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SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 

 

 

  Tisztelt Olvasó! 

 

   Üdvözlöm a Lélektan és hadviselés folyóirat I. 

évfolyam 1. számának megjelenése alkalmá-

ból! 

   A Lélektan és hadviselés interdiszciplináris fo-

lyóirat a K+F Stúdió Kft. által, társadalmi fe-

lelősségvállalási (CSR) stratégia keretében 

alapított és kiadott, félévente megjelenő 

Open Access (nyílt hozzáférésű) tudományos 

internetes periodika, amely a hadviselés lélek-

tani jelenségkörét és a lélektani hadviselést 

érintő elméleti és gyakorlati ismereteket be-

mutató tanulmányokat ad közre.  

   A folyóirat célja: „kalandozás a hadak útján, 

a pszichológia ösvényein és a történelem út-

vesztőiben” (idézett Mező Ferenc PSYOPS 

című könyvének borítójáról). Célunk feltárni 

a hadviselésnek és a béke fenntartásának(!) 

emberi döntések, attitűdök, intra- és interper-

szonális viszonyok, kreatív technikai, gazda-

sági és politikai alkotások által is determinált 

jelenségvilágát, illetve közreadni a lélektani

hadviselés (mint egy erősokszorozó hatású, 

nem halálos, nem kinetikus fegyver) alkal-

mazásának lélektani, hadtörténeti, politológi-

ai, szociológiai, gazdasági és jogi aspektusaira 

vonatkozó tudományos igényű értekezéseit.  

    Jelen folyóirat e célokat azáltal kívánja és 

tudja elősegíteni, hogy publikációs felületet 

nyújt a téma iránt érdeklődő interdiszcipliná-

ris orientációjú kutatók, kutatócsoportok, 

gyakorlati szakemberek számára. Az alapítói 

szándék szerint így elősegíthetjük a hagyo-

mányos diszciplináris kereteken átívelő tu-

dományos eredmények, innovációk létrejöt-

tét, illetve népszerűsítését – hosszú távon pe-

dig a béke megőrzését. 

   A felsorolt tudományágak mellett azonban a Ma-

gyar Tudományos Akadémia 2017-ben közreadott 

tudományági nómenklatúrája minden tudományterü-

letének lehet kapcsolódása a lélektan és hadviselés, 

illetve a háború és béke témaköréhez. 

   A lap egyrészt objektivitásra, másrészt poli-

tikai, vallási és világnézeti semlegességre tö-

rekedve ad közre tanulmányokat. 

 

 

Legyen Ön is 

Olvasónk, Szerzőnk 

vagy tematikus 

számot összeállító 

Szerkesztőnk! 

 

Üvözlettel a Szerkesztő-

ség nevében is:  

 

Dr. Mező Ferenc 

alapító főszerkesztő 

tudományok 
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…és további két anonim lektor 

   Absztrakt 

   Jelen tanulmány a pszichológia, a hadtudomány és más tudományok közötti kölcsönhatáso-

kat mutatja be. A cikk a hadviselés lélektanától a lélektani hadviselésig terjedő skálán nyújt 

példákat ezekre a kapcsolatokra. 

   Kulcsszavak: pszichológia, hadviselés 

   Diszciplinák: pszichológia, hadtudomány és más tudományok 

 

 

   Abstract 

   PSYCHOLOGY AND WARFARE 
   The Present study shows on interactions among psychology, military, and other sciences. 
This article provides examples of these connections in the scale from the psychology of 
warfare to psychological warfare. 
   Keywords: psychology, warfare 
   Discipline: psychology, military science and other sciences 
 
 
 

 

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Lélektan és hadviselés. Lélektan és hadviselés – interdiszcip-

lináris folyóirat, I. évf. 2019/1. szám. 9-25. doi: 10.35404/LH.2019.1.9 
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   Háború és béke – nemcsak Tolsztoj 

klasszikus regényében, hanem a valóság-

ban is egymáshoz kapcsolódó fogalmak, 

jelenségek. Áthatják és formálják életün-

ket, történelmünket, kulturánkat, civili-

zációnkat (s viszont) – ergo: nem hagy-

ható figyelmen kívül tudományos kutatá-

suk. Sajátos (méginkább: sajnálatos) mó-

don azonban a tudománytörténet úgy 

alakult, hogy nem a béke, hanem a háború 

kutatása révén keletkezett egy igen össze-

tett diszciplina: a hadtudomány. „Béke-

tudomány” ugyanakkor nem létezik, bár a 

téma a hadtudományon (s a katonai gya-

korlatban sajátos módon a békefenn-

tartáshoz kapcsolódó műveleteken) belül 

természetesen nem ismeretlen. 

 

   Interdiszciplináris megközelítés 

   A háború és béke tudományos tanul-

mányozása azonban nemcsak a hadtu-

domány felől lehetséges, hanem (a téma 

inter- és multidiszciplináris jellege miatt) a 

Magyar Tudományos Akadémia 2017-ben 

közreadott tudományági nómenklatúrája 

akár minden tudományterülete felől meg-

közelíthető (1. ábra). Csak a legnyilván-

valóbb kapcsolódási pontokra fókuszálva 

szerepeljen itt egy rövid áttekintés a kü-

lönböző tudományterületek hadviselést é-

rintő vonatkozásaival kapcsolatban! 

   Matematikai tudományok: a számtan, a 

mértan, a valószínűségszámítás, a kombi-

natórika stb. a hadviselést is szolgáló 

eszköz. 

 

 

  

     1. ábra: a „háború és béke” témakör multi-, interdiszciplináris jellege (forrás: a Szerző) 
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  Agrártudományok: a hadseregek és/vagy a 

polgári lakosság élelmezése (és azon ke-

resztül a táplálkozással kapcsolatos fizio-

lógiai szükséglet kielégítése vagy éppen 

felkeltése) háborúkat váltott ki, s háborúk 

sorsát döntötte el a történelem során. 

   Orvosi tudományok: talán a legközvetle-

nebb asszociáció az orvostudomány és a 

hadviselés között a harctéri orvoslás lehet.      

   Műszaki tudományok: a (hadi) mérnöki 

teljesítmények szintén sorsdöntők egy-egy 

háború  (vagy az atombomba  és a kölcsö- 

nösen garantált megsemmisítés kontextu-

sában: a hidegháború) szempontjából. 

   Kémiai tudományok: a kémiai hadviselés a 

legkézenfekvőbb kapcsolódási pont. 

   Biológiai tudományok: a biológiai hadvise-

lés, a biológiai fegyverek fejlesztése (Lits, 

2002) közvetlen kapcsolódási pontot je-

lent a hadviselés és a biológia között. 

  Gazdaság- és jogtudományok: gazdasági had-

viselés, a háborús gazdaság és a hadi, 

illetve katonai jog területe és témakörei 

kötődik szorosan a hadviseléshez 

   Földtudományok: közismert, hogy a min-

denkori terep- és időjárási viszonyok, a 

háborús konfliktusok föld- és vízrajzi 

jellegzetességei (beleértve egy-egy terület 

flóráját, faunáját, nyersanyag-, ásvány-bő-

ségét vagy éppen mindezek hiányát) ősi-

dőktől meghatározói a háborúk és békés 

időszakok alakulásának. Napjainkban pe-

dig már a klímafegyverek korát éljük… 

   Fizikai és csillagászati tudományok: az erő-

sokszorozó hatású támadó és védő fegy-

verek fizikai alapjainak megismerésétől a 

csillagászati ismeretek alapján történő idő-

mérésen és tájékozódáson át, az űrhadvi-

selésig vagy éppen a hidegháborús űrver-

senyig terjedő skálán sok kapcsolódási 

pontja van e tudományterületeknek is a 

hadviseléshez.  

   Nyelv- és irodalomtudományok: a hadvise-

léssel kapcsolatos irodalmi művek alko-

tásától és azok tanulmányozásától a kü-

lönböző tudományterületekben megjele-

nő háborús metaforákon át (jellegze-

tesebb példaként emlékezzünk arra, hogy 

a katonai terminológiában használt „stra-

tégia” és „taktika” fogalmat előszeretettel 

használja példul a pszichológia – többek 

között „megküzdési stratégia”, „tanulási 

stratégia és taktika” kontextusban –, a 

gazdaságtudomány, a sporttudomány stb. 

is) a tömegkommunikációs eszközökön 

keresztül terjesztett – olykor neves írók 

által alkotott – háborús propagandáig 

sokféle kapcsolódás található itt is a 

hadviseléssel. 

 
 

   Az 1914-ben létrehozott brit War 

Propaganda Bureau (WPB, Háborús 

Propaganda Hivatal) egyik tevékeny-

sége röplapok terjesztése volt, s olyan 

közismert és világhíressé vált írók dol-

goztak itt, mint: 

 Arthur Ignatius Conan Doyle (a 

Sherlock Holmes-történetek és Az 

elveszett világ írója); 

 Rudyard Kipling (egyebekek kö-

zött A dzsungel könyve, Riki-tiki-

tévi és más történetek szerzője),  

 Herbert George Wells (többek kö-

zött Az időgép, A láthatatlan em-

ber, Dr. Moreau szigete, a Világok 

harca alkotója)! 
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   Filozófia és történettudományok: a téma filo-

zófiai és (had)történeti feldolgozása mel-

lett az ebbe a tudományterületi körbe so-

rolt lélektani kapcsolódási pontokra  fó-

kuszálunk a tanulmány további részében. 

 

 

   A hadviselés lélektana 

   A lelki jelenségek, a hadviselés, továbbá 

e témaköröket kutatásuk tárgyának tekin-

tő tudományok egymásra kölcsönösen ha-

tó kontextusban állnak egymással (lásd: 2. 

ábra).  

 

 

   2. ábra: a lelki jelenségek, a hadviselés és ezek 

tudományos kutatása közötti közvetlen kölcsön-

hatás (forrás: a Szerző) 

 
Megjegyzés: a pszichológia és a hadviselés, illetve a 
hadtudomány és a lelki jelenségek közötti (átlós 
nyílakkal szimbolizálható) kölcsönhatás jellemző 
módon a feltüntetett tudományterületeken keresztül, 
áttételesen, közvetett módon érvényesül, ezért jelen 
ábrán ezeket nem jelöltük 
 

 

   Az olyan lelki jelenségek, mint az értel-

mi képesség, érzelmi és hangulati jellem-

zők, szándékok, mindezek viselkedéses 

megnyilvánulásai stb., háborúban és béké-

ben egyaránt befolyásolják, behatárolják a 

baráti vagy ellenséges közösségek, egyé-

nek sorsát, cselekvési és életben maradási, 

illetve boldogulási esélyeit. A lelki jelen-

ségek meghatározó volta miatt, nyilván-

való, hogy haszonnal járhat, ha megis-

merjük és érdekeinknek megfelelően be-

folyásolni próbáljuk azokat. Lényegében 

ez a pszichológiai (lélektani) kutatások 

általános célja.  

   A pszichológia tárgya szűk értelemben 

az ember, általánosabb értelemben pedig a 

pszichés jellemzőkkel bíró élőlények meg-

ismerése és az ezekkel kapcsolatos pre-

ventív, interventív módon történő hatás-

gyakorlás lehetőségeinek feltárása. 

 

 

 
 

  Meg kell jegyeznünk, hogy napjaink-
ban már nemcsak élőlények, hanem 
mesterséges intelligenciák is állhatnak a 
lélektani kutatások fókuszában (v.ö.: 
Mező és Mező, 2019). A „mesterséges 
pszichológia” első felvetése Dan Curtis 
nevéhez kötődik 1963-ban (hivatkozik 
rá: Crowder és Friess, 2012). A témával 
kapcsolatban figyelemre méltó Freeland 
(2018) felvetése, miszerint, ha az em-
beréhez hasonló, ámde mesterséges in-
telligencia/személyiség létrehozására tö-
rekszünk, akkor az emberéhez hasonló, 
ámde mesterséges mentális betegségek 
megjelenésére is számíthatunk. 
 

 

 

 

   A pszichológia XIX. századi megjele-

nése egyrészt a lelki jelenségek (például 

érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, képzelet, érzelmek, motivá-
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ció, pszichés betegségek stb.) iránti foko-

zott érdeklődésnek, másrészt a lelki je-

lenségekkel kapcsolatos megfigyelések és 

elméletek mérésére, bizonyítására való tö-

rekvésnek köszönhető.  

   A pszichológián belül a XX. századra 

megtörtént a lelki jelenségek körül-írtabb 

területei alapján történő differenciálódás, 

s az általános lélektan mellett kialakult 

például a személyiség-, a fejlődéslélektan, 

valamint a szociálpszichológia. Ezek mel-

lett az elméleti, alapkutatás jellegű 

pszichológiai területek mellett az alkal-

mazott pszichológiai megközelítések is 

kialakultak: ezek lényegében a lélektani 

ismeretek gyakorlati felhasználására vállal-

koznak egy-egy szűkebb probléma-, vagy 

feladatkör elemzése, és az azokkal kap-

csolatos események befolyásolása révén. 

Vegyük észre, hogy az alkalmazott pszi-

chológia révén nemcsak a lelki jelensé-

geknek van (végsősoron) pszichológia tu-

dományt megalapozó hatása, hanem a 

pszichológia is hosszabb-rövidebb, egyéni 

vagy csoportszintű hatást gyakorolhat 

lelki jelenségekre. Jellegzetes alkalmazott 

pszichológiai területek többek között: a 

klinikai lélektan, a munka- és szervezet-

pszichológia, a pedagógiai pszichológia, a 

közlekedéslélektan, a környezetpszicho-

lógia, a sportpszichológia, a reklám-pszi-

chológia, vagy akár: a katonapszichológia!   

  

   Katonapszichológia 

   A katonapszichológiát tekinthetjük a 

hadviseléshez és a hadtudományhoz leg-

közvetlenebb módon kapcsolódó alkalma-

zott pszichológiának (Pavlina és Komar, 

2007). Az alkalmasságvizsgálatokon túl 

napjainkban a katonapszichológusok (csa-

patpszichológusok) feladata kiterjed a ka-

tonai szolgálattal járó – a civil élettől 

jelentősen eltérő – kötelmi, fegyelmi 

elvárásokhoz, valamint fizikai és/vagy ér-

zelmi terheléshez történő alkalmazkodás 

segítésére.  Gondoljunk egy másik ember 

megölésével járó, vagy éppen a szolgálatot 

teljesítő bajtársak halálával kapcsolatos 

trauma feldolgozására, s az akár öngyil-

kosság végkimenettel járó poszttarumás 

stressz szindróma felismerésére, kezelé-

sére. Ezen kívül a katonapszichológusok 

szerepet vállalhatnak a külszolgálatra ké-

szülő állomány felkészítésében, missziós 

területeken történő támogatásában (pél-

dául interkulturális-sokk, honvágy, otthoni 

szerettekért való aggódás, fizikai kör-

nyezet, fenyegettség, frusztráció stb. pre-

ventív/interventív kezelése tekintetében) 

és a hazaérkezést követő visszailleszkedés 

segítésében is. 

   Sajátos módon azonban nemcsak a had-

tudomány építkezik a pszichológia elmé-

leti és gyakorlati repertoárjából, hanem 

létrejötte során a pszcichológiai tudás és 

módszertani repertoár alakulásába a had-

tudomány, hadviselés is szerepet játszott. 

Ennek demonstrálására követekezzen itt 

néhány példa a pszichológia jellegzetes te-

rületeinek katonai vonatkozásairól (a tel-

jesség igénye nélkül).  

 

   Az intelligenciakutatás 

   hadviseléssel kapcsolatos aspektusai 

   Az intelligencia tesztelésének (mint az 

egyik közismert és jellegzetes pszicholó-
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giai kutatási témának a) kezdete szoros 

kapcsolatban áll a hadviseléssel is.  

   Az Egyesült Államokban az I. világhá-

borúba történő csatlakozás kapcsán me-

rült fel az igény arra, hogy a katonai to-

borzás, sorozás alkalmával ki lehessen 

szűrni az értelmi képességeik alapján ka-

tonai szolgálatra alkalmatlan személyeket. 

Ehhez olyan intelligenciatesztek létreho-

zására volt szükség, amelyek az angolul 

tudó, illetve az írástudatlan vagy angolul 

nem tudó vizsgálati személyekkel is fel-

vehetők. Az USA kormánya az Amerikai 

Pszichológiai Társaság akkori elnökét, 

Yerkes-t és munkatársait bízta meg e 

tesztek kidolgozásával. Ennek eredmé-

nyeként jöttek létre az Army Alpha (ver-

bális) és az Army Beta (nem várbilis) in-

telligenciatesztek. Ebben az időszakban 

mintegy 2.000.000 (!)  katonai szolgálatra 

jelentkező személy vizsgálata történt meg 

(Rózsa és Hevesi, 2006).  

   A katonai oldalról felmerült igény tehát 

pszichológiai kutatásokat ösztönzött, s 

ennek eredményei később civil felhasz-

nálásra kerültek a klinikai, a munka- és 

szervezet, valamint a pedagógiai-pszicho-

lógia terén.  

   Mindezen kívül az intelligencia mérésé-

nek szomorú történeti aspektusa, hogy a-

lacsony intelligenciájúnak tekintett szemé-

lyek kényszersterilizációjával, és a náci 

felsőbbrendű ember eszméjéhez kötődő 

II. világháborús népírtással is kapcsolatba 

hozható (noha nem ez volt a tesztalkotók 

szándéka).  

   A világ első objektív intelligenciavizs-

gáló eljárását a XIX-XX. század forduló-

ján Sir Francis Galton dolgozta ki – töb-

bek között eugenikai tárgyú kutatásaihoz.  

   A Galton-féle eugenika (a „jó öröklés 

tudománya”) tulajdonképpen egy ember-

tenyésztési program, melynek lényege: mi-

ként a mesterséges szelekció révén növé-

nyeket és állatokat tud speciális (örököl-

hető) tulajdonságok mentén nemesíteni az 

ember, úgy akár az emberi faj is nemesít-

hető lehet.  

   Mivel az embert az állatvilágból az 

intelligencia emeli ki, kézenfekvőnek tűn-

hetett, hogy az emberiséget az intelli-

gencia alapján szükséges tenyészteni. Ezt 

egyrészt a pozitív eugenika (intelligens 

emberek gyermekvállalásának facilitálása) 

révén képzelték el, másrészt a negatív eu-

genika (a kevésbé intelligens emberek 

gyermekvállalásának korlátozásával, tiltá-

sával, lehetelenné tételével) kívánták elér-

ni. A cél érdekében Európában és az 

USA-ban egyetemi tanszékek, kutató in-

tézetek szerveződtek, s az USA-ban pél-

dául alacsony intelligenciához kötött 

kényszersterilizációs, illetve bevándorlási 

törvények is születtek.  

   A történet már így is eléggé megrázó, 

de ha belegondolunk, hogy a náci fel-

sőbbrendű ember eszményébe is jól be-

ágyazható lehetett az eugenika (s vele az 

intelligenciakutatás), akkor már egészen 

hátborzongatóvá válik, hogy egy máskü-

lönben hétköznapi kutatási téma (az, hogy 

miként mérhető az intelligencia), milyen 

borzasztó következményekkel járhat, vagy 

milyen célokat szolgálhat, ha valaki nem a 

béke, hanem a háború eszközének tekinti. 

A cél nem szentesíti az eszközt. 
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   A tehetség tudományos kutatásának 

  hadviselést érintő vonatkozásai 

   A tehetséggondozás kutatásának is sajá-

tos kapcsolódási pontjai vannak a háború, 

hadviselés, hadtudomány témakörrel.  A 

már említett Army Alpha és Army Beta 

névre hallgató intelligenciatesztek alkal-

mazásában is részt vett Terman a XX. 

század első felének meghatározó alakja 

volt a tehetségkutatás terén is (Mező K., 

2012). A katonai alkalmazás terén szerzett 

tesztelési tapasztalatokat pedagógiai célú, 

gyerekek körében végzett vizsgálatokra is 

alkalmazta. Ennek lett egyik eredménye a 

nevéhez fűződő (napjainkban ugyan már 

túlhaladott, de még mindig sokat idézett, s 

nagy hatású) Terman-féle tehetségkoncep-

ció, miszerint a tehetség nem más, mint 

kimagasló intelligencia (Terman, 1925). 

   A pszichológia és a háború találkozá-

sának másik történeti szála a tehetség-ku-

tatással kapcsolatban a szovjet Szputnyik-

1. műhold 1957-es fellövéséhez kötődik,  

és a tehetségkutatás történetében Szput-

nyik-sokként emlegetett jelenséghez kap-

csolódik. Ennek lényege: a II. világhá-

borút követő hidegháborús időszakban az 

USA és a Szovjetunió gazdasági, ideo-

lógiai és tudományos versenyben állt 

egymással. E korabeli két nagyhatalom 

már atombombával is rendelkezett, s jó-

formán csak a MAD (Mutural Assured 

Destruction, magyarul: kölcsönösen ga-

rantált megsemmisítés), az elrettentés po-

litikája tartotta vissza a feleket az atom-

háború kirobbanásától (Szabó, 1995).  

Ebben a pattanásig feszült helyzetben az 

egész világot – különösen az USA-t – 

sokkolta a hír: 1957. október 4-éről 5-re 

virradó éjszakán a világon elsőként a 

Szovjetunió bocsátott fel mesterséges égi-

testet, a Szputnyik-1. műholdat. Mindenki 

számára nyilvánvaló volt – többek között 

a korbeli sajtó hatására –, hogy egy po-

tenciális harmadik világháborút az nyerhet 

meg, aki uralja a világűrt, és a Naprend-

szert az „gyarmatosíthatja”, erőforrásait 

az hasznosíthatja, aki űreszközzel rendel-

kezik.  

   A Szputnyik-sokk hatására egyrészt 

1958-ban létrejött az USA űrkutatásban 

napjainkban is jelentős szerepet játszó és 

közismert Nemzeti Repülési és Űrhajózási 

Hivatal (National Aeronautics and Space 

Administration, NASA). Másrészt kvázi 

nemzetvédelmi oktatási törvényt vezettek 

be, melynek missziója lényegében az volt, 

hogy a szovjet tudománnyal versenyké-

pes fiatalok nevelésére kell törekedni az 

USA-beli iskolákban – ennek eszköze 

pedig: a tehetséggondozás! Harmadrészt 

az USA-ban az 1950-es éveket a (tehet-

ségkomponensnek is tekintett) kreativi-

táskutatás (Mező K, 2012), az 1960-as 

éveket pedig a „Nagy Tehetségvadászat” 

évtizedének tekinthetjük.  

   Láthatjuk, hogy a (hideg)háború ebben 

az esetben is motivációt jelentett bizonyos 

pszichológiai témák kutatásához, amelyek 

eredményeit aztán a katonain kívül (oly-

kor: mellett vagy helyett) békésebb, polgá-

ri felhasználásra is hasznosította a társa-

dalom.    

   Napjainkban Magyarországnak is van 

Nemzeti Tehetség Programja (lásd: 

126/2008 Országgyűlési Határozat), és a 
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tehetségazonosítás az iskolai gyakorlaton 

túl, a pályaorientáció, valamint a munka-

erő kiválasztás terén is alkalmazható 

gyakorlat. 

    

 

   Stressz- és neurózis kutatások 

   kapcsolata a hadviseléssel 

   A szorongásos panaszok kezelése szin-

tén közismert pszichológiai téma. E 

terület kutatásának nemcsak civil, hanem 

katonai jellegű gyökerei is vannak. Nem 

véletlenül: a distresszt okozó harctéri él-

ményeknek kitett katonák pszichikuma el-

kerülhetetlen módon reagál az extrém fi-

zikai és lelki megpróbáltatásokra – próbál 

megküzdeni azokkal. A megküzdés azon-

ban olykor kevésbé sikeres, és rövidebb-

hosszabb ideig megjelenő (akár a traumát 

követően éveken át elhúzódó) szorongá-

sos tüneteket okozhat. A poszttraumás 

stressz (post-traumatic stress disorder, 

PTSD) kutatásának gyökerei kifejezetten a 

„gránátsokk” vagy „harctéri fáradtság” 

jelenségéig nyúlnak vissza (Spiller, 1989).   

   Az Orosz-Japán háború (1904-1905) 

során ismerik el elsőként hivatalosan a 

harci stressz hatásaira bekövetkező vesz-

teségeket. Akadtak ugyanis olyan katonák, 

akiken noha nem volt külső sérülés, men-

tálisan mégis olyan állapotba kerültek, 

hogy nem szolgálhattak tovább katona-

ként. Például: 1904 végén Harbin (kínai) 

városba települt orosz pszichiátriai kór-

házban 1700 ilyen tünettel rendelkező 

személyt kezeltek. 

 

 

   1. kép: lövészárok (forrás: https://pixabay.com) 
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   Az első világháború során „gránátsok-

kos”-nak nevezett betegek ezreivel kellett 

a nyugati fronton küzdő seregeknek 

szembesülniük. A nagyságrendek érzékel-

tetése végett: a brit hadsereg összes vesz-

teségének 4%-át, 41 746 főt érintő pszi-

chiátriai jellegű veszteséget jelentett 1916-

1920 között. Az amerikai veteránok kór-

házában pedig 1924-ben az összes páciens 

58%-a (tehát több, mint a fele!) volt grá-

nátsokkos: 68 000 pácienst gondoztak i-

lyen problémával. 

   A második világháborúban „harci fá-

radtság” lett a gránátsokk újabb elnevezé-

se. A tengeren túli hadszínterekről 1944-

ben a harci fáradtság miatt kellett vissza-

hozni a legtöbb katonát. A pszichiátriai 

okok miatt a katonai szolgálat alóli fel-

mentést kapó emberek száma meghaladta 

az egymillió főt (Spiller, 1989). A szolgálat 

alól felmentést nem kapók számáról nincs 

adat, de feltételezhető, hogy a nem diag-

nosztizált esetek már ekkor is a többszö-

rösét jelenthették az iménti értéknek. A 

„harci fáradtság” kíméletlenül szedte tehát 

az áldozatait a második világháború fo-

lyamán is – rangra, életkorra, nemzetiség-

re való különösebb tekintett nélkül.  

   A vietnámi háború során ismét új nevet 

kapott a tünetegyüttes: ekkor került beve-

zetésre a ma is használt (a katonai „grá-

nát”, „harctéri” szavaknak sokkal általá-

nosabb, civil helyzetre is alkalmazható) 

poszttraumás stressz-szindróma (sérülés, 

megrázkódtatás utáni stressz-tünetegyüt-

tes, ismert még: post-traumatic stress 

disorder, PTSD megnevezése is). A viet-

námi háborúban részt vettek 80%-a szen-

vedett ilyen sérüléstől (Spiller, 1989).  

   A háború során kialakuló, elhúzódó, a 

katonákat tartós distressz hatása alá kény-

szerítő harcok némely katona esetében 

tehát sajátos tüneteket eredményezett 

(egymást nem kizáró módon, de egymást 

törvényszerűen sem feltételező módon): 

harci helyzetben leblokkoltak, kiszolgál-

tatottakká és dezorientálttá váltak, alvás-

problémáik alakultak ki, öngyilkosok let-

tek, esetleg saját társaik ellen fordultak. 

Mindez természetesen egyéni emberi 

szempontból is szörnyű, de a katonák 

harcértékének csökkenése a csata/háború 

szempontjából egyenesen katasztrofális 

következményekkel járó tünetegyüttes le-

het.  

   Az adott helyzetben átélt distressz 

azonban még nagyobb rombolást képes 

végrehajtani az emberi pszichében: jóval 

az adott traumát követően is szorongásos 

jellegű, stressz-tüneteket produkálhat. A 

PTSD nemcsak katonákat súlythat, ha-

nem a polgári lakosságra irányuló terror-

támadások túlélőit, szem- és fültanúit 

(Galaskó, 2002), sőt: hétköznapi életben 

(értsd: nem háborús körülmények és nem 

terrortámadások során) megélt traumák 

(például balesetek, bűncselekmények stb.) 

áldozatait és közeli hozzátartozók halálát 

megélőket is. Egy hirtelen bekövetkező 

súlyos katasztrófát követően a túlélő 

lakosság (Pauchard, 1989): 

 kb. 20%-a őrzi meg a lélekjelenlétét és 

válik viszonylag cselekvőképessé. 

 75-80%-a pánikszerű félelembe esik 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

18 

 

és ellenőrizhetetlen érzelmekkel rea-

gál. A többség néhány perctől órákig 

terjedő idő alatt magához tér.  

 2-3%-ánál olyan erős pszichikai tüne-

tek jelentkeznek, hogy közvetlen or-

vosi beavatkozásra lesz szükség. 

  Ugyanakkor az érintettek több, mint 

50%-a esetében várható, hogy bár cselek-

vőképes marad, mégis akár évekig is elhú-

zódó pszichikai károsodást szenved.  

 

   Az attitűd- és kommunikáció-kutatás 

   hadviseléssel kapcsolatos alapjai  

   Az attitűd(módosítás), a meggyőző köz-

lés, a manipuláció, a tömegkommunikáció 

kutatásának is vannak háborús gyökerei. 

A II. világháború tapasztalata rámutatott a 

náci propagandagépezet félelmetes haté-

konyságára: viszonylag kisszámú csoport 

hatalmas tömeget tudott fanatizálni, s 

végsősoron Hitler hatása alá vonni. A té-

mát tanulmányozó korabeli szociál-pszi-

chológusok  „Németországot egy töme-

ges attitűdmódosítás termékének tartották 

– azaz egy masszív kognitív változásénak 

–, melyet a hihetetlenül hatékony pro-

paganda eszközeivel értek el” (Zajonc, 

1984, 556. o.). A háborút követően a Yale 

Egyetemen indultak be a fasiszta propa-

ganda elleni harc céljából az attitűdvál-

tozás és kommunikáció tárgyú kutatások. 

A Yale-program eredményeivel kapcso-

latban lásd például Hovland, Janis és 

Kelley (1953), Hovland (1954), Hovland 

és Rosenberg (1960), Sherif  és Hovland 

(1961) műveit. A háborús tapasztalatból 

kiinduló pszichológiai kutatások eredmé-

nyei a civil életben is felhasználásra ke-

rültek. A reklámpszichológia vagy éppen a 

pedagógiai pszichológia többek között 

arról is szól, hogy miként lehet a po-

teciális vásárlók, illetve a diákok attitűdjét 

adott termékek, márkák, szolgáltatások i-

génybevétele, illetve a tanulás, egyes tan-

tárgyak, témakörök, nevelési célok felé 

fordítani. Az attitűdök alakítására vonat-

kozó lehetőségek kutatása/alkalmazása a 

lélektani hadviselésnek is kiemelt témája. 

   

   Lélektani hadviselés 

   A hadviselés és a pszichológia interakci-

ójának speciális metszetét képezi a lélek-

tani hadviselés területe. A pszichológiai 

hadviselés erősokszorozó hatású, nem ha-

lálos fegyver, ami háborúban és békefenn-

tartó műveletekben egyaránt alkalmaz-

ható. 

 
 

 

 „Nem az az igazán ügyes, aki száz 

csatában győzni tud, hanem az, aki 

harc nélkül vesz erőt az ellenségen!”  

 

                                   Sun Cu  

                        (i.e. IV. század) 

 

 

   Lényegében az állatvilágban is ismert a 

ragadozók, prédaállatok vagy fajtársak el-

leni küzdelemben ismert álcázó, méretnö-

velő, színváltoztató, hanghatásokkal ope-

ráló stb. hatáskeltés. Az emberi értelem és 

nyelv megjelenése maximalizálta e lelki 

hatáskeltésben rejlő lehetőségeket. Más-

ként: az egymás érzelmi, értelmi befolyá-

solásán alapuló lélektani erősokszorozó 
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hatásra törekvés – egyfajta laikus lélektani 

hadviselés – az emberré válás hajnala óta 

adott.    

   A pszichológiai hadviselés történeti ala-

kulását azóta is meghatározza a kommu-

nikációs lehetőségek és eszközök fejlődé-

se. Történetisége ugyanakkor megragad-

ható a terminológiai változásokon és a 

pszichológiai hadviselésre szakosodott or-

gánumokon keresztül is (3. ábra). 

   Amint a 3. ábrán látható, a lélektani 

hadviselési célra alkalmazható kommuni-

kációs lehetőségek fejlődési íve a nonver-

bális kommunikációtól kezdve a beszé-

den, íráson, nyomtatáson, fényképezésen, 

hangrögzítésen, mozgófilmen, rádión és 

televízión át napjainkban az internetig 

tart.  

   A 3. ábrának a lélektani hadviselés 

szempontjából történetileg jelentős szer-

vezetek kialakulását jelző II. része a teljes-

ség igénye nélkül mutatja, hogy minden 

jelentős nagyhatalom elkezdett ilyen jelle-

gű szervezeteket létrehozni az első világ-

háborútól kezdődően. Napjainkban pél-

dául a NATO-doktrínának is van lélek-

 

  

  3. ábra: a pszichológiai hadviselés történeti aspektusai (Mező, 2014, 22. o.) 
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tani hadviselés jellegű része – PSYOPS 

(psychological operations, lélektani műve-

letek) név alatt (lásd: AJP-3.7, és AJP-

3.10.1).  

   A 3. ábra III. sávja a terminológiabeli 

változásokat foglalja össze. A „psycho-

logical warfare” (rövidítve: PSYWAR, 

magyarul: lélektani hadviselés) kifejezést 

J.C. Fuller 1920-ban alkalmazta először 

angolul (Daugherty, 1982). A kifejezés 

azonban csak 1941-től vált közismertté 

egy náci propagandával kapcsolatos szö-

veg révén (Farago és Gittler, 1942).  

 

 

   A lélektani hadviselés (Szabó, 1995, 

813. o. alapján)…  

  …angolul: psychological warfare,     

  …franciául: guerre psychologique  

   …olaszul: operazione psicologica  

   …oroszul: психологическая война 

  …németül: die psychologische    

                     Kriegsführung  

 
 

 
   Végül, a 3. ábra IV. sávja Pix (2005) lé-

lektani hadviseléssel kapcsolatban javasolt 

korszakolását mutatja be. 

   Az alábbiakban történelmi példákon ke-

resztül demonstráljuk a lélektani hadvise-

lés gyakorlati megoldásait. 

 

   Humán szükségletekre  

   irányuló lélektani hadviselés 

   A szükségletek felkeltésére, kielégítésé-

re, kielégítésük vagy felkeltődésük meg-

akadályozására irányuló műveletek célja, 

hogy a célközönséget olyan lelki és/vagy 

fizikai állapotba hozza, ami a lélektani 

hadviselést alkalmazó fél számára előnyt 

jelent.  

   Maslow (1988) szükséglet hierarchia-

modellje kellően tagolt, s általános érvé-

nyű ahhoz, hogy a NATO lélektani műve-

letekről szóló AJP-3.7-es doktrinája is fel-

használja (Bolgár, 2005). A szükséglet hie-

rarchia eredeti elmélete szerint öt szükség-

let létezik (ezek: fiziológiai szükséglet, biz-

tonság iránti igény, szociális szükséglet, 

önbecsülés és tisztelet iránti igény, ön-

megvalósítás szükséglete), melyek alá-

fölérendeltségi viszonyban vannak egy-

mással. Egy magasabb rendű szükséglet 

csak akkor kezdi a viselkedést befolyásol-

ni, ha az alacsonyabb szintű szükségletek 

legalább részben ki vannak elégítve. 

    Szerepeljen itt egy tömör hadtörténeti 

példatár a szükségletekkel operáló lélekta-

ni hadviseléssel kapcsolatban (vö. 4. ábra)! 

Megjegyzés: az alábbiakban olvasható lé-

lektani hadviselési alkalmazás már nem 

Maslow-tól származik, de az általa felve-

tett alapokon nyugszik.   

   A szükségletekkel operáló lélektani had-

viselés vagy a szükségletek aktiválását (fel-

keltését, illetve kielégülésük megakadályo-

zását), vagy pedig azok deaktiválását (fel-

keltődésük megakadályozását, illetve ki-

elégítésüket) célozhatják (Mező, 2014). 

   A fiziológiai szükségletek esetében például 

már az ókortól ismert háborús, illetve ost-

rom stratégia az ellenség testi-lelki erejé-

nek megtörése kiéheztetés és/vagy fo-

lyadékmegvonás révén. Klasszikus példa: 

Alesia ostroma során Julius Ceasar ki-

éheztette Vercingetorix (gall törzsfő) sere- 
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   4. ábra: példák a szükségletekkel operáló lélektani hadviselésre a Maslow-féle szükséglethierarchia 

elmélet kapcsán (forrás: a Szerzők).  

 

     

  
SZÜKSÉGLET  
AKTIVÁLÁSA 

 

  
SZÜKSÉGLET  

DEAKTIVÁLÁSA 

 

  
Szükséglet felkeltését 

célzó műveletek 
 
 

Szükséglet kielégülésének 
megakadályozását célzó  

műveletek 
 

  
Szükséglet felkeltődésének 
megakadályozását célzó  
műveletek 
 
Szükséglet kielégítését célzó 
műveletek 

 

   

   

  
 

Példák: 

   
 
Példák: 

 

 
Önmegvalósító törekvések elnyomása.*   Lehetőség teremtése az önmegvalósításra.* 

 

 
Megszégyenítés, tiszteletlen  
magatartás tanúsítása a  
személy felé.* 

              Tiszteletet és önbecsülést  
               kiváltó szituációkba hozás.* 

 

 
Szerettektől való távoltartás, 
szeretet hiányos élethelyzet 
kialakítása.* 

                  Lehetőség teremtése a szerettek-                        
                   kel való kapcsolattartásra, alter 
                   natív szeretet-kapcsolat kiépíté 

                       se.* 

 

 
Megfélemlítés, szoron-
gás, pánik előidézése.* 

  Biztonság ígérete, va-
lódi vagy hamis bizton-

ságérzet kialakítása.* 

 

 Kiéheztetés, alvásmeg-
vonás, extrém hi-
deg/meleg környezet-
be kényszerítés stb.* 

  
Utánpótlás, pihenés, 

ideális hőmérséklet stb. 
biztosítása.* 

 

 

 

 

 

 

  * Valamint: az ezekről szóló (ál)hírek terjesztése.  
     Megjegyzés: Maslow elméletének nem része a szükséglet aktiválása/deaktiválása, s  
                          ezek lélektani hadviselésre történő alkalmazása 
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gét, mire az megadta magát (Warry, 1980). 

Mint Holmes (1997, 20. o.) megjegyzi: „A 

logisztika a hadsereg mozgatásának és el-

látásának gyakorlati tudománya. Sok igaz-

ság van ebben a mondásban: »Míg az 

amatőr harcászatról beszél, a profi ellátás-

ról.« Az I. világháborúig egy hadsereg 

működésének legfőbb feltétele a katonák 

és lovak élelmezése volt.” 

   Egy másik, a lélektani hadviselés szem-

pontjából jelentős „hadtörténeti múlttal” 

rendelkező fiziológiai szükséglet az alvás 

iránti igény. Az alvásmegvonás, a pihenés 

megakadályozása, stressz tüneteket pro-

dukál, s rontja a harci morált és teljesít-

ményt (vö.: Bolgár, Hajdú és Szternák, 

2008 alapján). Példa: a vietnámi háború-

ban az amerikaiak alacsony magasságú re-

pülő „áthúzásokkal”, túlhangosított rádió-

adásokkal, éjszakai helikopteres repülések-

kel, hangszórókon keresztül a családról és 

a holt bajtársak lelkéről közvetített üzene-

tekkel akadályozták a vietkon harcosok 

pihenését, demoralizálták őket, aminek 

hatására harcértékük csökkent, a szökések 

száma pedig lényegesen megnőtt (Knezo-

vić és Milković, 2007).  

   A fiziológiai szükségletek fogalmába 

nagyszámú egyéb, alapvetően biológiai 

alapokon nyugvó szükséglet is beletarto-

zik (plédául: szex iránti igény, komfortér-

zést okozó hőmérséklet iránti igény stb.), 

melyek részletezésétől itt eltekintünk. 

   Biztonság iránti igény lélektani hadviselés-

beli alkalmazásának egy kiragadott hadtör-

téneti példája: 1940-ben a németek francia 

nyelvű rádióprogram sugárzásával akkora 

pánikot okoztak Franciaország inváziója 

során, hogy a menekülő lakosság káoszt 

idézett elő az utakon, s ezzel a Szövetsé-

gesek műveleteit jelentősen hátráltatta. 

Dupuy és tsai (1993) szerint ez az akció 

tekinthető a német rádiós propaganda leg-

sikeresebb műveletének.  

   A szociális szükségletre is fókuszálhat a 

lélektani hadviselés. Szerepeljen itt ezzel 

kapcsolatban két történelmi példa. Az első 

azt mutatja meg, hogy kr.e. 380 körül a 

thébai „szent csapat” esetében Gorgidasz 

a szociális szükséglet kielégítését a saját 

csapatnál rendhagyó módon oldotta meg: 

a 300 fős elit egység homoszexuális sze-

relmespárokból állt. Mint Warry (1980, 

64. o.) kommentálja az esetet: „Egy sze-

relmespár mindkét tagja ihletet meríthet a 

másik jelenlétéből, ami fokozhatja elszánt-

ságát, és megakadályozhatja, hogy szé-

gyenben maradjon a csatamezőn”. A má-

sik példa a szociális szükséglet felkeltésé-

vel történő dezertálásra késztető röplapot 

mutat be. E röplapot a II. világháború so-

rán az US Navy csendes óceáni flottájá-

nak lélektani hadviselésre szakosodott 

egysége (CINCPAC) állította elő (kód-

szám: 411, méret: 5 x 8 inch), hogy az el-

lenség soraiban a családdal kapcsolatos 

aggodalmat ébresszen (Friedman, 2005) – 

a szöveg:  

 
 

    „Miközben folytatjátok reményte-

len ellenállásotokat a mi mindent el-

söprő erőnk ellen, feleségeitek, nővé-

reitek és lányaitok a hátországban na-

ponta prostitúcióra kényszerülnek. 

Nehéz idők járnak a gazdáitokra, és 

nagy szükség van pénzre, ami köny-
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nyen szerezhető, ha a nőket a bor-

délyházaknak adják el. A gyári munká-

sok, akiknek most van pénzük, mindig 

buzgón fizetnek egy-két yent a nőkkel 

történő éjszakai mulatságért. Amikor 

eljön hamarosan a béke, egy ideig ott-

hon még rosszabb lesz. Ez minden 

országban így lesz. Kivéve, ha otthon 

vagytok és gondoskodtok a családo-

tokról, a számotokra legkedvesebb 

nőkről, akik különben arra kénysze-

rülnek, hogy prostituáltakká váljanak. 

Képesek vagytok érzelem nélkül gon-

dolni asszonyaitokra, lányaitokra és 

nővéreitekre, akiket alávetettetek a 

gúnyolódó munkások kéjvágyó ölelé-

sének? Ne dobjátok el az életeteket hi-

ábavalóan! A családjaitoknak szüksége 

van rátok!” 
 

 

   Az önbecsülés és a tisztelet iránti igény is 

„célpont” lehet a lélektani haviselés szem-

pontjából. Vonatkozó hadtörténeti pél-

dák: i.e. V. századból ismertek az ellenség 

provokálására, kigúnyolására (is) alkalmas 

feliratokkal ellátott 25-30 grammos parity-

tyalövedék (Warry, 1980); a saját oldalt a 

szóban forgó szükségleten keresztül mo-

tiváló, a hőssé vagy hősi halottá válást el-

ismerő kitüntetések. 

   Végül, az önmegvalósítás iránti igényre is 

építhet a lélektani hadviselés. Példa: 1780-

tól II. József utasítására a katonatoborzás 

érdekében Verbunk Kommandók (tobor-

zó parancsnokságok) alakultak (Pécsi, 

1989), amelyek a hadkiegészítés érdeké-

ben a katonaéletet, mint az önmegvalósí-

tás egy lehetséges eszközét kínálták Ma-

gyarországon is. Az önmegvalósítás iránti 

igényre épül a dezertált és átálló szemé-

lyeknek ígért karrierlehetőség is.    

   Az emberi szükségleteken kívül más 

pszichológiai jelenségekre is reflektálhat a 

lélektani hadviselés – köztük a már emlí-

tett attitűdökre is – ezek kifejetése azon-

ban jelen tanulmányak nem célja. A téma 

iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk Me-

ző (2014) „PSYOPS – avagy: kalandozás a 

hadak útján, a pszichológia ösvényein, a 

történelem útvesztőiben” című művét. 

  

 

   Zárógondolatok 

   A hadviselés lélektanától a lélektani had-

viselésig terjedő spektrumban sokféle kap-

csolódási pontot találhatunk a pszicholó-

gia és a hadtudomány között. A „háború 

és béke” témaköre azonban nemcsak e 

két tudományág szempontjából lehet alap- 

vagy alkalmazott kutatás tárgya, hanem 

jóformán miden tudományág reflektálhat 

a témára – e tanulmány elején erre is igye-

keztünk rámutatni. Mégis, a nagyszámú 

lehetséges tudományterület közül a lélek-

tan és a hadviselés kapcsolatának részlete-

sebb kifejtését e tanulmányban az Egye-

sült Nemzetek Tudományos, Oktatási és 

Kulturális Szervezetének alkotmánya (az 

UNESCO alkotmányt lásd: 1948. évi XL. 

törvény, valamint: 2009. évi XXXII. tör-

vény) alábbi sorai ihlették:   

 
 

   „Minthogy a háborúk az emberi 

elmében kezdődnek az emberi el-

mében kell kiépítenünk a béke vé-

delmét is…” 
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   Az UNESCO alkotmány idézett termé-

szetesen nem a lélektani hadviselésről 

szól, a citált tartalom azonban interpretál-

ható e speciális hadviselés esetében is. 
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   Absztrakt 

   E tanulmány rövid áttekintést nyújt a hidegháború időszakáról (1946-1989). A má-
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   A „kapitalista” és a „szocialista” világrend-

szerek kibékíthetetlen harca határozta meg a 

XX. század második felének történéseit. A 

hidegháború történetének részletes taglalása 

ma már a politikai és a társadalomtudományi 

irodalom fontos része. Természetesen min-

denki a saját vizsgálati szempontjai és érdek-

pozíciói szerint tárgyalja.  

   Tény, hogy a II. világháborúban a Szov-

jetunió a szövetségesek végjátékbeli támoga-

tásával legyőzte a hitleri fasizmust, az USA 

pedig mindennek gazdasági győztese lett. 

Kétpólusúvá vált a világ, amelyben a Szovjet-

unió és az Amerikai Egyesült Államok a be-

folyási övezeteik szélesítésével, maguk és má-

sok felfegyverzésével vigyázták a két szuper-

hatalom erőegyensúlyát.  

   A Szovjetunió azonban, születésétől fogva 

„önmagába zártnak” érezte a helyzetét a 

világban.  Ez az érzet az 1918–1922 közötti 

intervenciótól kezdve, az azt követően a vele 

szemben alkalmazott gazdasági, politikai 

szankciók érvényesítésén át, a II. világháború 

előkészületeinek szovjet-ellenes ideológiai és 

hadiipari törekvései alapján alakult ki, és a 

Hitler ellenes szövetség létrejötte, sikere és 

távlatos fenntarthatósága reményének ellené-

re felerősödött, s a körbezártságot megerő-

sítő hidegháborúval csúcsosodott ki. 

 

   A hidegháború 

   A hidegháború időszakában kettős folya-

mat zajlott le: 

   1) A fejlett országok szinte minden felől – 

főként ideológiai, gazdasági és politikai szem-

pontból – „zár alá vették” a Szovjetuniót.  

   2) A Szovjetunió pedig (részben védekezés-

ként) „bezárkózott” s majdnem teljes körű 

„önellátásra” rendezkedett be.  

   A hidegháború lezárásának „indítógomb-

ját” Ronald Reagannek, az USA elnökének a 

londoni parlamentben 1982. június 8-án el-

mondott beszéde „nyomta le”. Ennek a 

szövegnek a meghatározó kitétele volt, hogy 

a Szovjetunió a „gonosz birodalma” és ezért 

„a történelem hamudombján hagyjuk a 

marxizmust-leninizmust” (Reagan, 1982). A 

politikai cselekvés nyelvére lefordítva, ez azt 

jelentette, hogy a Nyugat a hidegháborút 

győztesen akarta befejezni, és ennek a fel-

tétele és egyben célja is a marxizmus-leniniz-

mus ideológiájának kiiktatása a történelem-

ből.  

   A Szovjetunió a vasfüggöny kialakulásával 

„külső-belső” izolációban rekedt. Egyrészt 

kirekesztették, mint nem egyenrangú felet, 

sőt ellenséget; másrészt – reflektálva a „ki-

rekesztésre” – be is zárkózott, és a jaltai 

befolyási övezetből lett „szocialista világ-

rendszerrel” együtt saját, zárt világot, egyfajta 

alternatívát hozott létre a Nyugattal szemben. 

Az ideológiai szembenállás a fegyveres erők 

súlyával együtt kialakította a bipoláris 

világrendszert. A bipoláris rend „berendez-

kedésével”, létrejöttek azok a szerveződések, 

integrációk, amelyek a két fél támogatottságát 

voltak hivatottak elősegíteni. A világ folya-

mataiból, az együttműködésekből történt 

kizárásnak fontos elemei lettek a gazdasági és 

humán jellegű szankciók, s főként a katonai 

szembenállás, a fegyverkezési verseny. Más-

részt, propaganda jelleggel mindkét fél a 
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másik ellehetetlenítését és saját ideológiájának 

a terjesztését is célul tűzte ki. 

   A hidegháború – mint ez közismert – 

globális geopolitikai, katonai, gazdasági és 

ideológiai szembenállás a Szovjetunió és 

szövetségesei; illetve az Egyesült Államok és 

szövetségesei között 1946-tól 1989-ig. Az 

ideológiák harcát – mint a társadalmi-gaz-

dasági rendszerek kapitalista, illetve kommu-

nista modellek szerinti működése összeegyez-

tethetetlenségének következményét – tekint-

hetjük a konfrontáció lényegének.  

   A hideg-háború kettős célt szolgált: a saját 

ideológia és az életmód propagandáját, egye-

düliként elfogadtatását; valamint az „ellensé-

ges” országok és a harmadik világ lakos-

ságának tudatában a szembenálló blokk hiva-

talos ideológiájának és életmódjának a disz-

kreditálását.  

   Ez a harc számos síkon zajlott. Az egyik 

ilyen belső szembenállást is okozó terület a 

kultúra, főként az irodalom, a színház és a 

filmek világa. Az USA-nak és Nagy-Britan-

niának erre a feladatra létrehozott szervei kü-

lönösen nagy aktivitással építették ki az 

„ellenzéki” szervezeteket a „szovjet blokk” 

országaiban.  

   Ma már dokumentálható, hogy szinte 

minden országban megjelentek az USA 

valamelyik „alapítványa” által létrehozott 

„szovjet-ellenes” szervezetek: például a Népi-

munka Szövetség (OUN), vagy a Wolność i 

Niezawisłość; a Solidarnost Lengyelország-

ban; a Горянское движение Bulgáriában; de 

anyagilag támogatták az afgán modzsahede-

ket („Ciklon” operáció) is, és a nicaraguai 

„Contras”-t stb.  

   A másik oldalról, a Szovjetunió és szövet-

ségesei pedig a nyugati blokk országaiban 

támogatták a kormányellenes erőket. Főként 

anyagilag segítették a kommunista pártokat, s 

néhány más baloldali- vagy békemozgalmat, 

és a nemzeti-felszabadító szervezeteket a har-

madik világban.      

   Az ideológiai szembenállás talán leglátvá-

nyosabb és sok ember számára közvetlenül is 

fájdalmas elemeként használták az ellentétes 

oldalon lévők kulturális sport- vagy huma-

nitárius, segélyezési kezdeményezéseit és 

megnyilvánulásait. Ennek az ideológiai hábo-

rúnak esett áldozatául például a moszkvai 

olimpia 1980-ban, majd válaszul a Los 

Angeles-i olimpia 1984-ben. Az USA és 

szövetségesei közül sokan bojkottálták a 

moszkvai olimpiát 1980-ban, erre válaszul a 

Szovjetunió és szövetségesei bojkottálták a 

Los Angeles-i olimpiát 1984-ben.                  

   Ez a „személyekre szabott” nyomás-gya-

korlás különösen a szovjet emberek pszichi-

kai „megdolgozását” tűzte ki célul. Főként 

pedig a Szovjetuniónak a világból történt 

kirekesztése és a saját bezárkózása teremtette 

meg a pszichológiai hidegháború  működő-

képességét. Ez eredményezte a szovjet em-

berek részéről a „vasfüggöny érzete” megha-

ladásának individuális kísérleteit, a „disszi-

dálásokat”, vagyis az esetleges „külszolgá-

latról”, tanácskozásokról, „csoportosan en-

gedélyezett turista utakról”, sportolók külföl-

di versenyzéséről, művészek sok pecsétes 

engedéllyel lehetővé vált szerepléséről stb. a 

haza nem térést.  

   Ez a „gúzsba kötöttség” különösen fruszt-

rálta – az egyébként is a sajnálatosan nem 
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kizárható antiszemitizmustól rettegő – zsidó 

származású embereket, akik szerettek volna a 

közben – a szovjet segítséggel is – létrejött 

Izraelbe kivándorolni. A „kivándorlás akadá-

lyozása” miatt az USA által bevezetett szank-

ciók pedig fokozták a Szovjetunió kire-

kesztésének nemzetközi elfogadottságát. 

   Ami a „kirekesztés/bezárkózás” dichotó-

miájának közvetlenül az emberekre gyakorolt 

hatását illeti, azt lehet megállapítani, hogy a 

szovjet hatalom egész történelme során csu-

pán az áteresztő képessége, a „szivárgás” 

mértéke, aránya váltakozott, de a lényege 

nem. A polgárháború és a külföldi inter-

venció „hadi gazdaságát” követően, a kon-

szolidáció, a NEP időszakában valamelyest 

beindult a nemzetközi „mozgolódás”, de a 

30-as évek belső „repressziós” folyamatai 

felerősítették a Szovjetunió „önelszigetelő-

dését”. Már ekkortól beszélhetünk a köré 

alakuló „elválasztó függönyről”, illetve arról, 

hogy a határai szinte „frontvonallá” váltak. 

 

 

   A hidegháború eszközei  

   A hidegháború kezdeti időszakában a Szov-

jetunió ideológiai megnyilatkozásai ebben a 

kontextusban többek között az antikozmo-

polita kampány, a nagyorosz nacionalizmus 

és az antiszemitizmus voltak. A szovjetek 

oldaláról a „disszidens”-perek, a „szamizdat” 

ügyek stb. tartoztak még a hidegháború 

szellemiségének jellemzői közé.  

   Az ideológiai hidegháborúnak – főként 

amerikai részről – volt még egy „hatásos”, de 

nehezen beazonosítható eleme: a fegyver-

kezési versenyhez is kapcsolható közvetlen 

„pszichológiai hadviselés”. Az USA pszicho-

lógiai programja a Szovjetunió ellen, Reagan 

elnökségével kezdődött és 1981–83 között 

teljesedett ki. Ilyen volt például az „Able 

Archer 83” a NATO 10 napos vezetői gya-

korlata egész Nyugat-Európára kiterjedően 

(lásd: Net1 – megj.: jelen értekezés igyekszik  

a nyílt, mindenki számára hozzáférhető ese-

mények, történések feldolgozása alapján érté-

kelni és következtetéseket levonni, ennek ér-

dekében ahol lehet internetes forrásokra  hi-

vatkozik). Ebben az időszakban az eredetileg 

nem pszichológiai nyomásgyakorlásként in-

duló esetek is könnyen válhattak a nem-

zetközi közvéleményt is befolásoló lélektani 

fegyverré. Jellemző példa erre a Korean Air 

Lines 007-es járatán repülő Boeing 747 lelö-

vésének története, illetve a Vörös térre le-

szállt német egyszemélyes polgári repülő ese-

te. A KAL 007 repülőgépet 1983. szeptem-

ber 1-jén hajnalban lőtte le a szovjet légvéde-

lem egyik Szu–5TM típusú elfogóvadász re-

pülőgépe. A repülőgép – fedélzetén 269 em-

berrel, közöttük egy amerikai kongresszusi 

képviselővel – New Yorkból tartott Szöulba, 

de a tervezett útvonaltól 300 km-rel eltért 

nyugati irányban és átrepült a szigorúan tit-

kosnak számító, katonai létesítményekkel teli 

Kamcsatka-félsziget felett. A hidegháborús 

pszichózis közepette a szovjetek a védelmi 

rendszerük szondázásának fogták fel a beha-

tolást. Az incidens újabb hosszú időre a szov-

jet–amerikai kapcsolatok elhidegülését ered-

ményezte.  

   Egy 19 éves német fiatalember vagány „kí-

váncsisága” még nagyobb ribilliót keltett 

Moszkvában. Mathias Rust, Sessna típusú 
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gépével úgy repült át a szovjet határon, és tett 

meg ezernyi kilométert, majd ért földet 1987. 

május 28-án a szovjet fővárosban, a Vörös 

téren, hogy a légelhárítás nem vette észre. A 

Szovjetunió biztonságáért felelős érintett 

szervezetek vezetőit azonnal eltávolították 

tisztségükből, s mindent átszerveztek, de ezt 

a pszichológiai vereséget már a hidegháború 

végéig nem tudták kiheverni.  

   Az ideológiai szembenállás mindkét olda-

lon összekapcsolódott a hírszerzői ütközé-

sekkel. Ilyen volt a „Rosenberg-házaspár 

atomkémkedési pere”, és az úgynevezett 

„mccarthyzmus”.  

    A mccarthyzmus Joseph McCarthy sze-

nátor nevéhez fűződik, aki az 1950-es évek 

elején az Amerikai Egyesült Államokban 

„boszorkányüldözést” indított a kommunista 

(gyanús) személyek ellen. Közalkalmazot-

takról, neves értelmiségiekről, művészekről 

állította, hogy kommunisták. Szinte minden 

esetben bizonyítékok nélkül idéztette az 

érintetteket az Amerika-ellenes Tevékeny-

séget Vizsgáló Bizottság elé. Ha valaki alkot-

mányos jogaira hivatkozva nem volt hajlandó 

megjelenni és esküt tenni a bizottság előtt, 

hogy nem tagja a kommunista pártnak, rend-

szerint elvesztette állását, és állandó zakla-

tásnak volt kitéve, többnyire szovjet kémnek 

titulálták.  

   A KGB és a CIA szembenállására is szá-

mos példa adódik. Az egyik ilyen nagy port 

felvert eset az U-2 kémrepülő esete.  Ugyan-

csak idesorolhatóak a lebukott kémek, poli-

tikai személyiségek cseréi is (például Luis 

Corvalan – Bukovszkij; Ábel ezredes – 

Powers cseréje).   

   Az emberek „agyáért” folytatott küzde-

lemben az ideológiai alapelvek is deformá-

lódtak. Az „egyenlőség” eszményéből a szov-

jet gyakorlatban vulgáris értelmezésű egali-

tarizmus lett. De, a „nomenklatúra” kivált-

ságokat biztosított magának az ún. „specbol-

tokban”. A „hiánygazdaság” pedig „hori-

zontális újraelosztást”, vagyis pénznélküli 

kapcsolat alapú elosztást – „bartellt” eredmé-

nyezett. Az egyre fokozódó gazdasági lema-

radás nagymértékben vetette vissza a Szovjet-

unió és a szövetséges országokon belüli gaz-

dasági-szociális viszonyokat. Ennek a pszi-

chológiai hidegháborús nyomásnak az el-

lensúlyozása megjelent az SZKP, az „állam-

párt” belpolitikai döntéseiben. A Szovjetunió 

vezetése nem engedte gerjeszteni, kialakulni 

azokat a fogyasztási szükségleteket, amelye-

ket az ország saját erőforrásaiból, hosszú-

távon biztonságosan nem tudott kielégíteni. 

A Szovjetunió a teljes körű „önellátásra” 

rendezkedett be. A nehéz- és főként a hadi-

ipari termelésbe fektetett óriási energia ered-

ményeképpen kialakult „hiánygazdasággal” 

lehetett jellemezni ekkor a Szovjetuniót a 

kapitalista „többletgazdasággal” szemben.  

   Az erősen kiépült bürokratikus pártállam, 

az idős képviselők, vezetők, nem tették lehe-

tővé a gazdasági, politikai megújulást. Bekö-

vetkezett a „pangás” időszaka. A hideghá-

ború még tartott, a fegyverkezés, a versengés 

pedig továbbra is oly mértékben nehezedett 

mind a nyugati, mind a szovjet társadalomra, 

hogy már nem csupán elszigetelten vetődött 

fel a kérdés: hová vezethet ez? Van-e tovább 

értelme az ideológiai harcnak?  
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   Az „enyhülés” időszaka (1968-1975) 

   Ennek a felismerésnek is köszönhetően – 

az állandóan jelen lévő szembenállás, ellensé-

geskedés, a minden áron győzni akarás 

mellett – időnként megjelentek az enyhülés 

szándékai is. Először Sztálin halálát köve-

tően, a hruscsovi „desztalinizáció”, az „olva-

dás (оттепель)” – vö.: Чупринин (1990) –

eredményeként a Szovjetunión belüli ideo-

lógiai „eresztékek” lazulása keltett az 1960-as 

években reményt a nyugatiak körében az 

általuk hirdetett elvek szerinti együttműkö-

désre. Az érdemi enyhülés azonban akkor 

még nem következett be.  

   A hatvanas évek végére kialakult katonai 

egyensúly már lehetővé tette a megegyezés 

szorgalmazását Az ezt követő időszakot ne-

vezik a „détente”, vagyis az „enyhülés” idő-

szakának: 1968 és 1975 között. A nagyobb 

szabású kiegyezés esélyét a Helsinki záró-

okmány megalkotása és aláírása 1975. augusz-

tus 1-jén, hozta meg. Ez a dokumentum há-

rom fontos „kosarat” tartalmazott (Tarján, 

1975): 

   1. Az európai biztonság kérdését. 

   2. A gazdaság, a tudomány, a technológia 

és a környezetvédelem területén az együtt-

működést. 

   3. A humanitárius és más területeken való 

együttműködést (az áruk, emberek, eszmék 

szabad áramlása).  

   Az 1975-ben aláírt helsinki záróokmány az 

enyhülés csúcspontját jelentette, befejeződött 

az a folyamat, mely úgymond intézménye-

sítette a hidegháború addig informális sza-

bályait: 

● befolyási övezetek elismerését, 

● közvetlen konfrontáció kerülését, 

● lemondást a nukleáris háború alkalma-

zásáról, 

● kölcsönös fenyegetettség, a MAD 

(Mutural Assured Destruction, a köl-

csönösen garantált megsemmisítés) e-

gyensúlyhelyzetének elismerését,  

● geopolitikai anomáliák (például Nyu-

gat-Berlin) elviselését szemben azok 

konfliktussal fenyegető megszünteté-

sével. 

   A „helsinki folyamat” intézményrendszere 

új kooperációs távlatokat nyitott a gazdasági, 

környezeti, szociális kérdésekben. A záró-

okmányba „becsempészett” harmadik kosár 

fontos alapja lett a 80-as évek amerikai pszi-

chológiai akcióinak a szovjetek ellen. Ha úgy 

tetszik ez volt az ideológiai szembenállás tró-

jai falova – hiszen aláírták a szovjetek. Az 

ütközőzónák megmaradása szintén kódolta a 

viszonyrendszerbe az egyik fél lehetséges 

vereségét. A záróokmány aláírását követő 10 

évben ismét felerősödő regionális konflik-

tusok (a két hegemón támogatása mellett), az 

afganisztáni bevonulás, az olajárrobbanások 

kiváltotta gazdasági válság és az elhidegülő 

nagyhatalmi kapcsolatok rávilágítottak a nem-

zetközi rendszer gyengeségeire, a megoldás 

egy új formáját igényelve.      

   Az enyhülés időszakában mindkét oldalról 

megtett lépéseknek is köszönhetően a világ 

olyan állapotba került, hogy szinte láthatóvá 

vált a hidegháború végének „célszalagja”. A 

„kézenfogva-befutó” helyett azonban elkese-

redett küzdelmű végjáték kezdődött a győze-

lemért. Mind az USA, mind a Szovjetunió 

győztesként akarta lezárni a hidegháborút. A 
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felek újra rendezték soraikat és mozgósítva 

minden erőforrásukat, ismét egymásnak 

feszültek. 

 

 

   A „kis hidegháború”  

   időszaka (1979-1985) 

   Az USA-ban, a 70-es évek végének kom-

promisszumok által megegyezésekre törekvő, 

demokrata párti Jimmy Carter elnökségét 

gyengeségnek titulálva, az 1980-as válasz-

táson visszatértek a konfrontatívabb repub-

likánusokhoz. A Ford- és Carter-kormányok 

a harmadik világbeli szerepvállalással szem-

ben az izolációs politikát részesítették előny-

ben. Az amerikai választókat a demokraták 

külpolitikai kudarcai (iráni túszdráma) és a 

nemzetgazdaság állapota az 1980. évi elnök-

választáson a republikánus Ronald Reagan 

mellé állították. Amerikának olyan vezetőre 

volt ismét szüksége, aki megerősíti az ame-

rikai kivételesség hagyományos elveit. Ami 

Reagant kiemelte a sorból, az ennek az 

eszmének a szó szerinti alkalmazása volt a 

külpolitikában. A szovjet expanzióra eltökélt 

konfrontatív stílusban adott választ, az USA-t 

„a mai világ legnagyobb békeerejének” titu-

lálta, és kimondott célja volt a „demokráciák” 

feltétlen támogatása, a demokrácia eszmé-

jének aktív terjesztése – azaz logikusan végig-

vitte a wilsonizmust. Programjának alapja a 

tartós növekedést felmutató gazdasági alapok 

megteremtése és az USA biztonságát garan-

táló katonai képességek kialakítása volt. Az 

amerikai–szovjet csúcstalálkozók 1979 és 

1985 között szüneteltek, a csúcsdiplomácia 

helyett az ideológiai és propagandaháború 

kapott szerepet a „kis hidegháború” idő-

szakában. Ronald Reagan elnöksége megfelelt 

a várakozásoknak a „kommunizmus legyő-

zésére”. 1983-ban tanácsadói (többek között 

Teller Ede) javaslatára meghirdette az SDI-t 

(Strategic Defence Initiative, Stratégiai Védel-

mi Kezdeményezés), vagy, közismertebb ne-

vén, a csillagháborús programot, amelynek 

kulcsszerepe volt a Szovjetunió végleges 

megroppantásában. A fegyverkezési verseny 

újraindítása jegyében közép-amerikai álla-

mok-ban tervezett intervenciót, az ottani 

USA-val ellenséges rezsimek megdöntése 

céljából. Az ellenzékiek felfegyverzésén és 

támogatásán kívül Nicaragua esetében a lé-

gierő bevetésére is sor került. 1983-ban a 

szovjetveszélyre hivatkozva, amerikai csapa-

tok megszállták Grenadát és megdöntötték 

Maurice Bishop kubai típusú rezsimét. A 

Szovjetunió és Afganisztán között kirobbant 

konfliktusba direkt módon nem avatkozott 

be, de támogatta a szovjetellenes terrorista 

akciókat elkövető mudzsaheddineket.  

   Nagy nemzetközi sajtóvisszhangot váltott 

ki a második elnöki ciklusában kirobbant 

Irán–Kontra botrány, melyben kiderült, hogy 

az USA fegyvereket adott el – az akkoriban 

Irakkal háborúskodó – Iránnak, és a befolyt 

pénzekből a nicaraguai ellenzéket (kontrák) 

támogatta gerillaakcióikban. Reagan elnök a 

National Medal of  Science kitüntetést adta 

Teller Ede professzornak (1983). A kortársai 

által csak „Nagy Kommunikátornak” neve-

zett Reagan – retorikai képességeinek kö-

szönhetően – bármilyen szituációból képes 

volt politikai tőkét kovácsolni magának. Mind 

a Challenger-katasztrófáról szóló beszéde, 
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mind Nyugat-Berlinben a fal lebontásának 

szükségességéről elmondott beszéde („Gor-

bacsov úr, bontsa le ezt a falat!”) nagy 

hatással volt hallgatóságára. Az Amerikai 

Egyesült Államokban úgy tartják, hogy 

kulcsszerepe volt a Szovjetunió megdönté-

sében (Andor, 1999).  

   Állíthatjuk, hogy ha a hidegháború meghir-

detésének Winston Churchill 1946. március 

5-én elhangzott híres „fultoni beszédét” 

tekintjük, akkor a Nyugat által elképzelt végét 

Reagan „harangozta be” 1982. június 8-án 

Londonban, a brit parlamentben elmondott 

„antikommunista kiáltványában” (Reagan, 

1982). Ebben a szovjet rendszer bukását 

jósolta meg. Itt lényegi momentum, hogy a 

beszéd középpontjába a szovjet–amerikai vi-

szony elhidegültsége került, amely a Szov-

jetunió legyőzésének eszméjében teljesedett 

ki, örökidőre „ráragasztva” a „Gonosz Biro-

dalma” jelzőt, ezzel is elutasítva az együtt-

működés bármilyen formáját.  

 

 

 

Reagan (1982) erősen ellenezte a kom-

munizmust, a brit népet pedig beszé-

dében arra bíztatta, harcoljon a szabad-

ságért, ahogyan Winston Churchill tette 

a náci uralommal szemben. Említést tett 

a START programról is. 

   A szovjet vezetők nem jól mérték fel, 

hogy az Egyesült Államok kormánya 

ekkor már titokban, a hidegháborús 

stratégiának megfelelően kezdte meg az 

ellentétes oldalon harcoló kormányel-

lenes mudzsahedek felszerelését és 

kiképzését (Net3).  

 

   Eközben az USA-ban megkezdődött a 

„végső harcot” megalapozó hazai rendte-

remtés (ezt a koncepciót azóta a „reagan-

omics” fogalommal illetik, amely a kilábolást 

tette lehetővé az elhúzódott gazdasági vál-

ságból – lásd: Net4), amely egyfajta pszicho-

lógiai nyomásgyakorlást is jelentett a szovjet 

emberekre, katonai vezetőkre. Továbbá fel-

készítették a Szovjetunió összeomlását köve-

tő ideológiai, politikai, gazdasági vákuum „ki-

töltésére” képes „Amerika-barát” vezetőket a 

„szocialista országokban”. Reagan 1982. 

júniusi beszédében megfogalmazott straté-

giához tartozott azon projektek létrehozása, 

amelyek felkészítik a SZU és a szocialista or-

szágok aktivistáit a nyugat győzelmének elő-

segítésére, az ezekben az országokban vár-

hatóan kialakuló ideológiai-politikai vákuum 

kitöltésére, illetve a majdani új rendszert 

vezető politikai elitjének a szerepére. Ezek-

nek a projekteknek a vezénylésére hozták 

létre az USAID és NDI szervezeteket 

Madeleine Albright égisze alatt, az Einstein 

Alapítványt és Intézetet Gene Sharp irá-

nyításával. Mindezek működését, finanszí-

rozását, hatékonyságát a Republikánus Párt 

szenátora, McCain koordinációja biztosította. 

 
 

Erről sok közvetlen információ nem áll 

rendelkezésre. Néhány olyan személlyel 

folytatott beszélgetés alapján, aki részese 

volt a „kiképzésnek”, illetve a Marc Ber-

dugo francia rendező 2005-ben készített 

dokumentum filmje segítségével lehet re-

konstruálni, aminek címe: Les États-Unis 

à la conquête de l'est (lásd:  https:// www. 

youtube.com/watch?v=5n6qOhIuzrk). 
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   A felkészítések tartalmáról részleteseb-

ben Gene Sharp filmje nyújt tájékoztatást: 

De la Dictatura a la Democracia (The 

Albert Einstein Institution, Boston, 

2003), ami magyarul „Hogyan csináljunk 

forradalmat?” címmel feliratozott film-

ként jelent meg (lásd:   https://www. 

youtube.com/watch?t=14&v=HrRYw8je

Rl0. Lásd még: Az erőszakmentes 

beavatkozás 198 módja. http://www. 

slideshare.net/exopolitika/gene-sharp-az-

erszakmentes-beavatkozs-198-mdja 

    

 

 
   Reagan nem válogatott az eszközökben, 

céljait konfrontáció útján igyekezett elérni. 

Közbülső megoldást nem látott az állandó 

konfliktus és a végleges kibékülés között. 

Ebből adódóan az amerikai propaganda igye-

kezett a hidegháború fontosságát vissza-

vezetni a köztudatba. Ebben a korszakban 

készültek például olyan filmek, melyek egy 

lehetséges nukleáris összecsapás problémáját 

vetették fel az amerikaiak és a szovjetek 

között (lásd: Másnap, Fonalak stb. című 

filmek). Az armageddon elkerülése érde-

kében akár a Brzezinski-féle teljes megsem-

misítés (Brzezinski, 1965), akár a Kissinger-

féle tárgyalásos térdre kényszerítés taktikáját 

alkalmazva (Kissinger, 2008), de a hideg-

háborút győztesen kellett befejezni. 

   Az akkoriban éppen – a már említett – 

„pangás” állapotában lévő Szovjetunió veze-

tése sem tétlenkedett. A döntéshozói szinten 

ugyan „megállt az idő”, s a gerontokrácia 

érvényesült, mégis erőt mutattak fel. A Szov-

jetunió 1979-ben, a „világforradalmi folya-

mat” ideológiai elvéből kiindulva, „korláto-

zott kontingenssel” fegyveresen avatkozott 

be a kialakult belháborúba, az egyik afga-

nisztáni politikai szervezetet, az akkor kor-

mányon lévőket támogatva (v.ö.: Net5, Net6, 

Net7). Fel sem tételezték, hogy ezzel a dön-

téssel végleg elvágták a hidegháború győztes 

befejezésének lehetőségét. A Szovjetunió be-

leragadt az afgán törzsek közötti kibékíthe-

tetlenség évszázados „mocsarába”. 

   Ugyanakkor a Szovjetunió „belviszonyai-

ban” felerősödtek olyan jelenségek, amelye-

ket egyes mai elemzők „árnyék gazdaságnak” 

(теневая экономия) vagy „második gazda-

ságnak” neveznek (lásd: Net8). A Szovjetunió 

szociális-gazdasági modelljét a „pangás” idő-

szakára vonatkozóan sokan „állam-kapita-

lizmusnak” tekintik, bár formálisan az állami 

vállalatok „privatizációjára” nem került sor, 

de azok a „pártállami” bürokrácia, a „nomen-

klatúra” osztatlan fennhatósága alá tartoztak. 

Ez az árnyék-gazdaság, lényegét tekintve, a 

„szocialista elveket” elvetve működött, kü-

lönbözőképpen, de átjárta a korrupció, az 

állami vagyon eltulajdonítása, és a törvények 

megszegésével vagy a „joghézagok” kihasz-

nálásával járó ellenőrizetlen jövedelemszer-

zés.  

   Mindez összefonódott a szervezett bűnö-

zéssel, a „törvény szerint tolvajokkal”  (воры 

в законе)”, az állampárti nomenklatúra veze-

tőivel. Időnként felvették a harcot ezekkel a 

„népellenes” jelenségekkel. Számos hangza-

tos perre, sőt halálos ítéletre is sor került. 

Andropov hatalomra jutásával ez felerősö-

dött, mégis az árnyék gazdaság kiépülése lett 
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az egyik fontos eleme a szocializ-mus szovjet 

modell szerinti eróziójának (Net9, Net10). 

   Az 1980-as évekre a rendszer egészét 

befolyásolni képes néhány negatív tendencia 

vált meghatározóvá a Szovjetunióban. A már 

említettek:  

● a hidegháború győzelemre vitelének új 

szemléletű törekvései az USA részéről; a 

gazdaság „lefullasztása” a még fokozot-

tabb és űrtechnikára alapozott minőségű 

fegyverkezési versennyel, valamint a 

nyersanyag, s különösen az olaj, gáz árak 

minimalizálásával; 

● az ideológiai szembenállás szélsőséges kié-

leződése a szovjet emberek pszichológiai 

célbavételével;  

● a hazai feszültségek (a vezetés „geronto-

kráciája”, az árnyékgazdaság kezelhetet-

lensége, az afganisztáni intervenció stb.) 

bizalmatlanságot növelő hatása mellett 

még mélyebb, hosszútávon érvényesülő 

erodálódást okozó tendenciák is jelent-

keztek.  

 

 

   A hidegháború végjátéka (1985-1989) 

  1985. március 11-én Mihail Gorbacsov lett a 

Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára. 

Gorbacsovékat az országban kialakult szo-

ciális feszültségek, az üres polcok, a felerő-

södött infláció, az „árnyék gazdaság” tobzó-

dása, a nemzetközi szintéren az  ország 

„zárványosodása” rádöbbentette, hogy más 

irányban és más módon kell a Szovjetuniót új 

pályára állítani. Gyökeres változtatások váltak 

szükségessé, amelyek következtében az or-

szág rákapcsolódhat a világban kialakulóban 

lévő új globalizációs folyamatokra, s részese, 

alakítója is lehet az interdependenciának, az 

egységesülő munkamegosztásnak. Az infor-

matikai forradalom korában tovább nem le-

het elzárva tartani a világ többi részétől egy 

ilyen kiterjedt birodalmat. Ha mégis a ko-

rábbi gyakorlatot követték volna, akkor – 

ismerve a Szovjetunió belső viszonyait, az 

elzárkózásból is fakadó elmaradottságot – 

bizonyára rövid időn belül olyan társadalmi 

robbanás rázkódtatja meg az országot, hogy 

az egész emberiség látja a kárát. Ezt csak 

egyféleképpen lehetett megakadályozni, még-

pedig úgy, hogy megkísérlik integrálni a világ 

egészébe, megkísérlik átállítani a civilizációs 

fejlődés fő útvonalára. A Szovjetunió azon-

ban ebben az időben semmilyen tekintetben 

nem volt integrációképes. 

    Gorbacsov felismerte, hogy a Szovjetuniót 

– gazdasági, politikai és szövetségi rendszerét 

– teljes egészében meg kell változtatni ahhoz, 

hogy be tudjon kapcsolódni a világfejlődésbe. 

Kérdés volt ugyanakkor az is, hogy a fejlett 

világ képes-e, s ha igen, milyen formában 

hajlandó befogadni a Szovjetuniót. Gondol-

juk csak végig, hogy a nyugati politikusok 

milyen változatokat kínáltak. Egyesek azt ta-

nácsolták, hogy a Szovjetunió ismerje be ve-

reségét, a társadalom-átalakítási kísérlete si-

kertelenségét, s a fejlett tőkés világ értékeit 

feltétel nélkül elfogadva készüljön fel az 

integrációra. Mások úgy gondolták, hogy 

miután úgysem lesz képes és készséges a 

polgári társadalom elfogadására, nem marad 

más hátra, mint a határainál lehúzni az újabb 

vasfüggönyt, miután megszabadították a be-

folyási övezeteitől. S csak kevesen gondoltak 
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arra, hogy valóságos kompromisszumokra – 

vagyis a Szovjetunió átalakulása mellett a 

nyugat bizonyos változásaira – is szükség 

van. Holott, ha a történelmet és a tényleges 

erőviszonyokat jól átgondolják, kikövetkez-

tethetik, hogy ez az egyedüli és a Szovjetunió 

számára is elfogadható változat. A gorba-

csovi peresztrojka lényegét talán úgy lehetne 

egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy 

szükség van a Szovjetunió átalakítására ah-

hoz, hogy a világ fejlődésébe integrálódni 

tudjon, de arra is szükség van, hogy a világ 

átalakuljon, mert csak így képes befogadni 

egy új Szovjetuniót, csak így lehetséges az 

átalakított világba szervesen bekapcsolni az 

átalakított Szovjetuniót. Az országon belüli 

fejlődést eredményező átalakulásokhoz, szük-

ségessé vált az integrálódás a világgazda-

ságba. Ennek pedig a kiindulópontja az új 

politikai gondolkodás a külpolitikáról, a 

nemzetközi rendszerről és a kapcsolatokról. 

A tétje pedig: a túllépés a hidegháborún. 

   Levonható a következtetés mindebből. Bár 

a két globális hatalom 1975 óta, a helsinki 

folyamat kibontakoztatása során a békés 

egymás mellett élés intézményesítésére töre-

kedett (például 1989. január 19-én Bécsben 

befejeződik az Európai Biztonsági és Együtt-

működési Értekezlet, melyen a részt vevő 35 

ország egyezményt írt alá az emberi jogokról 

és Románia kivételével az aláírók kötelezték 

magukat annak betartására), a valóságban a 

hidegháború megnyerése volt továbbra is 

mindkét fél célja. 

   A szovjetek mindeddig fenntartották a 

„világforradalmi folyamat” ideológiájából a-

dódó stratégiai terjeszkedésüket. Elég volt 

bárhol – Szomáliában vagy Kambodzsában, 

Nicaraguában vagy Afganisztánban – kijelen-

teni, hogy győzött a „szocialista-forradalom”, 

és a Szovjetunió máris politikai, gazdasági és 

nem utolsósorban fegyveres segítséget nyúj-

tott. A katonai jelenlét széleskörű biztosítása 

azonban meghaladta a szovjetek gazdasági 

erejét. 

   Ennek felismerése a szovjet politikai osz-

tályban vezetett ahhoz, hogy egyre többen 

tették magukévá – a nyugati polgárság köre-

iben már az ötvenes években kialakult – 

koncepciót, amely szerint a két ideológiai 

tábornak – a kapitalizmusnak és a szocializ-

musnak – meg kell tenni a szükséges lépé-

seket afelé, hogy egymást nem fenyegetve, 

hanem elfogadva alakítsák a világ folyamatait. 

Ugyan egyik fél sem tette magáévá a kon-

vergencia gondolatát (sőt, mint láttuk, a 

kezdeményezések mögött is jelen volt a győz-

ni akarás a hidegháborúban), mégis a világ 

„megnyugtatására” szükségesnek látták egy-

fajta „mosoly-diplomácia” kialakítását. 

   A hidegháború befejeződéséhez az utolsó 

lépést Gorbacsov mellett már az új amerikai 

elnök, George Bush tette meg. A máltai talál-

kozón 1989. december 2–3-án deklarálták a 

hidegháború befejezését (Net11). Az ott szü-

letett megállapodások tartalmát illetően csak 

következtethetünk a nyilatkozatok és kom-

mentárok nyomán, hiszen mind a mai napig 

nem hoztak nyilvánosságra hivatalos, a két fél 

által aláírt dokumentumot. A megegyezés 

létezését azonban maga Gorbacsov erősítette 

meg, majd ezen „papírok” hiányára utalt V. 

Putyin a Valdaj Club 2015. októberi talál-

kozóján, megjegyezve, hogy eljött az ideje 
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közzé tenni például a német-újraegyesítéssel 

kapcsolatos dokumentumokat (v.ö.: Net12).   

   Máltán szóbeli megállapodás született arról, 

hogy „abbahagyják” a hidegháborút. A „Gor-

bacsov Alapítvány” kiadványában – amely-

ben részletesen tették közzé a gorbacsovi 

időszak valamennyi nemzetközi politikai 

tárgyalásának belső dokumentumait és a 

tárgyalásokról készített feljegyzéseket – a 

máltai megállapodás összegzéseként mind-

össze a következő szerepel (Gorbacsov, 

2010):  

 

   „Elismerték, hogy a Szovjetunió és az 

Egyesült Államok többé nem »ellenségek«, 

kinyilatkoztatták, hogy befejeződött a »hideg-

háború« és a konfrontáció. Az USA új 

adminisztrációja nyilvánosan támogatásáról 

biztosította a peresztrojka politikáját.” 

 

 

   A máltai tárgyalások második napján el-

hangzott a kulcsmondat Gorbacsov szájá-

ból: „A Szovjetunió kész nem ellenség-

ként tekinteni az Amerikai Egyesült Álla-

mokra.” Gorbacsov kijelentésének úttörő 

szerepét mutatja, hogy Bush elnök „csak” 

4 hónappal később, 1990 áprilisában, 

Sevarnadze külügyminiszterrel folyatott 

tárgyalása során jelentette ki, hogy „az 

ellenség nem a másik oldalon van, hanem 

a kiszámíthatatlanságban és az ingatag-

ságban”. 

 

 

 

A diplomácia nyelvéről lefordítva Gorbacsov 

kijelentése azt jelentette, hogy a szemben-

állást megszüntetve lebontják a Szovjetuniót 

a világból kirekesztő vasfüggönyt, s ezzel 

együtt támogatják a bezárkózást felszámoló 

peresztrojka megvalósulását.  

 

 

   A hideghárború végének narratívái 

   – avagy: variációk egy témára 

   A hidegháború végének eredményeképpen 

elvileg megszűnt a kétpólusú világrend. Itt 

két alapvető megállapítást kell tenni: egyrészt 

a Szovjetunió „visszavonulásra” kényszerült 

az ideológiai harcból, de a hadászati egyen-

súly fennmaradásából következően, a hely-

zetet a hidegháború „abbahagyásaként” fogta 

fel. 
 

 

M. Gorbacsov használta az „abba-

hagytuk (прекратили)” kifejezést a Szer-

zővel folytatot beszélgetésben. 

 

 

   Másrészt, az USA „vesztes félként” tekin-

tett a Szovjetunióra, és saját magát pedig a 

hidegháború győztesének kiáltotta ki. Ez 

azért fontos megállapítás, mert a két hatalom 

közötti viszonyt a mai napig ez a két ellen-

tétes feltevés határozza meg. A kilencvenes 

években az Egyesült Államok ideológiája arra 

épült, hogy ezzel a győzelemmel, egyrészt, ki 

lehet terjesztenie saját társadalmi-politikai 

rendszerét a világ egészére; másrészt, a Szov-

jetuniót, mint legyőzöttet, az USA alávetett-

jeként kezelheti, s ekként meg kell akadá-

lyoznia abban, hogy újra képes legyen a győz-

tesek hatalmát megrendítő potenciállá válni. 

A 90-es évek – főként a Szovjetunió meg-

szüntetése, a föderációt addig alkotó orszá-
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gokra szétszedése során – valóban az USA 

győzelmét látszottak igazolni. Arról nem is 

beszélve, hogy Z. Brzezinsky Budapesten 

hivatkozott arra, hogy a Szovjetunió meg-

szűnt, ezért az egyedüli győztes az Egyesült 

Államok, egy nem létező állammal kötött 

megállapodás pedig miért lenne a továbbiak-

ban érvényes bárkire?      

   További értelmezésre váró kérdés az or-

szágok, rendszerek, népek és az egyes embe-

rek közötti szükségszerű és elkerülhetetlen 

kapcsolatok, együttműködés minőségének a 

megítélése a Szovjetunióban lezajlott esemé-

nyek tanulságaként. A kérdéshez alapot ad az 

a retorika, amellyel az USA elnöke, George 

Bush a világnak drámai hangsúllyal jelentette 

be (idézi Valerij Szudorov, lásd: Net13): 

„Hatalmas a győzelmünk a Szovjetunió felett, 

méghozzá a belső ellenzékük által.”  

   Mielőtt azonban a külső „összeesküvés” 

elméletét és gyakorlatát tennénk „felelőssé” a 

világ legnagyobb „birodalma” széteséséért, 

illetve hozzákapcsolnánk a „belső ellenség” 

árulását, győződjünk meg arról, hogy helyt-

álló-e a tézis. Ahogyan egyre-másra megnyíl-

nak a titkosszolgálati archívumok is, fokoza-

tosan megjelennek elemzések, amelyek más 

összefüggésekben mutatják be a történteket. 

Ilyen például az az összeállítás, amely a 

Reagan felügyeletével létrehozott „NSDD 

terv” végrehajtásában fedezi fel a Szovjetunió 

megszűnésének lényegét. A terv arról szól, 

hogy a 70-es évek „egymás mellett élés” 

programjai helyett elkövetkezett az idő a SZU 

legyőzésére, s kijelöli a terv realizálásának 

útjait, módjait (Net14). Természetes, hogy 

ilyen történelmi horderejű esemény szereplői 

a „saját lovukat” dicsérik. A Szovjetunió 

megszűnésének bejelentését az USA-ban 

„győzelmi mámorral” ünnepelték.  Az USA 

valóban csupán az ellenségét vesztette el a 

Szovjetunió megszűnésével, a hidegháború 

befejezésének más negatív következményei 

nem érintették. Az elnök – aki végig tevékeny 

részese volt mind a hidegháború lezárása, 

mind azután a Szovjetunió „felszámolása” 

folyamatának – méltán lehetett büszke a 

teljesítményére. A Szovjetunió nincs többé – 

az utódokról pedig még nem kell számot 

adni. Bár azzal, hogy a „belső ellenzéket” 

magához kapcsolta, közvetve utalt a jövő 

lehetőségeire is. Olyanok igazgathatják az 

utódállamok sorsát, akikkel korábban „össze-

hangolódtak”. Olyan rejtvény bontható ki 

mindebből, amelyből számos következtetés 

vonható le a jövőbeni együttélés minőségét 

illetően. A hidegháborúban talán még fontosabb 

szerepet játszott a „humán tényező” mint a „forró” 

háborúkban. Kicsit egyszerűsítve: a „forró” 

háborúban az embereket megsemmisítik, mi-

közben a hidegháborúban az „átalakításuk-

ra”, az ellenség törekvéseinek az elfogadására 

és annak szolgálatában a saját pozíciók 

feladására vonultatnak fel – kölcsönösen – 

erőket. Tény, hogy az „információs” és 

„pszichológiai” hadviselés az USA részéről 

sikeresebb volt. Bizonyításként értékes lehet a 

„végjátékban” tapasztaltakat hasznosítani. 

   Az USA vezetői – és nyomukban az egész 

nyugati szövetségbe tartozók – elsődlegesen 

a saját győzelmüknek igyekeztek beállítani a 

történteket. Érdemes kibogozni a máltai 

megegyezés utáni tárgyalásokból, egyéb jelle-

gű kapcsolatokból a Nyugat törekvéseit a 
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„döntetlen” elfogadásának győzelemre 

transzformálására. Megérezték Gorbacsov 

gyenge pontjait, bizonytalanságait, és közben 

erősítették a „trónkövetelőket”. Szinte lehe-

tetlen pontosan bemérni, hogy mikortól da-

tálható az „oszd meg és uralkodj” metodika 

intenzívebbé tétele.  

   Azt is meg kell jegyezni, hogy az amerika-

iakat Málta után főként az foglalkoztatta, 

hogy a szovjet nukleáris arzenál felett ki ren-

delkezik és hol találhatók majd ezek a stra-

tégiai erők. A Szovjetunió politikai-ideológiai 

rendszerétől akartak mindenáron megszaba-

dulni, és részükről a befolyásolás erre össz-

pontosított, s nem a tagköztársaságok levá-

lasztására. A fordulat a GKCSP leverése so-

rán következett be, amikor kiderült, hogy  

Jelcin vezetésével az Oroszországi Föderáció 

képes lesz önálló országként megmaradni és 

az amerikai érdekeknek megfelelően mű-

ködni. A Legfelsőbb Tanács zárt ülésén 

Krjucskov KGB elnök ismertette azt a jelen-

tést, amelyet még Andropov tett az SZKP 

KB asztalára 1977-ben  „A CIA  terveiről 

befolyást gyakorló személyek beszervezéséről 

a szovjet emberek közül” címmel – lásd: 

Судоплатов (1996, 76. o.). 

 

 

   A hidehárborúnak  

   mégsem lett vége 1989-ben 

   Az USA stratégiájának és taktikájának a fej-

lődéséről az elemzett folyamatokban kiderül, 

hogy a kezdetektől a szovjet rendszer ideo-

lógiáját akarták mindenáron kiiktatni a „törté-

nelemből” – emlékezzünk Reagan híres mon-

datára: „a történelem hamudombján hagyni a 

marxizmust-leninizmust” –, s akkor segítették 

elő a Szovjetunió (a volt Orosz birodalom!) 

szétesését, amikor elsősorban azt már a belső 

erők ambicionálták. Ebből adódik, hogy a 

hidegháború lezárásának az USA nem a máltai 

kiegyezést tekinti, hanem 1991. december 26-át, a  

Szovjetunió megszűnése bejelentésének dátumát. Ez 

a körülmény indokolja azt a „hideglelős” re-

akciót, amelyet bármilyen kísérlet kivált a 

Szovjetunió visszaállítására. 

   Az Oroszországi Állami Duma 1996. már-

cius 15-i döntése határozatban fogalmazta 

meg a Szovjetunió megszüntetésének alkot-

mányellenességét. „A Szovjetunióban egysé-

gesült népek integrációjának elmélyítéséről, 

és az Orosz SZFSZK Legfelsőbb Tanácsának 

1991. december 12-i, a Szovjet Szocialista 

Szövetségi Köztársaság megőrzésének tárgyá-

ban a Szovjetunió 1991. március 17-i népsza-

vazásának a kérdésről hozott határozatának a 

hatályon kívül helyezéséről” című határozat-

ban a képviselők az eltelt öt év tapasztalatai 

alapján megállapították a népakarat semmi-

bevevését.   

   Az amerikai reakció még inkább vonat-

kozik az „Eurázsiai Unió” létrehozásának 

bejelentésére, amelyet az USA egyértelműen 

a Szovjetunió visszaállítására tett kísérletnek 

fog fel.   

   Az USA Kongresszusa 2007. április 12-én 

törvényt fogadott el új hadi emlékérem be-

vezetéséről: „részvételért a hidegháborúban 

(Cold War Service Medal)” elnevezéssel. 

Mindazok kapják, akik 1945. szeptember 2. 

és 1991. december 26. közötti időben kato-

naként, állami intézményekben szolgálták az 

Egyesült Államokat. A törvénytervezet vi-
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tájában az is elhangzott, hogy az USA had-

serege a hidegháború idején összesen 407316 

főt veszített el (Net15). Hillary Clinton a 

demokraták előterjesztését azzal indokolta, 

hogy a „győzelmünkkel a hidegháborúban 

hatalmas eredményt értünk el … sok millió 

amerikai részvételi készségének köszönhető-

en”. Robert Andrews képviselő pedig még 

egyértelműbbé tette az amerikai felfogást a 

történtekről (Net16, részletek: Мединский, 

2011):  

 

 

„A hidegháború globális hadművelet 

volt, méghozzá nagyon veszélyes és 

olykor halálos kimenetelű a bátor ka-

tonáink, tengerészeink, pilótáink és 

deszantosaink számára, akik részesei 

voltak ennek a háborúnak. A több 

millió amerikai veterán, aki szerte a 

világban szolgált azért, hogy meg-

nyerjük ezt a konfliktust, megérdemli 

az elismerés érmét.” 
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   Absztrakt 

   A háborúk és a katonák mély hatással vannak a történelemre, ugyanakkor az ezekkel 

szembeni társadalmi hozzáállás erősen függ a kultúrától. A háborúk, a katonák és a kul-

túrák közötti kölcsönhatások a civilizációk fejlődésének alapvető részét képezik. Ennek 

a tanulmánynak a célja a kulturális antropológiával és a katonákkal kapcsolatos tények és 

jelenségek rendezése, elemzése és értelmezése. 

   Kulcsszavak: kulturális antropológia, katona 

   Diszciplinák: hadtudomány 

 

   Abstract 

   CULTURAL ANTHROPOLOGY AND THE SOLDIER 

   Wars and soldiers have a deep impact on history, but at the same time, the societal 

attitudes toward these are strongly cultural dependent. The interactions among wars, 

soldiers, and cultures are an essential part of the development of civilizations. The aim 

of this study is to organize, analyze and interpret some facts and phenomena about 

aspects of cultural anthropology and the soldiers. 

   Keyword: cultural anthropology, soldier 

   Discipline: military science 
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   A Krisztus-előtti, mondhatnánk, „régi-

társadalmak” technikáinak, módszereinek 

és intézményeinek alapformái katonaiak, 

melyek szerkezetei szerves kapcsolatban 

maradtak, a változó fizikai és emberi ter-

mészettel. A jelzett időszakban, a „társa-

dalom” még a hadsereg része volt, mert 

az ember és közösségeinek élet-, munka-, 

és küzdelem-módja, annak – gondolati és 

gyakorlati kombinációi – összetapadt álla-

potban voltak. Az egymást követő integ-

rációikat – L. H. Morgan megfogalmazá-

sában – „napjainkig megmaradt hasonló 

alakzat-részekből” is le lehet vezetni. A 

vizsgálat alapelve az ember valóságos élet-

helyzetei, szükségletei – Ferenczi Sándor 

(1873-1933) nyomán, azt mondhatjuk 

(Ferenczi, 1918) legegyszerűbb ténykedési ösz-

töneinek –, értékeinek, érdekeinek, céljai-

nak, megoldási módszereinek, valamint 

karaktereinek vizsgálata a gépi hadviselés 

korszakában, a katona kulturális-antro-

pológiájának szempontjából. B. Malinow-

ski is hangsúlyozza a társadalom fonto-

sabb intézményei, az emberi lények elsőd-

leges (biológiai) szükségleteivel vannak 

összhangban, ezért, egy társadalmi tény 

funkcionális magyarázatának, fel kell tár-

nia a szóban forgó tény értékét a fennma-

radás szempontjából, kimutatva funkció-

ját, az emberi lények elsődleges szükségle-

teinek kielégítésében (v.ö.: Nagel, 2005, 

Malinowski, 1968). A történelem folya-

mán a szükségletek is változnak. A külön-

böző szemléletekkel ellentétben, a háború 

önmagában nem műveltség vagy barbárság kér-

dése, sokkal inkább a mindenkori hatalmi-

politikai – gazdasági intézményrendszer 

működésének függvénye, következménye. 

A problémát fölvetni, úgy gondolom, 

hogy a küzdelmi alakzatok közül a hábo-

rú, – nukleáris korunkban a gépesített há-

ború – kontextusában lehet, mivel ez a 

végzetdimenzió visszavetül a tartalmakra, 

a gondolkodási struktúrákra, mozgásfor-

mákra, technikai rendszerekre, és viszo-

nyaik ebben ragadhatók meg. A téma 

önmagában is eposzi. A katona a társadalmi 

világ természetéhez tartozik, és mint jelensé-

get, a közgondolkodás a háborús mező-

ben tapasztalja, de nem lehet csupán a ka-

tonai fogalomrendszerrel vizsgálni, mert a 

folyamatokban személyiségének egésze érin-

tett. E tekintetben mind a fizikai-, mind a 

szociál-antropológia kapcsolatba hozható 

a katonával. „Ezért mindenki, aki eldobja a 

kardot, kard által vész el” – olvashatjuk az 

evangéliumban (Máté. 26:51-52). „Mostanáig 

minden egyes kultúra a «transzcendencia» 

és a «bestiárium» közötti feszültségben 

élt…A bestiárium azon intézmények 

együttese, amelyek valamely adott civilizá-

cióban az embertelenséget létrehozták és 

végtelenítik, és az eszme szokások és in-

tézmények által kitermelt emberek kong-

lomerátuma együttesen joggal nevezhető 

«bestiáriumnak».” – írta Fehér Ferenc 

(2007). Hozzátehetjük, hogy a latin 

„bestiarii”- kifejezés, keletkezésekor kitűnő 

harcost jelentett, amelyhez hozzá tehetjük, 

hogy az élet-halál harcban, – amikor min-

den gát átszakad – vadállattá válva meg-

menekül a traumától. Napjainkig őrzik a 

fogalom jelentését olyan változatok, mint: 

„bestiális kegyetlenséggel” - ami nem szo-

rul magyarázatra; vagy „átkozott bestia” – 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

45 

 

mondják olyan nőre, aki túljár mindenki-

nek az eszén, számító, rosszindulatú, és 

ha szükségesnek látja, bármilyen kegyetlen 

eszközökkel is eléri célját. E folyamat fel-

tételezi:  

a) a társadalom és a hatalom műkö-

désének mechanizmus-szerűségét és 

e mechanikussággal szembeni alter-

natívák gyengeségét;  

b) hatalom által birtokolt intézmények, 

tárgyak erős hatását az emberre, 

egészen a gondolkodás meghatá-

rozásáig (szimbólumok, beállítódá-

sok);  

c) az elhúzódó, összetett válságfolya-

matokat;  

d) egy-egy újabb, modernebb irányt a 

történelmi mozgásban, amely ele-

meinek kombinációja nem érinti, az 

ismétlődő folyamatok természetét.  

 

   A mechanizmusszerű működésmód át-

ható erejét nem szabad leértékelnünk. Az 

adott időszakokban egymást követik a for-

dulatok, amelyeknek az elfogadásához és 

tudati feldolgozásához a társadalmak cso-

portjainak, rétegeinek jelentősen eltérő ér-

dekei fűződnek. A múlt elutasítása, átérté-

kelése érintette a hadseregeket is Kelet-

Európában.  

   Az elmúlt két évszázad főbb tendenciá-

inak egysége négy fogalommal ragadható 

meg:  

 

a) Technika-technológia, amelynek rend-

szereiből az ipari társadalom és a 

gépi hadviselés létrejött (az értelem 

a technológiákba és a tudományba 

szublimálódott). Miként az ipari 

környezetben a gép, az elektroni-

zált-digitalizált géprendszerek te-

szik ökonomikussá és hatékonnyá a 

munkát; úgy a fegyver, a fegyver-

rendszerek teszik ökonomikussá, 

hatekonnyá, egyben – jelentős mér-

tékben – személytelenné a pusz-

títást.  

b) differenciálódás (bonyolultabb alakza-

tok, nagyobb tagoltság, élesebb 

különbségek keletkezése); 

c) globalizáció (integrációk halmazai), 

de ezen halmazok elemei között 

vannak a korábbi időszakokban 

létrejöttek is; valamint  

d) a relativizálódás-fragmentálódás (érték-

vesztések, rangsorok átrendeződé-

se, szétszakadások). A jelzett ten-

denciák felszívták az archaikus 

alakzatokat, amelyek új jelentés-

rétegeket vettek fel, és ezek erede-

tét nem, vagy alig ismerjük fel a 

globális világ kríziseiben; az ener-

giaforrásokért folyó küzdelmekben; 

valamint az expedíciós hadseregek, 

és a terroristák szembenállásában. 

Napjainkban, a háború jelentései 

között van olyan változat is, 

amelyről Eco (2007, 11. o.) így ír: 

„…a múltban az agresszor elleni 

igazolható erőszak a fegyverekkel 

megvívott háború alakját ölthette, 

ma viszont könnyen lehet, hogy a 

fegyverekkel megvívott háború 

olyan formája az erőszaknak, amely 

nemhogy megfékezné az agresz-

szort, még használ is neki.” 
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   A katonai kifejezések jelentősen hozzájá-

rultak az ember elvont gondolkodásának, 

logikájának fejlődéséhez, gondoljunk az 

olyan fogalmakra, és tényekre, mint: a 

csapda, csel, becserkészés-bekerítés, kiéheztetés, a 

párbaj; vagy egy másik síkon: a vezér, hadita-

nács, ellenség, idegen, fegyver, katonaköpeny, 

málhazsák, szabályzat. Kezdetben egy-egy 

néptörzs egyben hadsereg is volt, mint T. 

B. Macaulay (1961, 53. o.) írja: „Egy va-

dász- és pásztorközösségben minden férfi 

könnyen és szükségszerűen válik katoná-

vá. Rendes hivatása teljes mértékben ösz-

szeegyeztethető a hadiszolgálat követel-

ményeivel. Bármilyen távol fekszik is a 

hadművelet célja, könnyen viszi magával a 

létfenntartásához szükséges dolgokat. Az 

egész nép – hadsereg; az egész esztendő – 

menetelés. Ilyen társadalmi berendezke-

dés segítette Attilát és Tamerlánt giganti-

kus hódításaikhoz.” Ebből az időszakból 

a hadseregben megmaradt napjainkig: a 

törzs, és a törzsfőnök kifejezés. Nem vélet-

len, hogy a katonai területről terjedtek 

szét olyan kifejezések, mint: „Ne sírj! Kato-

nadolog”, vagy „katonásan feszes”, vagy „fizet, 

mint egy katonatiszt”, „a gyerek katonásdit ját-

szik”, stb. A katonai mező eszkalálódásá-

nak jelentős hatása volt, a vizsgált idő-

szakban a társadalmakra. Mi marad meg a 

katonából – földrajzilag is értelmezhető – 

tényként (területben) a narratív emléke-

zetben? – kérdezhetjük. Két jelentős do-

log: az elfoglalt vagy visszafoglalt terület, 

valamint a hírnév. A hadseregek működte-

tésének olyan végső következményei is 

vannak, mint a tömeges halál, sebesülések és a 

háborús trauma. Ferenczi Sándor megfo-

galmazásában, a kor (a 20. század) egyik 

sajátossága volt, hogy az embert valami-

képpen úgyis megsemmisítették, s ez 

mintegy a tudatban megerősítette az erő-

szakos halál képzetét. A korszak formája az 

erőszak, valamint: az egyéni és a kollektív 

konfrontációja volt.  

   Antropológiai vonatkozásban utalha-

tunk az egyéni védelem „ösztönösségére”, mivel 

védekeznie már akkor kellett – a növé-

nyek, rovarok, állatok vagy az időjárás el-

len –, mielőtt az embernek történelmileg 

ismert ellenségei lettek volna. Jóllehet, 

hogy ez a „mielőtt”, akár évezredeket is 

jelenthetett; nem beszélve arról, hogy az-

óta is, folyamatosan kell. A „védelem” 

ösztönére azonban, az anyaállat viselkedé-

se a legjobb illusztráció, amikor kölykét 

védi a pusztító veszélyektől, mint A. 

Schopenhauer (1943, 58-59. o.) írja: 

„….még a legszelídebb állatok is készek 

ivadékuk érdekében a legegyenlőtlenebb, 

életre-halálra vitt harcra,…Egy hangyát 

keresztben kettémetszettek és látták, hogy 

első fele még bábjait helyezte biztonság-

ba….” A védelem ösztöne, a küzdelmek-

ben évszázadról-évszázadra újabb meg-

erősítéseket kapott, mert alakzatai tízezer-

számra ismétlődtek. A mindig új generá-

ciók életbe való belenövése (natalitás), is-

métlések, utánzások sorozatain keresztül tör-

ténik. A jelzett ismétlések a jövőre irányuló 

mozzanatok, amelyek magukba rejtik az 

eszmélés, és az újraeszmélés szükségessé-

gét az egyes embereknél. „Az újjáterem-

tődés révén állandósult agyunk ugyanaz az 

agy, amely régmúlt korok barbárjainak és 

vadjainak a koponyája zárt magába, és 
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amelyet az idők folyamán áthatottak, ne-

mesre érleltek mindazok a gondolatok, 

törekvések és szenvedélyek, amelyek a 

közbeeső korszakokban foglalkoztatták. 

Az agy ugyanaz, ami volt, csak a korok ta-

pasztalatai idősebbé és nagyobbá tették” – 

írja L. H. Morgan (1962, 58. o.). A kínai 

hadviselés törvényeinek jelentős része, az 

antropológiai jellemzők rendszeres megfi-

gyelésén alapult. Idézzünk néhány példát 

az elmúlt évezredek hadviselésének ta-

pasztalatából:  

   „Ha az ellenséges katonák fegyverükre 

támaszkodnak, akkor éhség gyötri őket. 

Ha vizet merítvén első dolguk, hogy igya-

nak belőle, akkor szomjúságtól szenved-

nek. Ha az ellenség előnyöket pillanthat 

meg, és mégsem tör előre, akkor kimerült. 

Ahol a madarak megállapodnak, ott nem 

lehet ellenség. Ha éjszaka egymást hívo-

gatják az ellenséges katonák, akkor fél-

nek… Ha tisztjeik dühöngenek, akkor fá-

radtak a katonák. Ha a katonák gabonával 

etetik a lovaikat, maguk meg csak húst 

esznek, ha nem akasztják vissza helyükre a 

boros edényeket és nem is térnek vissza 

táborukba, akkor végső szorultságukban 

mindenre készek. Ha a tisztek nagy barát-

ságosan és udvariasan beszélgetnek embe-

reikkel, akkor elveszítették a tömeg bi-

zalmát. Ha minduntalan jutalmakat oszto-

gatnak, akkor nehéz helyzetben vannak. 

Ha meg gyakran büntetnek, akkor is szo-

rult a helyzetük. Ha eleinte szigorúak, ké-

sőbb pedig félnek a katonáiktól, akkor 

semmit sem értenek a dolgukhoz.” (idézi 

Sun Ce gondolatait Hahn, 1963, 223-224. 

o.). 

   A kínai Sun Ce által leírt archaizmuso-

kat, azért hangsúlyoznom, mivel a kutatás 

során, a külső és belső világok jellemzői, 

egymásra hatásának dinamikája érdekelt, s 

e világok kapcsolata, kölcsönhatása igen 

sokrétű. A háborúban a külső környezet is 

összeomlik, kaotikussá válik, és a külső 

instabilitás elindíthat, és gyakran elindít 

egy belsőt is.  

   Míg a 19. századot a kibontakozó gépi 

háborúk klasszicizmusa, a 20. századot 

már az autoritás, a két világháború, a helyi 

háborúk százas nagyságrendje, a korlátlan 

fegyverkezés, az atomfegyverek megjele-

nése-bevetése, a háborús veszélyek szüntelen 

rezonanciája jellemezte. A személyiség uni-

formizálásának, megsemmisítésének óriási 

méretei voltak a tömeghadseregek idősza-

kában. Míg Julius Caesar hadjáratainak 

közelítően hárommillió, addig a gépesített 

háborúknak és forradalmaknak közel há-

romszázmillió áldozata volt. A 20. „Had-

köteles” évszázadunkban, az egyes ütkö-

zetek áldozatainak száma is, például a 

verduni (1916. február-december) elérte 

az egymilliót; a sztálingrádi (1942. szept-

ember-1943. január) már elérte a kétmilli-

ót. Akiknek a háborúkat sikerült végig 

harcolniuk, végig rabolniuk vagy végig ke-

reskedniük – Ferenczi Sándor kifejezésé-

vel – azoknak ez volt a „Normalzustandja” 

(természetes állapota) és tegyük hozzá, 

még így sem biztos, hogy ők jól érezték 

magukat benne; azok pedig biztosan nem, 

akik végig rettegték, operálták, gyógyítot-

ták, temették, imádkozták.  

   A közvélemény-kutatásokban általában 

a félelmet keltő tényezők közül a háború 
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az első helyen van, mint a szörnyűségek 

sűrítménye, fenyegető, rémületkeltő alak-

zata, az emberi szenvedéstörténet része. A ter-

mészet nyelvén halál annyi, mint meg-

semmisülés – írja Schopenhauer (1943). 

Egyben ez a lényege a fegyveres harc 

egyetemes fogalmának. Azaz a háborúnak 

nem az ószövetségi-zsidó, vagy középkori 

keresztény fogalmából indulunk ki a mo-

dern háborúban sem, hanem ebből, az ab-

szolút tartalomból, a megsemmisítésből – meg-

semmisülésből, amely az évezredek folyamán 

nem változott. A háborúk célját illetően 

még nem értük el, amiről 1602-ben Cam-

panella (1602/1942) azt írta, hogy a jövő-

ben: „…csak azért kell háborúzni, hogy az 

embereket jobbá tegyük, s nem azért, 

hogy megsemmisítsük őket.” C. G. Jung 

közlései nyomán is megalapozottan feltételez-

hetjük, hogy a kulturtársadalmak vékony tudati-

kérge alatt, archaikus tartalmak húzódnak.  

 

   Módszertanilag hangsúlyozni kell, hogy a 

kulturális antropológia bizonyos jellemzői 

alapvetően megváltoztak, különösen a 20. szá-

zad végére:  

a) a hadvezéreket, hősöket mítosz már 

nem veszi körül, nem isteni minta-

képek, elvesztették apa-lény természe-

tüket is;  

b) családjaikban nincsenek (felderítésre 

váró) dinasztikus hagyományok;  

c) nem kapnak olyan jelzőket, mint At-

tila, akit  „metus orbis, flagellum dei”, 

„isten ostora”-ként neveztek meg, 

mint ahogyan erre – áttekintve a 

Nagy Sándor hagyományt Magyar-

országon – Borzsák István (1984, 32-

33. o.) utalt: „…Alexandros, akinek 

győzhetetlensége legalább annyira 

gazdagította a mitikus Héraklész tisz-

teletét, mint fordítva, és aki egy-

részről örökölte az ókori Kelet 

legendás hőseitől a hegyek átvágá-

sának, úttalan sziklák járhatóvá téte-

lének, megközelíthetetlen várak el-

foglalásának dicsőítését,…” – ami a 

motorizáció időszakában már nem 

kultuszépítő faktor, de megmaradt a 

virtus, vagy egy modernebb kifeje-

zéssel illetve, a vagánysági-index.  

d) nagyságrendekkel kisebb irodalmi és 

képzőművészeti hagyomány ábrázol-

ja őket; legtöbbjük személyi adatlap-

ja, megtalálható a levéltárakban; 

fényképek, filmek őrzik alakjukat, ru-

házatukat; lemezek és hangszalagok 

hangjukat (Kossuth Lajos hangjáról 

is készült felvétel). Meg kell jegyezni, 

hogy a siker, a tekintély mintái jelen-

tősen megváltoztak, és a klasszi-

kusság iránti igény szertefoszlott;  

e) a történetírás már nem élhet időbeli 

átúsztatásokkal; de a katona személyi-

ségekben (is) találhatunk – C. G. 

Jung kifejezésével – archetipikus, ősi 

maradványokat. A modern vezérek mí-

toszát, inkább csak a törzstisztek 

építik. A fentebb jelzett archaiz-

musok tekintetében, különösen a 

hadviselésben maradt meg a szívós 

kontinuitás, a vizsgált évszázadokban 

is.  

   Jelentős hatással van napjaink szélsősé-

ges helyzeteiben a viselkedések értékelésé-

re, hogy fél évezreddel vagyunk a humanizmus 
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és a reneszánsz után, nemzetközi- és ember-

jogi feltételek között működnek a hadse-

regek.  

   Hozzá tehetjük azonban, hogy a nem-

zetközi jog általában nem állta, és nem áll-

ja útját jelenkorunk helyi háborúinak, 

fegyveres összecsapásainak sem. A 20. 

szá-zadban is a háborús szándékok mé-

lyén meghúzódott egy népirtó diszpozí-

ció: gondoljunk… 

   …a 3 millió halottra a vietnami háború 

alatt 1967-1973; 

   …a több, mint 1 millió halottra 1975-79 

között Kambodzsában; 

   …a több, mint 500.000 halottra 1981-

ben  El Salvadorban;  

   …a 800-1000 fő közötti halottra 1982-

ben Libanonban a Sabra és Shatila Palesz-

tin menekülttáborokban;  

   …a 200.000-500.000 közötti halottra 

Rwandában;  

   …Tibetben a 2000 halottra 1989-90 kö-

zött; 

   …a Boszniai háború több, mint 200.000 

halottjára az 1990-es évek elején; 

   …az iraki térség 3.000.000 civil áldoza-

tára. 

 

   „Ellenség hírére / Vitézeknek szíve / Gya-

korta ott felbuzdul; / Sőt azonkívül is / Vitéz 

próbálni indul; / Holott sebesedik, / Öl, fog, 

vitézkedik, / Homlokán vér lecsordul.” –  írta 

Balassi Bálint „Egy katonaének / In 

laudem confiniorum: az «Csak búbánat» 

nótájára” című versében (megtalálható:  

Bálint, 1924). Ezen a próbálni induláson 

valódi szabadságot kell érteni, a vitéz nem 

kerülte, hanem kereste a szembefordulás 

lehetőségét az ellenséggel, mert csak az 

összecsapásban lehet megmérettetni – de 

évszázadokkal később – az ipari hadvise-

lés korában a katona, mint szabad fegyveres 

vállalkozó alárendelődött a gépezetnek.  

   A gépesítettség és az egyéni vagánysági 

index konfliktusa alakul ki, mert a regulá-

ris haderőkben az egyéni kezdeményezést 

szankcionálják, mivel súlyosan veszélyez-

tetheti a kollektív cselekvést, vagy egysze-

rűen az életet. A fegyveres intézmények 

révén a függés alapélményévé vált az embe-

reknek az elmúlt két évszázadban is. Ar-

chaikus elemekkel átszőtt volt már a ne-

veltetése is, különösen a fiúgyermekeknek, 

gondoljunk a viselkedésbeli eltévelyedés 

esetén a betörésre, a kemény fegyelem 

alatt tartásra, a feltétlen – minden körül-

mények közötti – kötelességteljesítésre és 

felelősségvállalásra való szorításra. A ka-

tona instrumentális léte – fegyverzete és 

fegyverrendszerei – az ipar működési sza-

bályszerűségeinek függvényeként koncent-

rálódnak, és új katonai szervezetei struktú-

rákba, hadrendekbe illeszkednek. A hatal-

mi akarat „akadályai” (kisebbségek és más cso-

portok, stb.) csak ettől kezdve váltak a totális 

megsemmisíthetőség mérlegelésének tárgyául. Az 

ipari korszakkal a természetes- és a mes-

terséges társadalmak kontrasztja, a haladás 

és a lemaradás aszimmetriája éleződött, 

ugyanakkor a hatalmi vágyat nagyságren-

dekkel felerősítette a műszaki-technikai 

megismerés, valamint a mérnökök-tech-

nikusok csatlakozása a hatalmi célokhoz. 

A vezető ipari nemzetek (egyre ritkábban) 

karizmatikus vezetői, új technikai szinten 

kerültek közelségébe a történelmi szerep-
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nek, mert háború esetén, a végletekig fo-

kozhatták az erőkifejtést (atombombák, 

szőnyegbombázások, stb.), ami háborúk-

ban totális pusztításhoz vezetett. Meg kell 

említeni, hogy a gépesített haderőkben a 

katona alapélményei (is) elsősorban a 

technikához kötődnek.  

 

   A történetírásról Paul Ricoeur (1991) 

megfogalmazta, konstrukcióink jelentik a 

rekonstrukciókat, a logikai valószínűség 

bizonyossága mellett. Az „egyszerű” és 

összetett kulturális, intézményi és emberi 

tényekből adódóan, a bizonyítás problé-

mája e tények felfogásában, értéktartal-

munk, fogalmi alakzataik kidolgozottsá-

gában és megértésében, tapasztalatuk, va-

lamint következményeik értelmezésében, 

megélésében, az ismétlődések hasonlósá-

gának felismerésében van.  

   Katonai területen a szenvedés realitásá-

nak élménye a következő faktorokból áll 

össze:  

a) elszakadásból (bevonuláskor a csa-

ládtól, szülőhelytől, megszokott é-

letfeltételektől való elszakadás);  

b) elvesztésből (szülők, család, otthon, 

emlékhelyek, bajtársak, stb.);  

c) bombázás – aknarobbanás – emberhalál 

okozta traumákból;  

d) emberi destruktivitásból, megfosztásból 

(deprivácio), és kifosztásból (háztartá-

sok, múzeumok, de – újabb adatok 

nyomán – katonák kifosztására is 

gondolnunk kell, stb.);  

e) az erőszakos halál intenzív jelenlétéből 

(fegyveres harc, fogolytábor, mun-

katábor – megsemmisítő tábor, gu-

lag, stb.);  

f) emlékezetből; de őrzik az archa-

izmusokat a katonai léthez tapadó 

rituálék is, így például: a zászló-

szentelés, eskütétel, katonatemetés, tábori 

mise, vagy a feltétel nélküli megadás ritu-

áléja, a magasabb parancsnoki szemlék, 

díszszemlék,stb. Említenünk kell az 

esetleírások és élettörténetek (kato-

náknál a szolgálati minősítések) 

jelentőségét, értelmezését is. 

 

   A kultúrában a halál jelenléte, a rideg 

egoizmust mindig megtöri és visszautalja 

az embert közösségi életébe. A háborúban 

szerzett fizikai sérüléssel, csonkulással és 

halállal, de a puszta rémületkeltéssel, féle-

lemmel a természet szüntelenül betör az embe-

rek tudatába. A lelki kötődések elszakad-

nak, eloldódnak. A spanyol kultúrában a 

hirtelen halál (bikaviadal), szemben áll szel-

lemiségében, a keresztény kultúra utolsó 

ítéletével (Apokalipszis), de a háborúkban 

másodpercenkénti gyakorlattá válik. A 

harc feszültség-terében megeshett, hogy a 

katona észre sem veszi, hogy a mellette 

rohamozó bajtársát halálos lövés érte. A 

szélsőséges feszültséghelyzetekben mindig jelen 

vannak az elfojtások, megszállások, előítéletek és 

a gyűlöletspirálok is. A katonai-mező a sajá-

tos indítékok, érdekek, értékek, célok, 

konfliktusok, személyi – intézményi-tárgyi 

szerkezetek, viszonyok sorozataiból, va-

lamint kapcsolataik kombinációiból,  dif-

ferenciáltságából áll. Gondoljunk például a 

politika – gazdaság – hadsereg; az egyén – had-

sereg – társadalom, a hatalom – hadsereg –
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identitás, vagy az animalitás – humanitás –

kultúra szerkezeteire. Az erős nemzetségi érzés 

kötőszövete – már Attila korában is – a 

hadsereg volt. Ez vezetett a középkor vé-

gére, határozott államkeretben a magyar 

nemzet kialakulásához. A spinozai mód-

szer meghatározás szerint, a védelmi szek-

torról alkotott eddigi képzeteink képzetei 

– fogalmaink – is vizsgálatra szorulnak. A 

vizsgálat során, az egyedi esetekből való 

kiindulás módszertani szempont, figye-

lemmel William Whewell (1989, 19. o.) tu-

dományfilozófus megfogalmazására: „Az 

induktív igazság soha nem tisztán a tények 

összege.” 

 

   A történelemben, az értelem fejlődése 

szerves kapcsolatban van a rendformák, in-

tézmények, technikák, kifejezések alakulá-

sával, változásával. A pedagógiai-antropológia 

aspektusából, a tudásszerveződés valósze-

rű eredete felé mutató erőszakos, szub-

humán struktúráknak jelentősége van, 

mint ahogyan erre hasonló vonatkozásban 

M. Foucault is utalt. A hadsereg sajátosan 

kettős alakzatú a vizsgálat szempontjából:  

a) egyrészt: emberi, technikai, kiber-

netikai, valamint hatalmi (bürok-

ratikus) képességek alakzata;  

b) egy másik síkon: az emberi ener-

giák felszabadításának, az ösztönök 

kiáramoltatásának, és elfojtásának 

struktúrája is.  

   A katonai akciók, kapcsolatok – a mű-

ködés fázisainak többségében – szükség-

szerűen az anyagira és a fizikaira reduká-

lódnak. A katonai gondolkodás és az ak-

ció, igen közel kerül egymáshoz, gyakran 

egybekapcsolódik, és az inger-reakció 

modellel jellemezhető, – amint erre G. H. 

Mead (1973, 131. o.) utalt azzal, hogy – a 

parancs egyszerű kiadása szinte már ma-

gába foglalja a végrehajtást is. 

    A katonai nyelv szó és fogalomkészlete, 

valamint a katonai küzdelmi viselkedés 

tárgyi irányultsága, pontosan jelzi ezt az 

anyagit és mechanikait, így például: hadi-

anyag, harcanyag, fegyveranyag, „emberanyag”; 

haderő, tömeghadsereg, gyorshadtest, ütközet, ta-

lálkozóharc, ellencsapás, stb. A világ még 

napjainkban is leírható a had-dal kezdődő 

olyan fogalomszavakkal, szimbolikus vi-

selkedésekkel, mint: hadüzenet, hadfelszerelés, 

hadszíntér, haditudósítás, hadirokkant, hadiár-

va, hadiözvegy, de az archaizmust idézik az 

olyan kifejezések is, mint: a diktatúra, koló-

nia. A „…..hadianyag az egyetlen árú,amit 

árra és haszonra való tekintet nélkül szó-

runk szét” – írta A. Huxley (1947, 49. o.). 

A katonai területről szétterjedt és integrá-

lódott a taktika, stratégia, technika, logisztika 

intenzív, képi tartalmú nyelve.  

   Gondolkodásunk ellentmondása, hogy a 

békés polgári létet, a biztonságot fegyver-

rel, – végső esetben öléssel – biztosítjuk, 

amelynek a jogosságáról teljes bizonyta-

lanságban vagyunk, annak ellenére, hogy 

Richard Rorty (2007, 27. o.) amerikai filo-

zófus oszlatja e bizonytalanságot a katona 

és rendőr tudatban, amikor  kijelenti: „Ne 

ölj, hacsak nem országodat védő katona 

vagy, hacsak nem egy gyilkost akadályozol 

meg tettének elkövetésében, hacsak nem 

állami ítéletvégrehajtó vagy, hacsak nem 

az eutanázia irgalmas gyakorlója vagy!” 

Ebben a folyamatban mindig konfrontá-
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lódik a lövészárkok frontszelleme és az 

emberi szellem, s ez utóbbinak az érvény-

vesztése a legnagyobb a háborús időszak-

okban.  

   Az élethalálharc pillanataiban a világ a 

küzdők számára nem létezik, mint kultúra, 

elveszti humán információ tartalmát, ezt 

jelzik a szétbombázott kórházak, iskolák, 

templomok, temetők. Érdemes-e a katona 

identitásával vagy a felé vezető út – Erős 

Ferenc kifejezésével – fényes identitás ígé-

reteivel, illúzióival foglalkoznunk, amikor 

a tisztek is negatív identitásra voltak kény-

szerítve például az 1948-1989 közötti idő-

szakban, alanyi létükért vívott küzdelme-

ikben sorozatos vereségeket szenvedtek.  

   A hadseregekben az elmúlt két évszá-

zadban sem az ember kultusza állt a kö-

zéppontban. A háború valóságos viszo-

nyai, szélsőséges helyzetei meghatározzák, 

és megkeményítik a katonai vezetők ka-

raktervonásait is, azaz, a funkció élesessége, 

offenzívebb karaktervonásokat eredményez. A 

katonai felkészítés lényege is, a katona of-

fenzív magatartásra irányuló hajlamainak szer-

vezése és szokásainak,  karaktervonásoknak – 

a kidolgozása, tartóssá tétele. Sokkal diffe-

renciáltabb a helyzet, mint ahogyan E. 

Fromm megfogalmazta,  mert lehetnek 

ugyan olyanok, akik a hadseregbe „a sza-

badság elöl menekülnek”, ők a hivatásukat 

betöltő, jó végrehajtó katonák – akik nél-

kül a hadsereg nem működne –, azonban 

a rosszabb variáció az olyan karakter, 

amelyik a hadsereg monotóniájából mene-

kül a háború szélsőségeibe. A katonai szerve-

zetek olyan jellemzői, mint a „vasfegyelem”, 

„vak engedelmesség” a karaktert irányító mo-

tívumokká válhatnak, felerősítve az előíté-

leteket az ettől eltérően működő szerveze-

tek, személyek iránt. A kemény szervezeti 

jellemzők teljesen hatalmukba keríthetik, megbe-

tegíthetik az én-t. Még jelenkorunkban is a 

nyers-katona számára egy-egy nagyváros 

lakói, mindig tehetetlen kispolgárok ma-

radnak a maguk félelmeivel, szorongásai-

val, görcseivel, neurózisaival, divatjaival, 

kényeztető összkomfortosságukkal.  

 

   Négy évtizeden keresztül „résztvevő-

megfigyelő” voltam a katonaéletben, és 

számos antropológiai párhuzamot ismer-

tem fel. Követve az amerikai példát, nem 

erőszakolt beszélni az antropológia jelen-

létéről a hadseregben, mert már vannak 

ilyen munkakörök is. Célunk, jobban 

megismerni és megérteni a hadsereget, a 

benne szolgáló katonát, a fegyveres küz-

delem alanyát.  

   A katonai gondolkodás egyébként is, a 

természet, társadalom, a világ és a történe-

lem jelenségeinek megértésén alapszik. A 

katonaember gondolkodása nem más, 

mint az emberi nem küzdelmi képességeiről va-

ló gondolkodás, amelynek tömörített 

(komprimált) alakzata a háború, – a törté-

nelemben ez a harci élményekkel, tapasztala-

tokkal telítődő tudat első alakzata is – köztük 

a két világháború, amelyek közül az I. 

Nagy Háború végének centenáriumára emlé-

kezett az emberiség a múlt évben.  

 

   Minden kultúra mélyén az ölés, (a gyilkolás) 

tragikumát találjuk, amint ezt már a klasszi-

kus ókori görög drámaírók ábrázolták 

műveikben. A kulturális antropológia 
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olyan elemei, mint az ellenség-barát, az eskü, 

a hős, a párbaj, a diadal, a temetés, a hadifogság, 

vagy a vallási mezőben a háborús könyörgések, 

stb., a maguk eredetiségében vizsgálhatók 

a katonai területen. Szempontunkból 

azonban fontosabb, hogy az indulat, a féle-

lem, az akarat, a halál, az erőszak is e mezőbe 

tartozik. A vezénylő hatalom a katonát ke-

gyetlenné, a harcbavetéssel teszi, amikor konk-

réttá válik az ellenség. A test-test elleni küz-

delemnek nincs más megoldása, ezért e 

területen egyből hasonlóvá válunk az ál-

lathoz, de az összehasonlítás e vonatko-

zásban sem teljesen adekvát, mert az em-

ber bestialitásban is felülmúlja az állatot. 

Szigorúan véve a háború, csak az emberi társa-

dalmak jelensége. Az állatvilág hasonló jeleit, 

történéseit zavartalanul nem lehet átvinni 

az emberi társadalmakra – és fordítva – 

fogalmainkkal, kategóriáinkkal adekvátan 

nem lehet értelmezni azokat. Egyetérthe-

tünk M. Heideggerrel (2004, 259. o.), 

amikor a következőt írja: „Ha feltesszük 

az első kérdést: Bele tudunk-e helyezkedni 

az állatba? – akkor ebben tulajdonképpen 

mi a kérdés? Nem más, mint ez: sikerül-e 

az állatot követnünk azon a módon, aho-

gyan hall és lát, ahogyan zsákmányát meg-

támadja, és kitér ellenségei elöl, ahogyan 

fészkét építi, és effélék? Nem az a kérdé-

ses tehát, hogy itt a létező, amibe bele 

akarunk helyezkedni, valami másra vonat-

kozik – hozzáférés a zsákmányhoz és az 

ellenséghez, és valahogy bánik ezekkel.” A 

húsevő állat egyszerűen csak vadászik, az 

ölés járulékos eleme táplálkozásának, mivel az 

nem történhet meg másként, és csak történik. 

Vannak azonban további elgondolkodtató 

jelenségek a hasonlóságra, így például a 

találkozás aktusa, a madarak és az ember 

világában. Illusztrációként két vadliba 

csapat találkozásának leírása (Bársony, 

1904, 86. o.): „Ha a nomád vonulásban 

két család összetalálkozik, van öröm és 

zajos rianás. Összefut a népség, katona-

ság; majd meg körülkerülgeti egymást, 

amíg valamelyik harcias gácsérka bele nem 

csíp az egyik idegenbe. Abból lesz csak a 

sívás, sápogás, amire következik a vizek 

megcsapkodása az egész sereg által. De 

azért csakhamar szent a béke, s vidáman 

válik szét a raj,…”  

   M. Georges Gurvitch (1963),  a Szocio-

lógiai Világszövetség volt elnöke, a Sor-

bonne volt professzora nyomán azt 

mondhatjuk, hogy a csatát követő szinte 

azonnali békekötés jelenségének van egy, a 

kezdeti társadalmakra vonatkozó mozza-

nata, annyiban, hogy az érintettek egymást 

irtják, de míg az archaikus társadalmakban 

az erőszakot – a bizalom teljes helyreállítása-

ként  –  kötelező párbeszéd követte, addig ma 

nincs ilyen törekvés. Megjegyzem, hogy 

különösen szembetűnő a találkozás ha-

sonlósága, a szubkultúrájukat képviselő 

fiatalok csoportjainál. 

  

   Módszertanilag a filozófiai-antropológia 

aspektusából utalnom kell arra, hogy a 

tömeghadseregben minden hatás eléri az 

egyedi katonát is; amikor például, a hadse-

reg feladatává vált Magyarországon (ismé-

telten) a belső rend fenntartása – az 1956-

os forradalom leverését követően –, akkor a ka-

tona a gyakorlatban tömegoszlató ékké, 

karhatalmi funkcióvá vált. A pszichológi-
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ai, szociológiai, kommunikációs, kulturá-

lis-antropológiai kutatásokat is a hadvise-

lés szükséglete – az ellenség pontosabb 

megismerésére való törekvés – ösztönöz-

te. A kezdeti időszakban változó tudomá-

nyossággal folytak a gyakorlati kísérletek 

(ismertek a haláltáborokba deportáltakon 

végzett embertelen kísérletek), és a gon-

dolatkísérletek; vagy a veszélyérzet által 

motivált kutatásokra »vörös rém« természe-

tének megismerésére, az 1950-es években 

Amerikában, ami azonban bizonyára még 

napjainkban is foglalkoztatja a kutatók és 

stratégák egy részét. Ezek a politikai-pro-

pagandában fel-felbukkanó »rémek« ki-

fogyhatatlanok, mondhatjuk az elmúlt  

évtizedek tapasztalatai alapján még itt Eu-

rópában is. 

   Az ember megítélése kiszakíthatatlan 

történetiségéből. Az emberi viselkedés 

„természetessége” a kultúra, a társadalmi-

ság hatására sokat veszített eredeti jellem-

zőiből (kényelmes életfeltételek, a munka 

gépesítettsége, automatizálása inkább az 

intellektuális készségeket fejleszti, fizikai-

lag inkább elpuhít, stb.). Úgy vélem, hogy 

a történelem az ember nembeli lényegének, képes-

ségeinek kidolgozási folyamata. A történeti-

kronológia bizonyos értelemben veszít 

jelentőségéből, mert a tartamok folyama-

tossága fragmentumokban, szellemi kész-

tetésekben, valamint más alakzatokban 

mindig jelen van, és összehasonlíthatók 

egymással az eltérő korszakokban is. A 

háború az emberi élethez ismétlődően 

hozzátartozó jellemző, azaz eredeti alak-

zatában ősi örökség, amit nemcsak a tör-

ténelemtudományon belül lehet megköze-

líteni. A hadsereg genézise az ember 

szempontjából minden olyan tartamot 

magába foglal, amely lényegét tekintve 

nem változott. A háború elméletek egyre 

árnyaltabbá váltak, de a technika-techno-

lógia hatására, a háború gyakorlata egyre 

barbárabb. Nem a tartam mineműsége, hanem, 

a funkcionálás hogyanja változott a történelem-

ben. Két alapvető jellemzőt említhetünk a 

változókkal kapcsolatban:  

   1) a harci tapasztalatok halmozódását, 

amelyek visszahatnak a harcmódra; vala-

mint  

   2) a haditechnika, a harcanyagok cseré-

lődését, helyettesítődését a tudományok 

és a technika fejlődésének eredményeként.  

 

   Ha a szerző és az időpont ismerete nél-

kül olvasnánk például, a háborúra való 

készenlét vagy a háborúk felosztását, akár 

korunkban is érvényesnek tarthatnák Ri-

chelieu osztályozását a háborúkról (Riche-

lieu, 1688/1985 művére hivatkozik: 

Hildesheimer és Harai, 2015): az állam 

felgyülemlett rossz energiáinak kiadása; 

visszaszerezni, amit elvettek; megbosszul-

ni a sérelmeket, amelyeknek büntetlenül 

hagyása újabb sérelmekhez vezet; a szö-

vetségesek megvédése mások intervenció-

jától; a hódító gőgjének letörése; veszé-

lyek megelőzése, valamint különböző más 

okok miatt.  

   Meg kell jegyeznem azonban, hogy mi-

nél mesterségesebb egy társadalom, annál 

mesterkéltebbek szükségletei, érdekei, ér-

tékei, céljai, szabályai, stratégiái, és képze-

tei, annál torzabb foncsorozottságú az a 

tükör, amelyben látja önmagát. 
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   Módszertanilag hangsúlyozni kell azt az 

eltérést, ami a hadseregek és a műszaki/ 

technikai tudomány, valamint a társada-

lomtudomány között van. A társadalom-

tudomány átrendezi, variálja a szabálysze-

rűségek, fogalmak, események közötti fo-

lyamatokat, amelyek például a hadtudo-

mány és a politikatudomány esetében, bi-

zonyos időszakokban deduktív módon 

egybekapcsolódtak (gondoljunk a sztálini-

időszakra). Ezért a módszer kritikai. E 

módszerrel azt a bevett, több tekintetben 

vak, konszenzust is kívánom oldani, ami a 

hadtudományi munkák olvasói között hú-

zódik, és kevésbé tolerálja az eltérést ettől 

a reflextől. A mostani időszak azonban 

már olyan, hogy újra kell értelmeznünk a 

civil társadalom és a hadsereg, valamint a 

katona viszonyát a hadsereghez s önma-

gához. H. Barbusse kifejezésével a társa-

dalomtudomány geometriává, érzelemmentes 

szabályrendszerré vált a 20. század hábo-

rús, totális időszakaiban. Ezt a ridegséget 

a pszichoanalízis törte át a múlt század ele-

jén. A pszichoanalízis keletkezésétől fogva 

érzékeny, kritikus viszonyban van a totali-

tárius hatalommal, és a háborúval. A ma-

ximát, amit Szun-ce megfogalmazott, 

hogy „ismerd az ellenséget és ismerd ön-

magadat s legyőzhetetlen leszel”, végső-

soron a pszichoanalízis segítségével lehet 

kiaknázni, a harc szélsőséges fázisaiban az 

emberi viselkedéseket megérteni. A való-

ban tudományos logika – vélekedett Fe-

renczi Sándor – szándékosan nem hagy-

hat feltáratlanul, valami valóságosan léte-

ző dolgot. Vissza kell térnünk produktív 

jelzéseihez, magyarázó elveihez, tárgyá-

hoz, ha a katona antropológiai, filozófiai-

antropológiai jellemzőiről gondolkodunk. 

Jelenkorunk eseményei nyomán azt ta-

pasztaljuk, hogy emberi stádiumba több-

ször juthat az ember, de többször is kies-

het belőle. 

   A tudományos humanizmus szempont-

jából közelítve sem kerülheti el figyel-

münket történetileg, hogy a hadi mester-

ségben való jártasság nélkül, nem lehetett 

volna államot alapítani és megvédeni. A küzdő-

képességnek ez a formája nem veszített 

értékéből. Az elmúlt évszázadokban a 

harc a zoológia törvényére redukálódott. 

A történelem az erők leltára. A világháborúk 

a pusztítás nagyipari eszközeit, a destruk-

tív ösztönökkel összekapcsolva, az egész 

civilizációs héjszerkezetet lerobbantották 

az emberiségről. A történelem kódolta 

bennünk, hogy a háborút csak halálként és 

szenvedésként értjük. A harcoló katona is – 

J. Huizinga (1991, 82. o.) megfogalmazá-

sában – „Kimondhatatlanul többet szen-

ved, mint amennyit cselekszik, s cselekvé-

se is szenvedés.” A katona egyébként, a 

totális rendszerekben nem a halála pillana-

tában válik áldozattá, hanem folyamatosan 

az. Nem véletlen, hogy már gyermekkor-

ban kifejlődik bizonyos tartózkodás, a ka-

tonai szolgálattal szemben. A hetvenes 

évek végén az egyik honvédelmi napon, 

amely az általános iskolás gyerekeknek 

volt hívatott bemutatni a hadsereget, 

megkérdeztem a körülöttem álló 6-8 gye-

reket, hogy ki nem akar katona lenni? Egy 

gyerek jelentkezett. Kérdésemre, hogy 

„Mit csinál, ha mégis be kell majd vonul-

nia?” azt válaszolta – a többiek érdeklődé-
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sétől kísérve – „Beteg leszek, felmegyek a 

gyengélkedőre, onnan kiküldenek a kór-

házba, a kórházból leszerelek és vissza-

megyek civilbe.” A körülbelül harmadikos 

(8 éves) gyerek válasza mutatja, hogy ed-

dig az életkorig ismert volt a betegsé-

gen/lelki betegségen keresztül vezető út a 

szolgálattól való megszabaduláshoz, vagy, 

ami akkor igen fenyegetően hangzott, 

mint büntetési tétel – a szolgálat alóli ki-

búváshoz. A valóban betegeknek azon-

ban, a hadsereg sohasem pszichológiai 

rejtvény, sokkal inkább csapda, amelyben 

vergődnek. A pedagógiai cél úgy gondo-

lom, az optimális fejlődés lehet (lásd 

Zrinszky, 2002 nevelés fogalmát) napja-

inkban, amely igazodik az életkori sajátos-

ságokhoz, fenyegetésektől, destrukcióktól 

mentes, alanyi részvételen alapuló. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

   Összességében, e munka célja rendezni, 

értelmezni valamint magyarázni a jelensé-

geket és tényeket, megállapítva bizonyos 

szabályszerűségeket, vázolva a katona ant-

ropológiájának tartalmi vonatkozásait. 

Jean-Francois Lyotard kifejezésével az in-

tellektuális divatok váltakozása a maguk 

intézményeivel az elmúlt néhány évtized-

ben mintha felgyorsult volna, és gyakran 

átcsapnak szellemi korrupcióba is. Ezek a 

divatok gyakran ráközelítenek a társada-

lom berendezkedésének problematikájára, 

és vádolják egymás felemásra sikerült 

alakzatait, amelyek már nem csak „be-

szédmódok”, hanem az emberi gondol-

kodást megnyomorító realitások is. Gon-

doljuk végig Magyarország esetében a 20. 

század nyolc-kilenc rendszerváltását. A 

téma nemcsak érinti, hanem fontos részét 

képezi a hatalmi struktúrák és hatalmi vi-

szonyok, önmagukon belüli szerveződése, 

szabályrendszere, valamint hatása van a 

kultúrára és az emberekre. Ma tudjuk, 

hogy nem csak parlamentáris demokrácia 

van, hanem van közvetlen, elnöki, direk-

tóriumi, sőt parancsuralmi demokrácia is, 

feltéve, hogy az államakaratot és a népet 

összekötő kapocs megvan, és aki a hatal-

mat gyakorolja, bárki is az, számadással 

tartozik az ellenőrző népnek és elmozdít-

ható – írta Wilhelm Röpke.  Természete-

sen közben lehetnek aggasztó határesetek, 

ez utóbbi megjegyzésébe belefér a katonai 

demokrácia is. Majd hozzáteszi: minden 

korszakot az jellemez legjobban, mi a vé-

leménye Caesarról, Nagy Sándorról, 

Cromwellről, Richelieuről vagy Napóle-

onról. Egy személyes beszélgetés alkalmá-

val mondta nekem Kéry Kálmán vezérez-

redes, hogy gyakran lebecsülik a katonai 

rendszerekben a demokratikus elemek je-

lentőségét. A „katonai-demokrácia” szó-

összetétel ettől függetlenül okozhat némi 

zavart. Felvethetjük, hogy lehet-e mérő-

eszköz az, hogyan vélekednek a megkér-

dezettek ezekről az „erőszak-emberek”- 

ről. A vonatkozási pontként megjelölt, 

kiemelkedő történelmi személyiségek is 

mind eltérő rendszereket működtettek.  

   Van néhány faktor, amelyek mindig va-

lamilyen rezonancia szinten jelen vannak a 

társadalmak életében, így:  

a) az erőszak valamelyik típusa (ez nem 

tisztán megállapodás vagy raciona-
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lizmus kérdése, mert ha csak az 

lenne, már megteremthető lett volna 

a kultúrák demilitarizálása). Más a-

zonban a szervezett és a szerves erő-

szak.  Kultúrákat azonban csak olya-

nokat ismerünk a történelemben, a-

melyekben hadseregek is voltak.  

b) Az integráció és a dezintegráció, 

amelynek járuléka lehet egyes embe-

reknél és csoportoknál a társada-

lomból való „kiesés” (másként a: 

deséncadrement).  

c) az autonomia (saját akarat) valamint 

a heteronómia (idegen akarat) is 

mindig rezonál.  

 

   A királyság, kereszténység, katonaság 

komoly hagyománya a társadalmaknak, 

amely fölött szemet hunyni lehet ugyan, 

de teljesen megkerülni nem. A téma lé-

nyege, egy-egy társadalom hatékony ve-

zérlésének kérdése. Egyetlen társadalmi 

alakzat (rendszer) sem állandó a történe-

lemben. Vannak a történelemnek szerves 

összefüggései, gondoljunk például az ipari 

korszakra, amely egyben a tömegek, a vi-

lágválságok, a világháborúk korszaka is. E 

felsorolással jelezhetjük ennek a szerves 

folyamatnak az olyan következményeit, 

mint a környezetpusztítás, a tömeges el-

nyomorodás, és nem utolsó sorban a ka-

tonai demokráciák.     

   G. F. Kennan (1904-2005) történész, 

volt diplomata, „A történelem eleven va-

lósága,  George F. Kennan és John Lu-

kacs levelezése” – című munkájukban 

megfogalmazza, hogy (Kennan 1966. jú-

nius 17-i leveléből idézi: Lukacs, 2010, 50-

51. o.): „…a történelem megkülönböztető 

vonása az a tény, hogy elsődlegesen az 

egyénnel kell foglalkoznia, annak minden 

különösségét figyelembe véve. Csakhogy 

nincs teljesen objektív platform, melyről 

az egyén megítélhető volna. Az ítélet – és 

ez a szépsége és a gazdagsága – mindig 

két egyén, a megítélt és a megítélő összjá-

tékának eredménye, és ugyanannyira tük-

rözi és jellemzi az utóbbit, mint az előb-

bit. Egy másik egyén személyiségének e-

lemzése és viselkedésének leírása nem vá-

lasztható el teljesen saját személyiségünk-

től és viselkedésünktől: e dolog megértése 

bizonyos fokig egyet jelent önmagunk 

megértésével és ennél fogva önmagunk 

fölé emelkedéssel. Más szóval a történel-

mi megismerés részben az önmegismerés 

egy formája.” 
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    Absztrakt 

   Jelen tanulmányban a szerzők bemutatják a magyarországi hadirokkant otthonok történetét a kez-

detektől a rendszerváltásig. A dolgozat áttekinti a hadigondozás (hadirokkant otthon) rendszerének 

alapvető funkcióit, beleértve a hasonlóságokat és különbségeket valamint felvázolja a korszak szociális 

ellátásának szerepét. A cikk hasznos lehet mindazok számára, akik – általános – áttekintést sze-

retnének kapni a hadirokkant otthonokról. 

   Kulcsszavak: hadigondozás, hadirokkant otthon 

   Diszciplínák: orvostörténet, katonaegészségügy  

 

    Abstract  

   HISTORY OF THE DISABLED VETERANS HOME IN HUNGARY 

   The authors of the recent study present and evaluate the characteristics of the 

disabled veterans home in Hungary from the beginning to the change of regime. This 

paper presents the basic functions of the military solicitude (disabled veterans home), 

including the similarities and differences and also outlines the prominent roles of social 

services. The article could be useful for all those who want to have a general overview 

of the disabled veterans' home. 

   Keywords: military solicitude, disabled veterans home 

   Disciplines: medical history, military health care 
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   Mielőtt – vázlatosan – áttekintenénk a 

hadirokkant otthonok magyarországi tör-

ténetét, szükséges tisztáznunk, hogy kik is 

voltak a hadirokkantak, vagy, ahogy Eu-

rópa szerte nevezték őket: az invalidusok. 

Az invalidus szó latin eredetű, jelentése: 

erőtlen, rokkant, szolgálatra képtelen ka-

tona. Az invalidusok háza pedig olyan 

menedékház, ahova a rokkant katonákat 

ingyen vették fel teljes ellátásra, sőt ha 

szükséges, gyógyításra is.  

   A rokkant katonák megbecsüléséről, 

gondozásáról már az ókortól vannak tö-

redékes emlékeink, és Európa középkori 

történetének tanulmányozása során is ta-

lálkozunk a sebesült és megrokkant kato-

nákról való gondoskodással. Kontinen-

sünkön azonban alig található írásos adat 

a lovagkort követő és katonailag „zsoldos 

korszaknak” nevezett időből. A megma-

radt források szerint a 13. században Fü-

löp Ágost francia uralkodó alapított elő-

ször kórházszerű menhelyet, de ténylege-

sen csak 1576-ban jött létre Párizsban az 

ún. Maison de la Charité chrétienne. A 16. 

században a sebesülteket általában a kato-

nai hadműveletek területén levő városi 

vagy egyházi ispotályokban hagyták, ellá-

tásukért pénzt fizettek, de a sérült és rok-

kant katonák további sorsáról alig gon-

doskodtak. A rokkantaknak vagy özvegye-

iknek egyszeri pénzsegélyt adtak, azonban 

a legtöbbjük koldusbotra jutott. 

   Fontos mérföldkő, hogy a modern 

nemzetállamok létrejötte (1648) óta az ál-

lamok kizárólagos monopóliuma lett a 

háborúk viselése. Azonban az első gene-

rációs hadviselés korában a vonalban vagy 

oszlopban harcoló embertömegeket a tá-

bori kórházak már nem tudták elég gyor-

san követni. Ezért sok sebesült a harcté-

ren – jórészt ellátatlanul – halt meg, nem 

jutott el a kórházig. A túlélő rokkant ka-

tonák sorsa pedig szinte kilátástalan volt. 

A harmincéves háború után a „felesleges-

sé vált” rokkantak valóságos csapást jelen-

tettek Európára nézve: csapatokba verőd-

ve fosztogattak, raboltak és gyújtogattak. 

Ezért kerültek a Richelieu korabeli Fran-

ciaországban a súlyos sebesültek zár alá a 

Hospital de la Pitie-ben, a rokkantakat pe-

dig kisegítő szolgálatra várakba vezényel-

ték és Párizsból minden rokkant katonát 

kitiltottak. XIV. Lajos Saint-Germainben 

olyan invalidus házat épített, amelyben 

orvosok és sebészek gondozták a rokkan-

takat. Az angliai Chelsea városában1680-

ban a szárazföldi, Greenwichben a tengeri 

haderő rokkantjainak szerveztek gondo-

zóintézetet. Oroszországban a cár 1682-

ben több monostort utasított rokkant ka-

tonák befogadására. Ausztriában a bécsi 

Allgemeine Krankenhaus épült a rokkan-

tak gondozására, de a 18. század elején 

Bécsben, Prágában és Nyitrán is alapítot-

tak katonai „rokkantházakat” (Mihók, 

2018). 

 

 

 

   Magyarországi 

   hadirokkant otthonok a 

   18. századtól a Nagy Háború végéig 

   Hazánkban – európai mintára – már a 

18. század első harmadában megjelentek a 

rokkant katonák, invalidusok elhelyezésé-
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re – és alapvetően nem gyógyítására – 

szolgáló intézmények, amelyek alapítását 

nem az állam karolta fel, hanem elsősor-

ban a rokkant alapok és a kegyes alapítvá-

nyok adományaiból jöttek létre. A Pesti 

Invalidus Ház, a „hadastyánok pesti palo-

tája” is ilyen nagylelkű adományokból 

épült fel. 1867-es osztrák-magyar kiegye-

zést követően a budapesti Külső-Sorok-

sári úton magánadakozásból felépült a 

Pesti Honvéd Menház, amely csak az 

1848/49. évi forradalom és szabadságharc 

agg katonáinak nyújtott kezdetben elhe-

lyezést, az idő előrehaladtával pedig egész-

ségügyi ellátást is.  

   A közös hadsereg (haditengerészet) és a 

m. kir. honvédség egyéneinek katonai ellá-

tásáról szóló 1875. évi LI. törvénycikk 

alapján minden rokkant katona – tekintet 

nélkül rászorultságának és fogyatkozásá-

nak a fokára – rokkant-nyugdíjban része-

sült, a sebesült ezen felül sérülési pótdíjat 

is kapott. A törvény rendelkezett „a kato-

nai rokkantak házainak ellátási állományá-

ba való fölvételről” is. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia Bécsben, Pettauban, Prágában 

és Nagyszombaton tartott fenn katonai 

rokkantházakat, amelyek nem minősültek 

katonai gyógyintézeteknek. A „boldog bé-

keidők” idején az állami gondoskodáson 

kívül a kiszolgált katonák országszerte 

megalakították a helyi „hadastyán egylete-

ket”, amelyek az ókori római katonai 

egyesületekhez hasonlóan, a kölcsönös 

segélyezést és tagjaik tisztességes elteme-

téséről való gondoskodást tűzték ki célul. 

A rokkant, munkaképtelen katonák gon-

dozása ebben az időszakban – az elmúlt 

évszázadokhoz hasonlóan – a családi kö-

telék keretein belül zajlott. Azonban a 

Nagy Háború az emberi életekben, embe-

rek testi épségében, köz- és magánjavak-

ban már olyan nagyarányú pusztítás vitt 

végbe, hogy a háború áldozatairól és kár-

vallottairól intézményes gondoskodás vált 

szükségessé valamennyi hadviselő ország-

ban. Ezt az intézményes „istápolást és támo-

gatást”, mely a hősi halottak családjára, a 

megrokkant katonákra és ezek családjaira 

is kiterjed, nevezzük hadigondozásnak 

(Pettkó-Szandtner, 1924).  

   A hadigondozás az akkori közigazgatási 

beosztás szerint a szociális igazgatás foga-

lomköréhez tartozott, működése szerint 

három fontos részre volt osztható, még-

pedig: a gyógyászati tevékenységre, a jára-

dékszolgáltatásra, valamint a polgári élet-

ben való beilleszkedésre és a szociális tá-

mogatásra. A Rokkantügyi Hivatal vezetői 

felismerték, hogy a rokkantaknak már 

nem kizárólag az 1875. évi LI. törvény-

cikk alapján járó pénzbeli járandóságokra 

van szükségük, hanem egy egészen más és 

új ellátásra: tanácsokra, oktatásra, munka-

eszközökre, emellett természetesen 

gyógyszerekre és állandó orvosi gondo-

zásra is (Parádi, 1939).  

   Az 1916-ban indult „rokkantügyi akció” 

élharcosa Klebelsberg Kuno „A magyar 

rokkantügy szervezete” című művében az 

alábbiak szerint foglalta össze a rokkant-

házak jövőjét (Klebelsberg, 1916):  

 

„A gyógyíthatatlan és munkaképtelen rokkan-

tak számára az államnak kell megélhetésüket 

biztosító rokkantsági nyugdíjat nyújtani, a tár-
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sadalmi áldozatkészségnek pedig egy másik szép 

célja, hogy otthonszerű kórházzá emelésével elvi-

selhetővé tegye azoknak a rokkantaknak életét, 

akik később is állandó orvosi felügyeletet igényel-

nek és kiknek nincsenek hozzátartozóik”  

 

 

Elgondolkodtató, hogy ebben az időben a 

közös hadügyminiszter kezelésében mű-

ködő nagyszombati rokkantházon kívül 

más ilyen intézmény nem létezett. Továb-

bi hadirokkant otthon(ok) létrehozására a 

háború alatt egyáltalán nem került sor. A 

beteg és teljesen munkaképtelen rokkant 

katonák ellátását az állam társadalmi úton 

létesítendő menedékházak felállításával kí-

vánta megoldani. Ezekben a menedékhá-

zakban a katonákat az államtól kapott év-

járadék ellenében ápolták és gondozták 

volna.  

   A háborús viszonyok azonban nem tet-

ték lehetővé ezek létrehozását, a társadal-

mi adakozáson és gyűjtésen túl semmilyen 

gyakorlati lépés sem történt a megvalósí-

tás céljából. Ez alól egyetlen kivételt isme-

rünk, mely szerint az Országos Hadigon-

dozó Hivatal és az Irgalom Háza 1917-

ben állami segély ellenében megállapodást 

kötött 14 gyógyíthatatlan rokkant katona 

befogadására. Ennek jelentősége az, hogy 

az Irgalom Háza nem volt kórház, mert 

nem gyógyítottak, csak ápoltak benne, és 

nem volt szegényház sem, holott betegei 

csak a szegénysorsúak közül kerülhettek 

ki. A ház célja és feladatai e két intéz-

ménytípus között helyezkedtek el. A gyó-

gyíthatatlanok intézményes keretek között 

történő ápolása így méltán teszi az Irga-

lom Házát a mai modern tanatológia és a 

magyar hospice házak elődjévé (Simon, 

2012). 

 

 

   Hadirokkant otthonok  

   a két világháború között 

   Azok a világháború frontjain súlyosan 

megnyomorodott magyar katonák, akiket 

nem tudtak valamely intézetben elhelyezni 

és ezért hazakerültek, lényegében ki vol-

tak szolgáltatva a környezetüknek és a há-

borút követő rossz körülmények miatt 

minden bizonnyal komoly terhet jelentet-

tek a családtagjaik számára is. A tökéletes 

megoldás kellő számú férőhellyel ellátott 

rokkantotthon(ok) létrehozása lehetett 

volna. A kormányzat szerint:  

 

„…azonban jóval nagyobb terhet jelent az ál-

lamra a rokkantházi ellátás, mint az a kellő 

mértékben felemelendő ellátási összeg, mely a 

rokkantnak családja körében való megélhetését 

biztosítaná.”  

 

   A feni idézet Pettkó-Szandtner Aladár 

M. Kir. Népjóléti és Munkaügyi helyettes 

államtitkár tollából származik, aki „A Ma-

gyar Hadigondozás” című művében fej-

tette ki a hadigondozásról és ennek kere-

tén belül a hadirokkant otthonról vallott 

személyes, de egyúttal kormányzatinak is 

tekinthető álláspontját. A fentiekre tekin-

tettel csak 1922. októberében hozták létre 

az egykori Laudon kaszárnyában a M. kir. 

Hadirokkant Otthont, mely 300 férőhely-

lyel nyitotta meg kapuit (Pettkó-

Szandtner, 1924). 1924-től a hadirokkan-
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tak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigon-

dozási jellegű ellátásának szabályozása és 

felügyelete a Honvédelmi Minisztériumtól 

a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe, 

maguknak az igényeknek a megállapítása 

pedig az állandó lakóhely szerint illetékes 

igénymegállapító bizottság hatáskörébe 

került. A hadigondozottak járadékszerű 

ellátásának szabályozásán és felügyeletén 

kívül a minisztérium hatáskörébe tartozott 

a hadigondozási intézményeknek: a buda-

pesti M. kir. Hadirokkant-Otthonnak 

(IX., Timót-utca 3.), a M. kir. Tüdőbe-

teggyógyintézetnek (I., Németvölgyi-út 

29.) központi felügyelete, személyzeti és 

dologi igazgatása.  

   A M. kir. Hadirokkant-Otthon a háború-

ban súlyosan (rendszerint legalább 75 szá-

zaléknyira) megrokkant, volt nem hivatá-

sos állományú katonák végleges elhelyezé-

sére szolgált, abban az esetben, ha megél-

hetésük a polgári életben nem volt bizto-

sítható. Az intézet létszáma 1929-ben már 

meghaladta a 200 főt. A felvett hadirok-

kantak között nagy számban voltak hadi-

vakok, továbbá teljesen mozgásképtelen, 

vagy mindkét lábra csonkított hadigondo-

zottak is. Elme és tüdőbetegeket azonban 

az intézet szabályzata értelmében nem le-

hetett felvenni, valamint olyan hadirok-

kantakat sem, akiknek állapota kórházi 

kezeléssel még javítható volt. Az otthonba 

felvett hadirokkantak teljes ellátást (lakást, 

élelmezést, ruházatot, gyógyszerellátást 

stb.) kaptak, amivel szemben a beszünte-

tett rokkantsági járadék helyett csupán ki-

sebb összegű, állandó segélyt kaptak. A 

hadirokkant-otthonhoz kosárfonó és ke-

fekötő foglalkoztató műhelyek is tartoz-

tak, amelyekben a hadirokkantak a „mun-

kaórák” alatt dolgozhattak és munkájuk 

után „munkajutalmat” is kaptak. Az ott-

hon gondozottjai közül a volt legénységi 

és altiszti állományú katonák közös kór-

termekben, a volt tisztek pedig külön 

szobákban laknak. Az intézet rendelkezett 

rádióval is felszerelt társalgó-, olvasó- és 

dohányzóhelyiséggel, továbbá volt háziká-

polnája és általában minden olyan beren-

dezése, amely a hadigondozottak otthon-

szerű ellátásához szükséges volt. Ezen kí-

vül az otthon mellett működött egy elkü-

lönített sebészeti osztály, amelyen különö-

sen a hosszabb csontplasztikai kezeléssel 

gyógyítható hadirokkantak részesültek 

ideiglenes ellátásban. A kor kiváló sebésze 

és egyúttal az osztály vezetője Ertl János 

professzor és munkatársai több mint két-

ezer csontsérülést és sérüléses szövődmé-

nyekben szenvedő beteget gyógykezeltek 

nagyrészt műtéti úton (Fekete, 1931).  

   A felvételre várakozó rokkant katonák 

jelentős száma azonban már halaszthatat-

lanná tette a Hadiotthon bővítését. Ezért 

Horthy Miklós kormányzó 1925. április 

hó 27-én kelt 693/K. I.—1925. számú 

„legmagasabb elhatározásával” hozzájá-

rult az „1848/49-es Honvéd Menház”-

nak „M. kir. Rokkantházzá” történő át-

szervezéséhez. Az átszervezés augusztus 

hó 01-jei határidővel történt és az 

1848/49-es aggharcosok jogai, felvételük-

re való igénye stb. változatlanul fennma-

radtak. A m. kir. népjóléti és munkaügyi 

miniszter 1925. évi 104.723. számú rende-

lete részleteiben szabályozta az igényjogo-
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sultak „otthonszerű elhelyezését”. A telje-

sen elesett és otthon vagy család nélküli 

hadirokkantakról úgy kívánt a népjóléti 

kormány gondoskodni, hogy részükre egy 

olyan intézetet létesített, amelyben körül-

belül 250-260 „teljesen nyomorék hadi-

rokkant” került elhelyezésre.  

   A Budapest, IX., Külső-Soroksári út 

114. sz. alatti Rokkantház személyzetének 

rendszeresített állományában az igazgatón 

– és a 27 fős személyzeten kívül – még 

két hámos ló (!) is helyet kapott. Az orvo-

si szolgálatot a rokkantház igazgatója és a 

hozzá beosztott orvos látta el. Az orvosi 

szolgálat kiterjedt a rokkantház állomá-

nyába tartozó valamennyi beteg gyógyke-

zelésére, az egészség ápolására, az egész-

ségügyi teendők vezetésére, továbbá az 

elhelyezés, táplálkozás, testi tisztaság és az 

öltözködés felügyeletére, valamint az 

egészségügyi anyagról való gondoskodásra 

és ezekkel kapcsolatos írásbeli teendők 

ellátására. Az orvosok egyike a rokkant-

házban berendezett orvosi lakásban la-

kott. Az orvosok helyettesítése és pótlása 

iránt a népjóléti miniszter intézkedett.  A 

vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Ma-

gyarország kormányzójává választása 

tizedik évfordulójának megörökítéséről 

szóló 1930. évi XI. törvénycikkben szere-

pelt két új hadirokkant otthon megépíté-

sének terve is. A törvény általános indo-

kolása szerint:  

 

„A Budapesten létesítendő hadirokkant-otthon-

nal a nemzet újabb jelét akarja adni hálájának 

és gondoskodásának derék fiaival szemben, akik 

a nagy háborúban a haza ezeréves határainak 

védelmében a harctereken testük és egészségük 

épségét áldozták fel, és mint teljesen rokkantak, 

munkaképtelenné váltak. Végül a Szegeden léte-

sítendő honvédrokkant-otthonnal a nemzet gon-

doskodni kíván azokról a derék honvédekről, 

akik nemes hivatásukban szolgálatuk teljesítése 

közben váltak munkaképtelenné.”  

 

   Sajnos a nagy gazdasági világválság ke-

resztülhúzta a kormányzat számításait, a 

két új hadirokkant otthon csak terv ma-

radt.  

   1932. július 01-jei hatállyal a m. kir. 

Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumtól a 

m. kir. Honvédelmi Minisztérium hadi-

gondozási osztálya vette át – többek kö-

zött – a hadirokkantak végleges rokkant-

házi elhelyezésének engedélyezését. A ha-

dirokkantak és más hadigondozottak ellá-

tásáról szóló 1933. évi VII. tc. (Hrt.) hatá-

lya alá tartozó hadirokkantak rokkantott-

honi elhelyezését a M. kir. Honvéd Rok-

kantház és Hadirokkantotthon telephelye 

(Budatest I. Németvölgyi-út 29.) látta el.  

Az intézeti gondozottaknak lakással, élel-

mezéssel, ruházattal és gyógyszerekkel el-

látása, orvosi kezelése, valamint felügyele-

te, és a lelki szükségleteikről való gondos-

kodás tekintetében a honvédelmi minisz-

ter által kiadott „szervi határozványok” és 

a szolgálati utasítás rendelkezései voltak 

az irányadóak.  

   A megszűnt M. kir. Tüdőbeteggyógy-

intézet – korszerűtlen – baraképületeiben 

elhelyezett hadirokkantak elhelyezési kö-

rülményei azonban lényegesen rosszabbak 

voltak, mint amelyet a Timót utcában ki-

alakított épületegyüttes nyújtott. 1936-ban 
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103 hadirokkant ápoltak az intézményben. 

Az áldatlan körülményekről még az Or-

szággyűlés Képviselőházának ülésén is vi-

táztak a képviselők.  

   Az ellenzék álláspontja szerint a Hadi-

rokkant Otthonban a legnagyobb prob-

léma a gyakorlatlanság, a rossz szellem és 

a hibás intézkedések, döntések sorozata:  

 

„…Mert ott ugyebár találunk egy termet, ahol 

csupa egylábú ember van, találunk egy másik 

termet, ahol csak a törzsük van meg a hősöknek, 

találunk egy harmadik termet, amely tele van 

olyan ágyon fekvő reszketősökkel, akik 18—20 

esztendeje minden tagjukban reszketnek, sőt 

olyan is van közöttük, akinek a nyaka reszket, 

úgyhogy táplálni nem tudják, s az ottaniak 

kénytelenek végignézni, hogyan pusztul el. Ha 

azonban ebből a templomból kijövünk, könnybe 

lábadt szemekkel s keressük, mi volna itt az 

orvoslás, az orvoslást abban látjuk, hogy az ilyen 

félkarú ugyancsak oda utalt hadirokkantakat 

vegyék ki abból a környezetből és adjanak nekik 

tisztességes hadirokkantellátási díjakat, hogy 

otthon is meg tudjanak élni…” (OGY Képvise-

lőházának 134. ülése).  

 

   A háború során, ezekben a körülmé-

nyekben sajnos nem történt lényeges vál-

tozás. 

 

 

 

   A hadirokkant otthonok sorsa 

   a II. Világháború háború 

   befejezésétől a rendszerváltásig 

   A 346/1945. M. E. rendelettel megkez-

dődött a hadigondozás szabályainak mó-

dosítása, annak bizonyos – egyre szűkebb 

– személyi körre történő korlátozása. A 

megszorítások alapvetően kétirányúak 

voltak: egyrészt kizártak a hadigondozás-

ból egyes, az 1944. október 15-ét követő-

en igényjogosulttá vált személyeket, más-

részt a hadigondozottak pénzellátásra való 

jogosultságát a megélhetést biztosító jö-

vedelem vagy tevékenység hiányához kö-

tötték. A fenti jogszabályok az igényjogo-

sultak osztályba sorolását is többször mó-

dosították, amely a hadirokkant otthoni 

jogosultságot is érintette (2/1998. (II. 4.) 

AB határozat).  

   1945. decemberében az utcán kolduló 

láb és karnélküli hadirokkantak nyomasz-

tóan nagy száma már olyan súlyos társa-

dalmi problémát jelentett, hogy a népjóléti 

tárca egy hivatalos közleményt adott ki. A 

közleményben ígéretet tettek „egy nagy befo-

gadású állami hadirokkant kórház és otthon” 

kialakítására (MTI/ 5. kiadás, 1945). Ez az 

ígéret azonban ebben a formában soha 

nem valósult meg. 1946-tól a Magyar Ál-

lami Hadirokkant Otthonban (Bp. II., 

Marcibányi tér 3.) helyezték el az igényjo-

gosult hadirokkantakat, sajnos a pontos 

létszámadatok nem ismeretesek.  

   Az állami rokkantotthonokban elhelye-

zett személyek létszáma 1948-ban 200 fő, 

1949. évben már 420 fő volt. 1949-től a 

hadigondozottak sorsa „megpecsételő-

dött”, amelyet egy hadigondozásról szóló 

tájékoztató ekként foglalt össze. A kiad-

vány „Őszinte előszó” bevezetője nyers 

egyszerűséggel fogalmazta meg, hogy a 

kommunista hatalom miként vélekedett a 

hadigondozottakról: 
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   „Lássunk tisztán: az elmúlt két világháború 

rokkantjai botcsinálta hősök voltak, a magyar 

katonák százezrei a német nagytőkések, a ma-

gyar nagytőkések érdekeiért rokkantak meg vagy 

pusztultak el s így csupán sajnálatos áldozatai 

egy rothadt rendszernek. Ez a rendszer nálunk 

már a múlté. Ma a nép van a kormányrúdnál, és 

ha okosan tekint a jövőbe és tiszta szemmel néz 

a múltba, megad minden lehető támogatást a há-

ború áldozatainak, de nem részesítheti túlzott 

előnyökben az igazi hősök, a béke védői, a 

munka hősei rovására…” (Hadigondozás, 

1948).  

 

 

   A helyzet árnyalása céljából idéznénk a 

magyar agrárpárt, a Nemzeti Parasztpárt 

egyik képviselőjének egy 1948-as ország-

gyűlési felszólalásában kifejtett sajátos el-

képzelését is: 

 

   „Gondoskodni kell a rokkantaknak, a kol-

dusoknak és a cigányoknak olyképpen való elhe-

lyezéséről is, amint azt én 1947 augusztusában 

Jugoszláviában láttam. Néhány napra kimen-

tem, széjjelnéztem és az ragadta meg elsősorban a 

figyelmemet, hogy sem egy hadirokkantat, sem egy 

árvát, sem egy koldust, sem egy cigányt, nem lát-

tam egyik városban sem.” 

 

   A képviselő mentségére szolgál, hogy 

elhitte a népjóléti miniszter azon ígéretét, 

mely szerint a „célcsoport” elhelyezése 

céljából 150 szeretetotthon építését terve-

zi a kormányzat, de mai szemmel teljesen 

elfogadhatatlan és durván kirekesztő ez az 

elképzelés (Országgyűlési napló, 1947. III. 

kötet).  

   A fentiek tükrében kész csoda, hogy 

1950-ben a hadirokkant-otthoni elhelye-

zésre jogosultak (480 fő) részére Budapes-

ten, XII., Németvölgyi-út 41-45. sz. alatt 

160, VIII., Horánszky u. 24. sz. alatt 40, 

Kálmáncsán (Somogy vármegye) 100, 

Tompán (Bács-Bodrog vármegye) 120, es 

Putnokon (Borsod vármegye) 60 férőhe-

lyes hadirokkantotthont létesítettek. A ha-

dirokkantotthonokban csak azokat a hadi-

rokkantakat helyezték el, akiknek létfenn-

tartását, külön ápolását és gondozását sú-

lyosabb fogyatkozása miatt sem maga, 

sem környezete nem tudta biztosítani (Ál-

lami költségvetés, 1950). Jogtörténeti ér-

dekesség, hogy katonai hatósági engedély 

nélkül nem nősülhettek a dualizmus ide-

jén – illetve a Nagy Háború után – a „ka-

tonai rokkantház tagjai”.  

   Ezt a korlátozást Rákosiék ugyan nem 

vették át, azonban ennél egy sokkal félel-

metesebb és embertelenebb intézményt 

vezettek be – szerencsére csak pár évre – 

a Belügyminisztérium felügyeletébe került 

hadirokkant otthonokban. A katonai rok-

kantházakban elhelyezett volt katonák, 

valamennyi bűncselekmény elkövetése 

esetén (!) a katonai bíráskodás hatálya alá 

tartoztak. Véleményünk szerint ez a meg-

félemlítésnek a korszakban alkalmazott 

egyik szokásos és szánalmas, de félelmetes 

eszköze volt. A rendszer még a szinte ve-

getáló volt katonákat is potenciális ellen-

félnek tekintette. A hatalom – néha – 

azért megmutatta, hogy milyen „nagylel-

kű”. Egy 1950-es koncepciós perben pél-

dául a 75 %-os hadirokkant Kászonyi 

András halálos ítéletét az Elnöki Tanács 
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kegyelemből életfogytiglanig tartó börtön-

re változtatta, társait azonban halálra ítélte 

(Hadtörténelmi Levéltár, 1991).  

   A fentiek alapján egyértelművé vált, 

hogy a hadirokkant otthonokban elhelye-

zett katonák, nemhogy „zongorateremre, 

közösségi fürdőre”, de még kényelmes és 

otthonszerű ellátásra is alig számíthattak. 

Korlátozott rehabilitációjukra az állam a-

lig költött és olyan szakemberek sem vol-

tak, akik ebben segíteni tudtak volna.  

   1951-ben államosították a budapesti Ál-

lami Hadirokkant Otthon intézményt. A 

korábbi korszerű tervvel – amely a hadi-

rokkantak integrációját célozta meg – el-

lentétben az intézmény csupán ápolást és 

gondozást nyújtott. Az intézménybe egyre 

több különböző betegségben szenvedő 

rászoruló embert helyeztek el, azonban 

megfelelő képesítésű szakszemélyzet szin-

te egyáltalán nem állt rendelkezésre.  

   A hadirokkant otthonba való elhelyezést 

a 6/1960. (Eü. K . 3.) Eü. M. sz. utasítás 

szabályozta. A budapesti intézményben 

1966-ra a zsúfoltság megszűnt, az itt élők 

elkerültek a számukra speciálisan kialakí-

tott, szegregált szakintézményekbe, s 

eközben az addig a IV. kerületben élő 

mozgássérült lányok 1958-ban alapított 

Állami Szociális Otthona költözött a 

Marczibányi téri ingatlanba. 1959-ben 

még 120 hadirokkant élt a részükre épített 

elkülönített épületszárnyban.  

   Ebben az évben a hadirokkantak beje-

lentése alapján a II. kerületi Népi Ellenőr-

zési Bizottság és az Egészségügyi Minisz-

térium szociálpolitikai osztálya is vizsgálta 

az intézményben kialakult állapotokat. 

Megállapították, hogy az élelmezés és a 

tisztaság nem megfelelő színvonalú, de a 

legnagyobb probléma az, hogy lelketlenül 

bánnak a gondozottakkal. Az intézmény 

vezetése ugyanis megfélemlítéssel, „spicli-

szolgálat” kiépítésével tartotta sakkban a 

hadirokkantakat. A vizsgálat során felkér-

ték az Országos Ideg- és Elmegyógyinté-

zet osztályvezető főorvosát, hogy szakma-

ilag értékelje a kialakult helyzetet. Szakvé-

leménye szerint (Balla, 1959):  

 

   „Orvosi szempontból a hadirokkantakat be-

tegnek kell tekintenünk. Testi fogyatékosságuk 

eltorzítja szellemi képességeiket, lelki világukat, 

személyiségüket. Fokozottabb törődést, gondos-

kodást igényelnek s lelki egyensúlyuk fenntartá-

sához szükség van szervezett kulturális életre, 

képességeiknek megfelelő foglalkozásra és olyan 

közösségi szellem kialakítására, amely megóvja 

őket a kétségbeeséstől, a zülléstől.”.   

 

   Sajnos nincs forrásunk arról, hogy mi-

ként oldódott meg a hadirokkantak to-

vábbi sorsa, de az egyértelmű, hogy a túl-

zsúfoltság miatt az elhelyezési körülmé-

nyek teljesen alkalmatlanok voltak a hadi-

rokkantak méltó ellátására. 1971-től Álla-

mi Szociális Intézet néven működött to-

vább az intézmény, ahol már nem gon-

doskodtak a hadirokkantakról, mivel 

„szétosztották” őket a szociális rendszer 

egyéb intézményeiben.  

   Hadirokkantak Otthonába ugyanis csak 

azt a legalább 75 % -os hadirokkantat le-

hetett beutalni, aki fogyatkozása vagy kora 

miatt nem volt képes magáról gondos-

kodni, tartásra kötelezett hozzátartozója 
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nem volt, vagy az a gondozását szociális 

körülményeinél fogva családja körében 

nem tudták biztosítani (Heinz, 1966).  

   A vidéken működő Putnoki Hadirok-

kant Otthon életéről leginkább a helyi 

megyei lap, az Északmagyarország cikkei-

ből kaphatunk betekintést. A budapesti 

hadirokkant otthontól eltérően, a Serényi 

grófok putnoki „fehér kastélyában” sok-

kal jobbak voltak az elhelyezési és az élet-

körülmények. Az újság munkatársai az 

1950-es évek közepétől rendszeresen lá-

togatták a volt katonákat. Egyik beszámo-

lójuk szerint:  

 

   „… végig jártuk a tiszta, meleg hálótermeket, 

az ebédlőt, a mosdókat s elidőztünk a társalgóte-

remben, ahol sakkoztak, biliárdoztak az otthon 

gondozottjai.”  

 

   1957-ben 72 hadirokkant élt az intézet-

ben. Az állam az 1960-as évektől évente 

több mint egymillió forintot fordított az 

otthon fenntartására, ruhával, teljes ellá-

tással, zsebpénzzel gondoskodva a lakók-

ról. A gondozottak erejükhöz mérten 

részt vettek a munkában is. A kastélyt kö-

rülölelő közel 10 holdas hatalmas parkon 

túl kis kertészetet, gazdaságot létesítettek, 

ahol kora tavasztól késő őszig dolgozgat-

tak, ki-ki megfogyatkozott erejéhez ké-

pest.  Még saját sertés hízlaldájuk is volt. 

Az óriási parkból betakarított szénát nem 

adták el, hanem abból teheneket tartottak 

és ezzel fedezték a rokkant katonák napi 

tejszükségletét. Munkájuk után külön juta-

lom is járt, mert erre is volt „keret”, éven-

te mintegy 12 ezer forint. Igaz, ez nem 

volt olyan sok, de ha hozzátették még a 

zsebpénzt is, akkor rendszeresen kitelt be-

lőle a cigaretta és naponta egy-egy – en-

gedélyezett – ebéd utáni kisfröccs is. Az 

otthonnak volt „televíziós készüléke”, 

könyvet ládaszámra kaptak a járási könyv-

tárból, valamint rádió, biliárd, dominó és 

kártya is a gondozottak rendelkezésére állt 

(Adamovics, 1956, Bíró, 1956, 1961).  

   Az 1950-es évek elején a hadigondozott 

otthon a proletár internacionalizmus kere-

tében nemzetközivé vált. A hazájukból 

elmenekült görög kommunisták mene-

külttáboraként is használták, de a harcok-

ban megsérült görög „hadirokkantak” is 

elhelyezést kaptak az otthonban. Ez az 

idilli állapot az 1960-as évek végéig tartott, 

mivel – az egyre rosszabb állapotú – a 

kastélyba először 80, majd később 70 fia-

tal szellemi fogyatékos férfit költöztettek. 

Ezt követően az intézmény koedukálttá 

vált és már fiatal értelmi fogyatékos lá-

nyokat is befogadtak, egészen az intéz-

mény 1991-es bezárásáig. A „profilváltás” 

következményeként a még élő hadirok-

kantakat áthelyezték a még működő „vi-

déki hadirokkant otthonokba”.  

   Az áthelyezéssel a putnoki hadirokkan-

tak további sorsa nehezen kutatható mivel 

kikerültek az állami rendszerből és a helyi 

tanácsok kezelése alatt lévő szociális ott-

honokba kerültek.   

   A hadigondozási iratok esetében a helyi 

tanácsok iratkezelési munkáját meghatá-

rozó 8/1973. MTTH utasítást eltérően 

értelmezték a különböző típusú tanácsok. 

Például a főváros és a megyei jogú város-

ok tíz év után selejtezhetőnek ítélték eze-
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ket a dokumentumokat. A 2/1984 MTTH 

utasítás pedig továbbra is meghagyta ezt a 

kutatást nagyban megnehezítő értékelést 

(Balázs, 2016). Az elkövetkező években, 

sőt évtizedekben sajnos sok hadirokkant 

kényszerült koldulással kiegészíteni sze-

rény juttatását, amelyről – meglepően – 

még néhány megyei lap is beszámolt.  

Említést érdemel például egy név és mo-

nogram nélküli pár soros cikk, amelyben a 

pécsi Széchenyi Gimnázium előtt üldögé-

lő vak hadirokkantnak pár forintot adó és 

társai által jótékonyságáért kinevetett fiatal 

fiú emberséges tettét és kiállását örökítette 

meg a szerző (Dunántúli Napló, 1983).  

   A hadirokkantak sorsa, otthonszerű el-

helyezésük azonban már egyáltalán nem 

foglalkoztatta a döntéshozókat. A pártál-

lam ellenben nem feledkezett meg a Ta-

nácsköztársaság, a II. világháború kom-

munista partizánjai, ellenállói és az 1956-

os forradalom eltipróinak és az arra ér-

demes párttagok „rokkantházi elhelyezé-

séről”. Az 1960-as évektől pénzt és ener-

giát nem kímélve kiépítette saját rokkant-

házi rendszerét, amelyek „elit” szociális 

otthonok, nyugdíjasházak és veteránott-

honok voltak.  

   Még 1985-ben (!) is létesítettek egy 33 

lakrészes veteránotthont Budapest egyik 

legszebb fekvésű helyén, a Római parton. 

A megüresedő helyekre, a kialakult gya-

korlatnak megfelelően „a Szocialista Ha-

záért Érdemrenddel kitüntetett elvtársak 

és özvegyeik” nyertek felvételt és sokak 

vágyálma volt a korszak egyik legfelkapot-

tabb otthona: a budapesti Rózsa Ferenc 

Veterán Otthon is. Az otthon emelt szin-

tű étkezési normával, kiemelt egészség-

ügyi ellátással és téli-nyári üdüléssel várta 

az arra jogosult lakókat.  

   A jó körülmények ellenére a lakók egy 

része erősen italozott, egyesek a más, ki-

emelt szociális otthonból (például: Márci-

us 21. Otthon) érkező új lakókat „sze-

gényháziaknak” nevezték, amelyet a Bu-

dapesti Pártvégrehajtó Bizottság 1973. jú-

lius 6-án tartott vizsgálata is kiemelt (HU 

BFL - XXXV.1.a.4.,1973).   Természete-

sen ezekbe az otthonokba a II. világhábo-

rú „egyszerű” hadirokkantjai nem kaptak 

elhelyezést. Megdöbbentő és mélyen el-

gondolkodtató adat, hogy a hetvenes évek 

derekától egészen a nyolcvanas évek kö-

zepéig a régi párttagok otthonainak felépí-

tése „annyi pénzt emésztett fel, mint a szociális 

otthonok teljes hálózata” (Horváth. 2012). 
 

 

   Következtetések 

   A rokkant katonák a háború és a béke 

történetének rendkívül elhanyagolt alakjai, 

így a történetüket és az elhelyezésükre 

szolgáló intézményeket feldolgozó átfogó 

nemzetközi és hazai tanulmány sajnos 

szinte alig létezik. Erre tett kísérletet Da-

vid A. Gerber – posztmodern amerikai 

hősökkel (is) foglalkozó kiváló történész – 

az általa szerkesztett: „Finding Disabled 

Veterans in History” című tanulmánykö-

tetben, amely a nagy nyugati társadalmak 

veteránjait mutatja be. Gerber szerint a 

fogyatékossággal élő veteránok a Nagy 

Háború idején kerültek a társadalmi ér-

deklődés középpontjába, majd a háborút 

követően pedig – függetlenül attól, hogy 
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az állam a nyertesek vagy a vesztesek ol-

dalán állt – akaratukon kívül váltak szinte 

megoldhatatlan társadalmi kérdéssé, keze-

lendő „problémává” (Gerber, 2012). Ezt 

támasztja alá, hogy az I. világháborúban 

elesett magyar katonák, özvegyeik, árváik, 

továbbá „a csonkított, béna és belbe-

tegségben” szenvedő katonákról történő 

gondoskodás, a mai értelemben vett hadi-

gondozás az első világháborúban került a 

közérdeklődés látókörébe és a II. világhá-

ború után – a rendszerváltásig – szinte 

eltűnt a köztudatból.  

   A rendszerváltást követően, az újjáala-

kult hadirokkant társadalmi szervezetek 

megpróbálták napirenden tartani a hon-

véd rokkantotthonok ügyét. Álláspontjuk 

szerint szükség volt erre az elhelyezési 

formára, azonban ez később teljesen leke-

rült a napirendről (Országgyűlés HB, 

1991). Ennek a legfőbb oka az volt, hogy 

a döntéshozók a szociális ellátó rendszer 

intézményeit látták alkalmasabbnak – az 

otthonszerű elhelyezést biztosító hadirok-

kant otthonnál – a magatehetetlen hadi-

rokkantak elhelyezésére. Ezért a II. világ-

háború agg harcosainál fiatalabb generá-

ció, az 1956-os forradalom fegyveres har-

caiban részt vevő forradalmárok „otthon-

szerű elhelyezése” került a figyelem kö-

zéppontjába.  

   Az 1993. július 16-án átadott 500 millió 

forintból felújított mátyásföldi Bajtársak 

Otthonának egyik épületében 98 lakást 

alakítottak ki. Egy másik épületben 107, 

önmagát ellátni képtelen 1956-os forra-

dalmárt helyeztek el, a harmadik épület-

ben pedig irodák kerültek kialakításra. A 

szociális célra létrehozott épületekben tár-

salgót, konyhát és étkezőt, valamint orvo-

si rendelőt is kialakítottak (Ferenci, 1993). 

A Bajtársak Otthona bár nem hadirokkant 

otthon, de szellemiségében az 1848/49-es 

agg honvédek menházának, a Pesti Hon-

véd Menháznak a szellemi utódjának te-

kinthető.  
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   Absztrakt 
   A nők emancipációja már a Török Köztársaság megalapításakor is napirenden volt. A 
török nők szerepét a köztársasági elit az új köztársaság „védelmezőjeként” definiálta, 
ezzel együtt a nők, mint a „nemzet pedagógusai” társadalmi feladatot is kaptak. A török 
nő a férfival egyenlő, képzett és modern, de ezzel együtt önfeláldozó, szerény és enge-
delmeskedik a társadalmi normáknak is. A török „nőkérdés” jelenlegi jellemzői a köz-
társaság korai időszakában alakultak ki. Ismeretük a modern Törökország nőkkel szem-
beni bánásmódja megértéséhez nélkülözhetetlen.   
   Kulcsszavak: Török Köztársaság, emberi jogok, női emancipáció,  
   Diszciplina: jogtudomány, történettudomány, nemzetközi jog, társadalmi nem tu-
dománya  
 
   Abstract 
   EMANCIPATION OF TURKISH WOMEN 
The emancipation of women was already on the agenda when the Republic of Turkey 
was founded. The role of the Turkish women was defined by the Republican elite as the 
’protectors’ of the New Republic, and the women were also given social tasks as the 
’national educators’. The Turkish woman is equal, trained and modern, equal with the 
man, but also self-sacrificing, modest and obedient to social norms. The current 
characteristics of the Turkish ’women’s issue’ were developed in the early period of the 
republic. Therefore the knowledge of the early republican era is essential for 
understanding the treatment of women in modern Turkey. 
   Keywords: Republic of Turkey, human rights, female emancipation 
   Disciplines: Law, History, International Law, Gender Studies  
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   A nők emancipációja már a Török Köz-

társaság megalapításakor is napirenden 

volt. A török nők szerepét a köztársasági 

elit az új köztársaság „védelmezőjeként” 

definiálta, ezzel együtt a nők, mint a 

„nemzet pedagógusai” társadalmi felada-

tot is kaptak. A török nő a férfival egyen-

lő, képzett és modern, de ezzel együtt ön-

feláldozó, szerény és engedelmeskedik a 

társadalmi normáknak is. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk, a Török Köztársaság ala-

pítója a nők előrelépését támogatta min-

den területen. Atatürk diktatórikus mód-

szerekkel szinte rákényszerítette az or-

szágra a társadalom modernizálását, a nők 

egyenjogúsítását.     

   E tanulmány első fejezetei az Atatürki 

reformokat és azok késő oszmán-kori 

(Tanzimat) előzményeit, gyökereit ismer-

teti, melyet a „törökök atyja” átvett és 

megszilárdított. A kemáli reformok a 

nyolcvanas évekig szinte változatlan for-

mában maradtak fenn, azonban a gazda-

sági folyamatok hatására beindult feminis-

ta mozgalmak ezekben az években a török 

társadalom patriarchális berendezkedését 

elkezdték kritizálni. Szembefordultak a 

korábbi kemalista feminista irányvonallal 

is, és még radikálisabb változást követel-

tek a nők számára, melyek nem igazán ke-

rültek megvalósításra. Törökország EU-s 

csatlakozási igénye hozta el azt a régóta 

várt megoldást, melynek leglátványosabb 

pontja az volt, amikor 2011-ben Törökor-

szág aláírta az Isztambuli Egyezményt, az 

Európa Tanács Egyezményét a nők elleni 

és a családon belüli erőszak megelőzéséről 

és felszámolásáról. Az alábbiakban ezen 

időszakokra is kitérünk. A tanulmány kü-

lön foglalkozok az európai jogharmonizá-

ció keretében végrehajtott büntetőjogi 

szabályozás reformjával és annak hiányos-

ságaival is. 

   A nők emancipációjának egyik legna-

gyobb nemzetközi áttekintését, egyben a 

tanulmány kiindulópontját Afet Inan tö-

rök szociológus 1962-ben írt munkája A 

török nők emancipációja című, a nyolcva-

nas évek változásaival foglalkozó tanul-

mány, a Secil Akgun által írt „Women’s 

Emancipation in Turkey”, valamint Ömer 

Caha „Women and Civil Society in 

Turkey: Women’s Movements in a 

Muslim Society” című műve adták. A ha-

zai kutatásokat illetően a témához kap-

csolódó lényeges forrásoknak tekinthetők 

a Magyar Migrációkutató Intézet elemzé-

sei, külön kiemelve Abdessamad Belhaj és 

Speidl Bianka helyzetértékeléseit a nők 

helyzete a muszlim világban című témá-

ban, valamint Kövecsi-Oláh Péter, a Mig-

rációkutató Intézet Törökország-szakér-

tőjének politológiai szempontból történő 

országjelentéseit és értékeléseit. 

   E tanulmány és kutatás abban jelente-

nek újítást, hogy a nemzetközi és hazai 

irodalmat feldolgozva elsősorban jogi 

szempontból vizsgálják a témát, mely hi-

ánypótlónak számít a hazai nemzetközi 

jogi kutatások során.   

 

   A feminizmus  

   gyökerei Törökországban 

   „Nálunk a feminizmus azt jelenti, hogy 

a nők nyugodt otthont teremtenek a csa-

ládnak, és egészséges utódokat szülnek 
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férjüknek és a hazának.” A mondat 

Olaszország ankarai nagykövete szájából 

hangzott el, 1923. október 29-én, a Török 

Köztársaság kikiáltása alkalmából rende-

zett ünnepségen arra a kérdésre válaszol-

va, hogy mit gondolnak a feminizmusról 

Olaszországban (White, 2003, 57.). 

   Kemal Atatürk („a törökök atyja”) fele-

ségét, Latifét érdekelte a téma. Az akkor 

huszonhárom éves Latife, aki a Sorbonne-

on tanult, és bubifrizurájával nem illett a 

fejkendős török nők közé, csalódottan vá-

laszolt (Kasza, 2013): „Nem gondoltam, 

hogy a csodálatos Olaszország ilyen elma-

radott a feminizmus kérdésében.”  

   Számos nyugati lap idézi ezekben a na-

pokban ezt a Latife életrajzírója, Ipek 

Çalişlar (Calislar, 2008) könyvéből vett 

jelenetet. A történészek szerint a modern 

gondolkodású fiatalasszonynak jelentős 

szerepe volt abban, hogy férje később a 

nők egyenjogúsítását tekintette országa 

Európához való felzárkózása egyik leg-

fontosabb feladatának.  
 

 

   „Ha egyszer a hatalomnak birtokába 

kerülök, kedvező pillanatban akár 

puccs árán is a kívánt irányba alakítom 

társadalmunk fejlődését. A nők ügyé-

ben bátran kell viselkednünk!” – írta 

naplójában (Calislar, 2008, 34.).  

 

 

 

   Bátran viselkedett. Férje Latife hatására 

betiltotta a fejkendő viselését, amit az isz-

lám világban még ma is forradalmi tettnek 

tartanak (példáját csak Egyiptom követte 

Nasszer idején.) A férfiaknak előírta az 

európai ruhát, és megtiltotta a szakállvise-

lést.  

 
 

„Azonnali hatállyal minden török nő-

nek joga van kívánsága szerint öltöz-

ködni, ellenben minden prostituált kö-

teles burkát viselni”  

                 (Mustafa Kemal Atatürk)  
 

   Természetesen másnap senki sem 

viselt burkát és a világsajtó megtelt az 

Atatürköt éljenző cikkekkel (Henson, 

2014). 
 

 

 

   A 17. századtól a nők elszánt küzdelmet 

indítottak az egyenjogúsításukért. Az első 

modern értelemben vett nőjogi harcos a 

18. századi francia származású Olympe de 

Gouges volt, aki „A polgárnők és asszo-

nyok jogainak nyilatkozatában” fogalmaz-

ta meg a nőket megillető jogokat. 

 

 

   „Nő, ébredj fel, az ész vészharangja 

zúg az egész univerzumban, fedezd fel 

a jogaidat! (…) Nők, férfiak egyaránt 

részt kell, hogy vegyenek a törvény-

hozásban!…” – írta szenvedélyesen a 

feminista Olympe de Gouges (idézi: 

Mousset, 2014, 78 és 92.) 

 

 

 

   A nők emancipációja már a Török Köz-

társaság megalapításakor is napirenden 

volt. A török nők szerepét a köztársasági 

elit az új köztársaság „védelmezőjeként” 
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definiálta, ezzel együtt a nők, mint a 

„nemzet pedagógusai” társadalmi felada-

tot is kaptak. A török nő a férfival egyen-

lő, képzett és modern, de ezzel együtt ön-

feláldozó, szerény és engedelmeskedik a 

társadalmi normáknak is (Akgun, 1986). 

   A nők elleni erőszak a régi török bünte-

tőtörvénykönyvben nem elsősorban, mint 

a nők emberi jogai ellen elkövetett bűn-

cselekményként lett definiálva, hanem 

mint a török társadalom erkölcse ellen el-

követett jogsértés. A török nők testi épsé-

ge nem, mint egyéni jog számított, hanem 

a testük a családjukhoz és a társadalom-

hoz tartozott (‘EU Demands New 

Turkish Penal Code’, BBC News, 2004). 

   A nők számára a szabad házasságkötés, 

a törvény előtti egyenlőség, a tanulás jo-

gán túl a választójog megszerzése volt az 

egyik legfontosabb követelés. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk, a Török Köztár-

saság alapítója a nők előrelépését támogat-

ta minden területen, így a választáshoz és 

választhatóság terén is. Atatürk diktatóri-

kus, vagy egyeduralkodói módszerekkel 

szinte rákényszerítette az országra a társa-

dalom modernizálását, a nők egyenjogúsí-

tását (Wagner, 2016). 

   Törökország már 1930. március 20-án 

biztosította a jogot az egyenlő állampolgár 

nőknek, hogy az önkormányzati választá-

sokon szavazhassanak. 1933-ban pedig 

jogot kaptak, hogy az elöljárók megválasz-

tásában részt vegyenek, és a faluképvise-

letbe választhassák őket. 

   1934. december 5-én a nők törvényes 

jogot szereztek arra Törökországban, 

hogy az országgyűlési választásokon sza-

vazhassanak és választhatók legyenek – 

ekkor a világon még csak 28 országban 

bírtak ilyen jogokkal a nők, és 17 ország-

ban használták (Gokcen, 2015). 

   Ekkor még számos fejlett európai or-

szág nem adott ilyen jogokat a nőknek. 

Franciaországban 1944-ben, Olaszország-

ban 1945-ben, Görögországban 1952-ben, 

Belgiumban 1960-ban, Svájcban 1971-ben 

kapták meg ezeket a jogokat a nők. 

   Az 1935. február 8-án az általános vá-

lasztásokon először részt vevő török nők 

18 képviselői helyet szereztek ekkor a tö-

rök parlamentben. Európában először 

1906-ban Finnországban szavazhattak a 

nők, a következő állomás Németország 

volt 1918-ban, a harmadik pedig 1928-ban 

Nagy-Britannia (Adams, 2014). 

   A „nőkérdés” jelenlegi jellemzői a török 

nacionalizmus felemelkedésével, a máso-

dik alkotmány időszakában (1908-1919 

között) alakult ki, és a kemalista köztársa-

sági rezsimben is érvényes maradt (Hen-

son, 2014). 

   A kemalizmus döntő akciói a női eman-

cipációt illetően az iszlám kivétele a jogal-

kotásból és az állampolgárság új fogalmá-

nak megalkotása voltak, amely a nőket is 

magába foglalta, megszabva ezzel az át-

menet irányát a monarchikus rendszerből 

a köztársasági rendszerbe. Ennek az új 

korszaknak a nőképe egyenlő lett a múlt-

tal való szakítással. Ezt Atatürk is nagyban 

támogatta, többek között felesége bevo-

násával a közszereplésbe (Tuncay, 2019). 

   Az első világháborút követő időszakban 

két kemalista reform tette lehetővé a tö-

rök nők helyzetének jelentős változását.  
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Az  első  az  1926-ban elfogadott svájci 

polgári törvénykönyv mintájára létreho-

zott törvénykönyvben testesült meg, a-

mely felváltotta az iszlám törvénykezést, a 

Saríját (Tuncay, 2019). 

   A másik az általános választójog 1934-

es bevezetése volt. Ezek nagy szerepet ját-

szottak a nyugati mintákat követő moder-

nizálódás folyamatában. Az általános vá-

lasztójognak köszönhetően már a nők is 

szavazhattak és a férfiakéval azonos jogo-

kat kaptak. Az új polgári és szociális jo-

goknak köszönhetően a nők egy része, 

főként a jómódú, városokban élő réteg, 

képezni kezdhette magát, és nyilvános 

szerepet vállalhatott. Az ő gyermekeik ge-

nerációja még inkább részesülhetett ezek-

ből a kedvező változásokból, és elkezdte 

kritikusan szemlélni a kemalista reformo-

kat. Habár a nők ezeknek köszönhetően a 

jog előtt egyenlővé váltak a férfiakkal a 

válásban, öröklésben, vagy a gyermekek 

felügyeleti jogában, de a magánszférában 

még mindig alárendeltek maradtak. 

(Hanioglu, 2011). 

   A köztudatban tehát az él, hogy Mustafa 

Kemál Atatürk nevéhez köthető a mo-

dern török nő képe. Nagyszerű szónoki 

képességével szinte szenzációhajhász mó-

don tálalta ezt a világ felé. A valóság 

azonban az, hogy reformjainak komoly 

előzményei voltak az Oszmán Biroda-

lomban. 

 

   Az oszmán gyökerek 

   Az oszmánkori modernizáció kezdetei a 

Tanzimat, a török reformkor (1839 –

1876) időszakára nyúlnak vissza. 

   Az ifjú oszmánok közül kerültek ki a 

női emancipáció legkorábbi szószólói, ők 

teremtették meg a későbbi reformok alap-

jait. Ezek a férfi reformerek a nők helyze-

tét hatásos eszköznek látták annak kifeje-

zésére, hogy mennyire archaikusak és el-

fogadhatatlanok számukra a társadalmi 

hagyományok, szokások, míg ugyanekkor 

elmarasztalták a nyugati hatásra bekövet-

kezett erkölcsi hanyatlást az oszmán tár-

sadalomban.   

   II. Abdulhamit szultán harmincéves 

uralma a Tanzimat után a női mozgalmak 

szigorúbb ellenőrzését hozta magával, 

még a ruházat terén is.  

   1908-ban az Egység és Haladás Bizott-

sága (az alkotmányossághoz való visszaté-

résért harcoló ifjútörökök mozgalma) 

megdöntötte a szultán hatalmát és ennek 

nyomán társadalmi és ideológiai nyugta-

lanság alakult ki. Ettől az időponttól szá-

mos női társaság, szervezet alakult, profil-

jukban széles választékával a jótékonyság-

nak és a női jogokért folytatott harcnak. 

(Boyar, 2016). 

   Az aktivisták közül kiemelkedik a Női 

Jogok Védelmének Társasága, amely a 

nők hozzáférését kívánta biztosítani a fi-

zetett szakmákhoz. A női lapokat (A Nő, 

Nők világa) is elkezdték kiadni, amelyek 

aktívan részt vettek a közvélemény formá-

lásában. A balkáni háborúkban (1912–

1913) a nők aktív szerepet töltöttek be a 

szociális segítségnyújtásban, például ado-

mányokat gyűjtöttek a háborús árváknak, 

és részt vettek a sebesültek ápolásában.     

A Vörös Félhold Társaság női részlege a 

török nőknek nővérképzést nyújtott.  
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   Az egyetemi oktatást 1914-ben nyitották 

meg a nők számára, akik így hozzáférhet-

tek az üzleti, kereskedelmi tudáshoz is. 

   Az első világháború veszteségei a férfi-

népességet számottevően csökkentették, 

és ezzel fokozott igényt teremtettek a női 

munkaerő iránt. A női munkavállalás bő-

vülése nem korlátozódott az úgynevezett 

fehérgalléros munkákra (bankok, postahi-

vatalok), hanem szélesebb körű mobilizá-

ciót hozott létre az anatóliai tartomá-

nyokban.  

   Az első világháború következtében egy 

1915-ös törvény bevezette a női kötelező 

foglalkoztatás egy formáját, így a női al-

kalmazottak száma is emelkedett.  Női 

önkéntes csoportok alakultak, hogy segít-

sék a hadsereg tevékenységét. Bár a kö-

rülmények fokozták a nők jelenlétét a 

munkaerőpiacon, érthető módon a jelen-

ség ambivalens reakciókat váltott ki. A 

munkaidőben a nők elhagyhatták a ken-

dőviselést, azonban előfordult, hogy a 

rendőrség hazaszállította a túl rövidnek 

ítélt szoknyába öltözött nőket. Ez az idő-

szak tehát a nőkérdést illetően ellentmon-

dásokkal teli volt (Davis, 1986). 

   Az 1917-es törvénykönyv a családról e 

tárgykörben az első írott jogforrás a 

muszlim világban. Ebben illegálisnak mi-

nősítették a konszenzus nélküli házassá-

got, és a válás folyamatába beépítették a 

békéltető eljárást (Tucker, 1996). 

 

   A nyolcvanas évek mozgalmai 

   A nyolcvanas évek feminista mozgalmai 

a török társadalom patriarchális beren-

dezkedését kezdték kritizálni. Szembefor-

dultak a korábbi kemalista feminista 

irányvonallal is, és még radikálisabb válto-

zást követeltek a nők számára. Bár a tár-

sadalom gyökeres átformálását nem sike-

rült megvalósítaniuk, mégis hozzájárultak 

egy liberálisabb, demokratikusabb, szeku-

lárisabb politika létrejöttéhez Törökor-

szágban. 

   1985-ben Törökország aláírta azt az 

ENSZ CEDAW Egyezményét, amely ki-

mondja a nők elleni diszkrimináció min-

den formájának megszüntetését, de a gya-

korlatban ez kevéssé valósult meg.  Ezért 

a feminista mozgalom kollektív nyilvános 

kezdeményezést indított el 1987-ben, a 

Feminista című folyóirat formájában. Eb-

ben az évben elindult egy családon belüli 

erőszak elleni kampány is „Összefogás a 

bántalmazás ellen” címmel.  Egy újabb 

fontos lépést jelentett a Nők A Diszkri-

mináció Ellen Társaság megalapítása, a-

mely a már említett ENSZ egyezmény 

megvalósítását és a patriarchális struktú-

rák megváltoztatását tűzte ki célul. 1989-

ben megalakult a Nők Összefogása Egye-

sület. A két nagyváros, Isztambul és An-

kara női aktivistái egyesült tevékenységé-

nek köszönhetően létrejött a Bíbor Fedél 

Női Menedék Alapítvány, majd több ön-

kormányzati fenntartású menedékház is a 

bántalmazott nők számára.  A feminista 

mozgalmak további hatása volt, hogy 

1990-ben eltörölték azt a törvényt, amely 

miatt a nők csak a férjük engedélyével 

dolgozhattak az otthonukon kívül (Acar,  

2010). 

   Összefoglalva: a nyolcvanas évek femi-

nista mozgalmai a kemalista nyugatosítás 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

79 

 

folytatásának tekinthetők, mert az 1930-as 

évekig lezajlott reformok ideális környeze-

tet teremtettek a nyugati feminista eszmék 

beáramlásának és felerősödésének. Habár 

a társadalom radikális átformálását nem 

tudták elérni, mégis jelentős szerepük volt 

a liberális, demokratikus és szekuláris po-

litikai rendszer kialakulásában. Ugyanak-

kor ez ideális alapnak bizonyult a patriar-

chális társadalom későbbi átalakulásához. 

   A nyolcvanas évek női mozgalmai meg-

kérdőjelezték a köztársasági feminizmus 

mítoszát, és nyíltan félrelökték a patriar-

chális értékeket és struktúrát. Hiszen a tö-

rök úgynevezett „állami feminizmus” tar-

talmazott diszkriminatív törvényeket, a-

mely például legitimálta a nők elleni erő-

szakot – az uralkodó patriarchális értékek 

befolyása miatt. A polgári jogban a férfi a 

család fejeként lett definiálva, akinek dön-

tési hatalma van. Ráadásul a büntetőtör-

vénykönyv szerint enyhébb büntetés jár 

abban az esetben, ha „becsületbeli gyil-

kosság” vagy erőszak történt.   

 

 

   A modern törökország nőjogai 

   2001-ben végül a török polgárjogi tör-

vénykönyvben eltörölték a családfő fo-

galmát. És még ugyanabban az évben 

megreformálták a büntetőtörvénykönyvet: 

a házasságon belüli nemi erőszak bünte-

tendő lett, és eltörölték a „becsületbeli 

gyilkosságért” járó enyhébb büntetést is.    

A nemi erőszakért elkövetett büntetőeljá-

rást így nem lehet többé elkerülni, ha há-

zasságon belül történik (Glüpker-Kesebir,  

2016). 

   2011-ben Törökország aláírta az Európa 

Tanács Egyezményét a nők elleni és a csa-

ládon belüli erőszak megelőzéséről és fel-

számolásáról, vagyis az Isztambuli Egyez-

ményt. Ezt követően a kormány egy plat-

formot hozott létre, amely több mint 236 

török női szervezettel működik együtt egy 

családon belüli erőszak törvényjavaslat 

létrehozásában (Bozkurt, 2007).  

   A nemi erőszak – mely igen gyakori 

bűncselekmény Törökországban – szim-

bóluma egy 20 éves török lány Özgecan 

Aslan lett. 2015. Február 11-én Özgecan 

Aslan egy barátnőjével találkozott egy be-

vásárlóközpontban, ahonnan együtt indul-

tak haza taxival. A lány egyedül maradt a 

járműben utasként, miután a barátnője 

hamarabb kiszállt. A híradások szerint a 

kisbusz vezetője megpróbálta megerősza-

kolni Aslant, aki ellenállt és paprikasprével 

próbált védekezni. A férfi többször is 

megszúrta, majd egy vascsővel halálra ver-

te. A gyilkosságot követően segítséget kért 

az apjától és egy barátjától. A három férfi 

felgyújtotta a lány holttestét és egy erdei 

patak medrébe dobták a maradványokat.   

Miután Aslan nem ért haza éjjel, bejelen-

tették eltűnését a rendőrségen. Az irány-

taxi sofőrje közben megállt egy csendőr-

ségi ellenőrző pontnál, ahol útbaigazítást 

kért. A csendőröknek feltűnt, hogy még-

sem arra indul, amerre az útbaigazítást 

kérte, így megállították és átvizsgálták a 

járművet, ahol vércseppeket találtak. A 

sofőr magyarázata szerint verekedő uta-

soktól származtak. Rövid átvizsgálás után 

a csendőrök elengedték.  Aslan eltűnésé-

nek jelentését követően a csendőrség is-



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

80 

 

mét keresni kezdte a kisbuszt, amelyben 

megtalálták a lány sapkáját. A gyanúsítot-

tak beismerő vallomást tettek (Asquit,  

2015). 

   A lány testét február 13-án találták meg, 

ruhái alapján azonosították. Az eset a nők 

elleni erőszak jelképe lett. A brutális gyil-

kosság közfelháborodást váltott ki, mely-

nek eredményeképpen több ezren vonul-

tak az utcákra tüntetni. A többségében 

nőkből álló tömeg elítélte a kormány fel-

tételezett inaktivitását és az esetet elítélő 

hivatalos közlemények hiányát (Yilmaz, 

2019).  

   A demonstrációk során a tüntetők azt 

állították, a bírók elfogultak a szexuális 

bűntettet elkövetőkkel szemben és rövi-

debb büntetéseket szabnak ki, mint kelle-

ne. A kormányt is megvádolták azzal, 

hogy olyan társadalmi környezetet terem-

tenek iszlamista politikájukkal, amelyben a 

nem konzervatív nőkről úgy tartják, meg-

érdemlik az erőszakot (Asquit, 2015). 

   Aslan temetésén csaknem 5000 ember 

vett részt, a nők szembeszálltak az imám-

mal és együtt imádkoztak a férfiakkal, va-

lamint nők vitték a lány koporsóját is, ami 

ellenkezik a vallási szabályokkal. 

 

 

 

   Konklúzió 

   Sok pozitív fejlemény van, de a valóság 

azt mutatja, hogy a meglévő törvényeket 

kellene érvényesíteni a bíróknak, rend-

őröknek, szociális munkásoknak, és a vég-

rehajtás hatékonysága megakadályozhatná 

az erőszakot. Például egy hagyományos 

gondolkodású rendőr a női nemi erőszak 

áldozatot egyszerűen csak hazaküldi vagy 

kibékítteti az elkövetővel.  Ha a rendőr a 

családon belüli erőszak női áldozatát ha-

zaküldi, anélkül, hogy a férjével vagy part-

nerével szemben feljelentést tudna tenni, 

a bűncselekmény általában következmé-

nyek nélkül marad. 

   Aylin Nazliaka, a Köztársasági Néppárt 

ellenzéki politikusa azt mondta: „ha a férfi 

elkövető az eljárás során jól viselkedik, 

öltönyt húz, gyilkosként enyhébb bünte-

tést kap. Mivel a női áldozat piros rúzst 

viselt, fehér nadrágot és egyedül ment ha-

za a sötétben, ezért az erőszak elkövetője 

enyhébb büntetést kapott, mondván, hogy 

provokáció történt.” (Mengü, 2018). 

   Hogy Özgecan Aslan esetében a gyilkos 

nem enyhe büntetést kapott, az nem azért 

történt, mert az igazságszolgáltatás meg-

változott volna. A szigorú ítélet csak a ci-

vil társadalom nyomásának köszönhető. 

„Támogatjuk a törvények megreformálá-

sát és a társadalom részéről az újragondo-

lást.” Erről a társadalmi újra gondolásról 

beszél mostanában az egykori miniszter-

elnök, Ahmet Davutoglu is, aki a 2017. 

évi ENSZ-csúcstalálkozón azt mondta, 

hogy nem a törvények átírása az egyetlen 

megoldás a nők elleni erőszakkal szem-

ben: „Sokkal inkább a mentalitásról van 

szó: az értékek, amelyekre felépítettük a 

világunkat, és amelyekkel mások jogait 

védelmezzük.” 

   Aylin Nazliaka török politikus szerint az 

ország politikai vezetőinek nyilvánosan 

kellene támogatniuk a nők és férfiak kö-

zötti egyenlőséget (Margolis, 2017). 
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   Erdoğan egyrészt óvatosan enyhíti Ata-

türk diktatórikus intézkedéseit, másrészt 

igyekszik megőrizni a parlamentarizmus 

diktálta keretek közé szorított parancs-

uralmi stílust. Feloldotta ugyan az általá-

nos kendőviselési tilalmat (felesége most, 

a köztársaság születésnapi fogadásán már 

fejkendőben jelent meg), de változatlanul 

kötelezi erre az igazságszolgáltatás alkal-

mazottait (a bíró- és ügyvédnőket), vala-

mint azokat, akiknek a foglalkozása e-

gyenruha viselését írja elő (rendőr-, kala-

uznők stb.). Intézkedése ezzel együtt 

gesztus a hithű iszlamistáknak, akiknek 

támogatására szüksége van. 

   Törökország felvételét kéri az EU-ba. A 

csatlakozási tárgyalások évek óta tartanak. 

Az EU átmenetileg „külön státust” kínál 

Ankarának, de Erdoğan miniszterelnök 

ragaszkodik a felvételhez. A brüsszeli bi-

zottság évről évre közzéteszi értékelését a 

felvételre jelentkező országok, köztük Tö-

rökország belpolitikai helyzetéről. A jelen-

tés állandó jelleggel számos kifogást talált 

az Erdoğan-kormány belpolitikájában az 

emberi jogok érvényesítésének területén. 

A sajtó- és vallásszabadság, a nemzeti ki-

sebbségek jogainak megsértésére sorol fel 

példákat. Főleg azt kifogásolja, hogy az 

ezeken a területeken tett ígéreteit a kor-

mány nem váltotta be. Kétségtelen, Tö-

rökország EU-csatlakozása mindkét fél 

számára problematikus. Ankarának azért, 

mert el kell ismernie és főleg át kell ültet-

nie a gyakorlatba azokat a demokráciával, 

emberi jogokkal kapcsolatos értékeket, 

amelyekre az EU épül. De nem kevésbé 

problematikus az ország EU-felvétele a 

közösség részéről sem. Egyrészt fontos 

lenne számára a csatlakozás, hiszen Tö-

rökország összekötő kapocs lehetne az 

EU és az iszlám világ között. Másrészt 

éppen az iszlám, pontosabban annak ki-

számíthatatlan radikális irányzata az, 

amelynek EU-ba jutásától tart a szekulari-

zált közösség. A nyugat-európai társadal-

mak a francia forradalom után sikerrel 

vívták meg harcukat a politikai uralomra 

is törő katolikus egyházzal. Mára a szeku-

larizált társadalom integráns része az ál-

lam és az egyház különválasztásának elve. 

Az iszlám befolyás alatt álló országokban 

ez a harc még egyáltalán nem dőlt el.  
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   A „SOFT CAPS 19” nemzetközi 

CIMIC harcászati és törzsvezetési gyakor-

latra 2019.05.06 és 2019.06.30. között ke-

rült sor az MH Ludovika Zászlóalj Ócsa 

Kiképzőbázisán az alábbi nemzetek, civil-

katonai együttműködési (civil-military 

cooperation, CIMIC, illetve az USA ter-

minológia szerint Civil Affairs, CA) szak-

embereinek részvételével: Bulgária, Egye-

sült Államok, Észak-Macedónia, Romá-

nia, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, 

Németország, Lengyelország, Magyaror-

szág. A SOFT CAPS gyakorlat az MH 

CKELMK 2016 óta évente megrendezett 

saját gyakorlata. A megnevezés többszö-

rösen is jelképes: 

1. Az angol elnevezés a gyakorlat nem-

zetközi jellegére utal. 

2. A „Soft Caps” szó szerinti fordítás-

ban: „puha sapka”, a feladat sajátossá-

gának jelképe, vagyis az egyének és a 

szervezetek között létrejövő interakció 

szimbóluma. 

3. A „caps” az angol „capabilities” szó 

(magyarul: képességek) rövidítésének 

is tekinthető, jelezve ezzel, hogy az 

MH CKELMK nem kinetikus képes-

ségekkel járul hozzá a műveletek sike-

réhez. 

 

   A Központ szakemberei a kapcsolattar-

tás, a kölcsönös informálódás és a támo-

gató viszony kiépítése által a – klassziku-

san vett katonai képességekkel nehezen 

lefedett – civil és információs környezet-

ről alakítanak ki átfogó képet, amellyel 

hozzájárulnak a parancsnok munkájának 

támogatásához, döntéseinek előkészítésé-

hez és a kölcsönösen támogató civil kör-

nyezet létrehozásához. 

   Katonáink a világ számos pontján talál-

koznak helyi vezetőkkel, szervezetek kép-

https://www.doi.org/10.35404/LH.2019.1.87
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viselőivel és a lakosság különféle rétegei-

vel. E feladatok gyakoroltatása szükséges-

sé tette egy kifejezetten a nem kinetikus 

képességekre koncentráló gyakorlat létre-

hozását.  

   A SOFT CAPS gyakorlatra 2016-ban az 

MH Altiszti Akadémia csobánkai gyakor-

lóterén, majd 2017-től az MH Ludovika 

Zászlóalj Ócsa Kiképzőbázisán kerül sor. 

   Már az első alkalommal egyértelmű volt, 

hogy az alakulat egyedi feladatrendszerét 

gyakoroltatni csupán honvédségi erőfor-

rásokkal nem lehet. A feladatok végrehaj-

tásában nagy szerepet kapnak a gyakorló-

terek közvetlen közelében található köz-

igazgatási, katasztrófa- és rendvédelmi 

szervek, valamint számos nem kormány-

zati szervezet képviselői. Ők biztosítják, 

hogy a gyakorlat megfelelő módon szimu-

lálja azt az összetett rendszert, amellyel 

katonáink műveleti területen kerülnek 

kapcsolatba. Ez a valós környezet nagy-

mértékben segíti a felkészülést mind a ha-

zai, mind a nemzetközi feladatokra. 

A SOFT CAPS gyakorlatok végrehaj-

tása és elemzése kapcsán a katonai és köz-

igazgatási oldalról éppúgy, mint a lakos-

ságtól pozitív visszajelzés érkezett. A 

megkeresett polgármesterek, rendőr- és 

tűzoltóparancsnokok, továbbá a civil szer-

vezetek képviselői, sőt még a lakosság is 

segítőkészen fogadta kezdeményezésün-

ket, valamint jelezték további támogatá-

sukat a jövőben megszervezendő gyakor-

latokhoz. 

   Ezek minden évben az aktuális szakmai 

feladatok gyakorlását, saját állományunk 

szakmai tudásának szinten tartását, vala-

mint a közeljövőben várható új feladatok, 

új eljárások tesztelését tűzte ki célul. 

Mindezt azért, hogy a Magyar Honvédség 

alakulat-parancsnokai számára egyre szé-

lesebb körű alternatív megoldási javasla-

tokkal szolgálhassunk. 

 

   „A SOFT CAPS 19” gyakorlat kereté-

ben Magyarországra települt a Több-

nemzeti Civil-katonai Együttműködési 

Központ (Multinational CIMIC Centre, 

MNCC), mely központ az  

 

● IMMEDIATE RESPONSE,  

● SZENTES AXE,  

● SABER GUARDIAN,  

● BREAKTHROUGH, 

● DECISIVE STRIKE  

 

gyakorlatok CIMIC valós biztosítását ko-

ordinálta.  

   Az MNCC része az Európában Állomá-

sozó Amerikai Szárazföldi Haderő Pa-

rancsnokság (USAREUR) szervezésében 

2019. május 10 – június 24. között egy ún. 

„nagyláthatóságú” gyakorlatnak, amelyik 

Magyarországon, Romániában, Bulgáriá-

ban, Szlovéniában, Horvátországban és 

Észak-Macedóniában zajlott. Célja a Kö-

zép-Kelet Európai és a Fekete-tengeri Ré-

gió stabilitásának és biztonságának erősí-

tése, az amerikai jelenlét demonstrálása, 

illetve az USA és a szövetséges erők 

együttműködési képességének fejlesztése. 

   2019. június 17-22 közötti időszakban 

az MNCC bevonásával zajlott az MH 

CKELMK éves harcászati gyakorlata a V4 

nemzetek és Németország részvételével, 
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szintén Ócsán. Az összlétszám ekkor kö-

zel 80 fő volt. 

    Kitűzött célok: 

 Hazai környezetben begyakoroltatni a 

CIMIC szakállományt, hogy a műveleti 

területen hogyan működjön együtt a 

helyi szervezetekkel, állami és nem ál-

lami szereplőkkel. 

● A végrehajtói CIMIC technikák gyako-

roltatása. 

● Zászlóaljszintű, többnemzeti CIMIC 

szakmai vezetési elem Többnemzeti 

Civil-katonai Együttműködési Köz-

pont (MNCC) törzsi funkcióinak be-

gyakorlása. 

● A V4-es CIMIC szakmai kapcsolatok 

erősítése, az interoperabilitás fokozása. 

● Többnemzeti Civil-katonai Együttmű-

ködési Központ (MNCC) létrehozása, 

eljárási rendjének kialakítása. 

● Átfogó képet kialakítani a civil és in-

formációs környezetről, amellyel hoz-

zájárulnak a parancsnok munkájának 

támogatásához, döntéseinek előkészí-

téséhez. 

   Mindennek keretében megfogalmazott 

általános célok: 

1. Civil-katonai kapcsolattartás 

   A műveletek sikeres végrehajtása a hu-

manitárius katasztrófák elkerülése céljá-

ból, az emberi szenvedések enyhítése ér-

dekében, valamint az együttműködés 

megteremtése a különböző nemzetközi, 

regionális szervezetekkel és nem kor-

mányzati szervekkel. 

    2. A civil környezet támogatása 

   Azoknak a polgári szükségleteknek a 

felmérése, melyek katonai forrásokból 

megvalósíthatók, és amelyek kielégítése a 

humanitárius katasztrófa bekövetkeztének 

– lehetőség szerinti – megelőzéséhez ve-

zet, valamint a biztonság csökkenésének 

megakadályozásához alapvető fontosságú. 

A feladat sikeres ellátásához szükséges te-

rületfelmérés, értékelés elkészítése. 

    3. A haderő támogatása 

   A polgári erőforrások, lehetőségek fel-

mérése, amelyek a haderő számára szük-

ség esetén igénybe vehetők. 
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2011-ben alakult Magyarországon, Debre-

cenben.  

 

 
 

   Jelenlegi kutatási projektek: 

 a human információfeldolgozás hatékony-

ságának fokozását célul kitűző OxIPO-

projekt. Szakmai fórumot biztosító fo-

lyóirat: OxIPO – interdiszciplináris e-folyóirat, 

jellemzői röviden: Open Acces – nyílt 

hozzáféréű, lektorált lap, repozitórium: az 

MTA Könyvtárának REAL-J repozitó-

riuma, Matarka adatbázis, Doi-szám, 

ISSN 2676-8771, web: http://www. 

kpluszf.com/OxIPO_archivum.html 

 megújuló (privát és ipari felhasználást is 

szolgáló) energiaforrások lehetőségeinek 

feltárását célzó projekt: a REenergy-projekt. 

 

 

 

 mesterséges intelligencia (MI, angolul: ar-

tificial intelligence, AI) létrehozását, fel-

használását és az „MI VS. világ” köl-

csönhatást vizsgáló tevékenység: AI-pro-

jekt. Szakmai fórumot biztosító folyóirat: 

Mesterséges intelligencia – interdiszciplináris e-

folyóirat, jellemzői röviden: Open Acces – 

nyílt hozzáféréű, lektorált lap, repozi-

tórium: az MTA Könyvtárának REAL-J 

repozitóriuma, Matarka adatbázis, Doi-

szám, ISSN 2676-9611, web:  http:// 

www.kpluszf.com/MI_archivum.html 

 a lélektani hadviselés módszereinek, esz-

közeinek elsősorban hadtudományi, pszi-

chológiai, hadtörténeti és mediatudomá-

nyi orientáltságú kutatását (akár üzleti, 

sport vagy pedagógiai felhasználás szem-

pontjából is) célzó kutatás: a  PSYWAR-

Technology projekt. Szakmai fórumot biz-

tosító folyóirat: Lélektan és hadviselés – 

interdiszciplináris e-folyóirat, jellemzői rövi-

10.35404/LH.2019.1.91
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den: Open Acces – nyílt hozzáféréű, lek-

torált lap, repozitórium: az MTA Könyv-

tárának REAL-J repozitóriuma, Matarka 

adatbázis, Doi-szám, ISSN, web: http:// 

www.kpluszf.com/LH_archivum.html 

 

 

   Lélektani hadviselés példatár 

   A lélektani hadviselés a hadviselés egy spe-

ciális, interdiszciplináris érdeklődésre szá-

mottaró területe. Hadtudománnyal, pszicho-

lógiával, történelem-, marketing-, média-, 

sport-, irodalom-, filozófia- vagy akár neve-

léstudománnyal foglalkozó kutatók, szakem-

berek számára egyaránt hasznos lehet egy fo-

lyamatosan bővíthető, s egyben kereshető 

online adatbázis, a lélektani hadviselés példa-

tár létrehozása. E példatár célrendszerét te-

kintve misszió, direkt és indirekt célok fo-

galmazhatók meg.  

   Misszió: a lélektani hadviselés példatárának 

missziója, hogy rendszerbe foglalja a pszicho-

lógiai hadviseléssel kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati tudást. 

   Direkt cél: online adatkereső/-felvivő lehe-

tőséggel bíró, a lélektani hadviselést érintő 

szöveges, képi és hangzó információkat ösz-

szefoglaló enciklopédiaszerű adatbázis elér-

hetővé tétele. 

   Indirekt cél: a példatár a lélektani hadvi-

seléssel foglalkozó kutató, oktató, kiképző, 

tervező, elemző és tesztelő tevékenységet is 

támogathat.  

   Attól fügően, hogy hadtudományi, pszicho-

lógiai vagy éppen médiatudományi fókuszú 

kutatást végez egy felhasználó, az alábbi kere-

sési opciók mentén szűrhet adatokat az adat-

bázisban. Hadtudományi orientációjú fel-

használók szempontjából lényeges keresési 

opciók lehetnek:  

   - korszak (mely korban történt az eset?), 

   - háború (melyik háorúban történt az eset?) 

   - stratégiai/taktikai szint jellege (stratégiai 

vagy taktikai szintű beavatkozásról van-e 

szó?) 

   - propaganda színkód (milyen propaganda 

színkóddal jellemezhető az eset? Fehér 

propaganda: ismert és valódi a megadott 

forrás; szürke propaganda: a forrás isme-

retlen; fekete: az információforrással kap-

csolatban hamis adatot szolgáltatott az al-

kalmazó fél a célközönség számára); 

   - alkalmazó fél (a hadviselő felek közül ki 

alkalmazta az adott lélektani hadviselési 

tevékenységet?); 

   - célközönség (kiket célzott az adott lélek-

tani hadviselés?); 

 

 

 

 
   Pszichológiai orientációjú felhasználók 

szempontjából lényeges keresési opciók pél-

dául (tekintve, hogy a AJP 3.10.1. NATO 

PSYOPS doktrínában jellegzetesen az alábbi 

három pszichológiai témakör jelenik meg): 

   - szükséglet (milyen humán szükségletre 

épülő pszichológiai hadviselésre kíván a 

felhasználó eseteket találni?); 
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   - attitűd (mivel kapcsilatos attitűdök meg-

változtatására vagy konzerválására vonat-

kozó lélektani hadviselési példákra kíván-

csi a felhasználó?); 

   - csoport (milyen csoportokkal kapcsolatos 

lélektani műveletekre – például csoport-

kohézió növelés/csökkentése – kíváncsi a 

felhasználó?). 

    Médiatudomány felőli érdeklődésre tarthat 

számot a lélektani hadviselés során alkalma-

zott kommunikációs csatorna, eszköz. A lé-

lektani hadviselés példatárában lehetőség van 

szűrni például az alábbi médiumokra:  

   - Nyomtatványok (milyen újság, plakát, 

poszter, röplap stb. alkalmazása történt 

meg?);   

   - Auditív eszközök (milyen rádiós tartalom, 

vagy rádiócsatorna, hangszóró vagy nem 

elektronikus auditív hatáskelés stb. lett 

felhasználva a léketani hadviselés során?); 

   - Vizuális eszközök (milyen – nem nyom-

tatvány jellegű – film, televíziós csatorna, 

egyéb – nem elektronikus – képi hatáskel-

tés alklamazására került sor a lélektani 

hadviselés során?); 

   - Internet (milyen módon lett felhasználva 

lélektani hadviselési célokra egy-egy web-

lap,  vírus, süti stb.?); 

   - Egyéb szoftver (hogyan használható fel 

lélektani hadviselési célokra a hírterjesz-

tést, játékot, egyéb szórakozást, szakértői 

tevékenységet segítő szoftverek, SMS-ek 

stb.). 

   A lélektani hadviselés példatárának mű-

ködtetése a civil-katonai együttműködés 

(CIMIC) egy lehetséges, mindkét fél számára 

előnyös területe lehet. Egyrészt a lélektani 

hadviselés iránt érdeklődő civil kutatók (pszi-

chológusok, hadtörténészek, kulturális antro-

pológusok, szociológusok, hadtudományok 

művelői stb.) kutatásaikhoz inspirációt és 

esetbemutatásokat kaphatnak. Másrészt a ci-

vil kutatók saját vizsgálati eredményeikkel és  

szakértelmükkel, a hadviselés példatárát bőví-

tő tevékenységükkel segíthetik a katonai lé-

lektani műveletekre irányuló kiképzést, to-

vábbképzést. 

 

 

 

      A lélektani hadviselés példatárának alap- 

   elvei: 

 

   a) tudományos igényű objektivitásra törek- 

       vés; 

 

   b) politikai semlegességre törekvés;  

 

   c) vallási, világnézeti szempontból való  

       semlegességre törekvés. 

 

 

 

 

   A lélektani hadviselés példatár www. 

kpluszf.com odlalról majdan elérhető online 

felületének és induló adatbázisának előkészí-

tő munkálatai folynak, az adatbázis nyilvá-

nossá tétele 2019/2020 tanévben várható. 

   Az adatbázis aktualitásairól, az adatbázissal 

kapcsolatos tudományos fórumokról, konfe-

renciákról a Lélektan és hadviselés című folyó-

iraton keresztül adunk tájékoztatást.  
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