hannibál, Dzsingisz kán,
Bonaparte Napóleon, Winston Churchill…

Rövid, közép-, hosszú távú tervezés

Emberölt n túli



Görögök: katonai és politikai stratégia
a társadalomépítés távlati terve

Császári Róma: a politikai stratégia, mint
fogalom elhalványult a katonai stratégia
mellett



Történelmi/politikai/kulturális/társadalmi/
demográfiai gazdasági/üzleti/
katonai/oktatási/egyházi… szituáció

Ambíció - motiváció(k)

Mi váltotta ki a gondolkodást és a stratégiai
tervezést? Mi indít tudatos tervezésre?



Ellenség/ellenfél/európai identitásdeficit/
korszellem/kozmopolitizmus/konzumkultúra/
félmillió ember hagyta el Magyarországot/
elnéptelened  falvak, gyülekezetek…

Kontextus: pillangó-effektus

Közösség – én



A súlyponti cél(ok) megfogalmazása/kit zése,
a jöv  tudatos alakítása, vízió
Integráció/egyház megújulása/egyháztudatos
gyülekezetek/gyülekezettudatos egyház
Jöv  bizonytalansága: alternatív stratégia,
alternatív cselekvéssorozat
„Ha még egyszer kezdeném, az oktatással
kezdeném.” – Jean Monnet



Következmények számbavétele – nagy a
tévedés kockázata
A céllal számol és nem a következményekkel
(emberáldozat/népek, nemzetiségek
kiirtása/gazdasági kár)

„A nemzetiségi kérdés a vasúti vagonok számának
függvénye csupán.” – Sztálin



Sz k/bels  kör – stratégiai együttm ködések,
szövetségesek, partnerek

Szövetségek kötése/keretmegállapodás/
stratégiai partnerség…



Kortársait foglalkoztató kérdések (cölibátus,
búcsúcédulák) – Luther Márton

Viszonyulás – befogadó bázis

Ígéret(ek) – fogadókészség

Emberek, eszközök



Taktika: folyton változik. Az adott helyzethez
igazodó, lehet leg váratlan intézkedések/
lépések sorozata
„Vereségr l vereségre haladunk a gy zelem
felé.” – Balázs Károly
Stratégia álcázása – taktikai elemek bevetése
A célkit zések elérésére az eszközök hatékony,
gyakorlati felhasználása



„Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni,
és nem ül le el bb és nem számítja ki a
költségeket, hogy telik e mindenre befejezésig.”
(Lk 14,28)
Jellemz : eszközhiány
Százéves háború, harmincéves háború,
a két világháború, Rákóczi szabadságharc
Ami rendelkezésre áll, és ami rövid id n belül
hozzáadható



Ideológiagyártás, magyarázat

Kommunikáció



Kairosz

Jó/rossz következmények igazolása



Felel sség – b nbakgyártás

Siker – sikertelenség



Köszönöm megtisztel
figyelmüket!


