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SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

Köszöntjük a  

Lélektan és hadviselés 

interdiszciplináris  

e-folyóirat II. évfolyam 

2020/2. számának 

megjelenése alkal-

mából! 
 

      Jelen számban ismét a lélektan és 

hadviselés sokszínű világát tárják elénk a 

megjelent ta-nulmányok és szerzőik. 

Korokon, tudomány-területeken és témákon 

átívelő utazásra invi-táljuk hát az Olvasókat!   

   Az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Kon-

ferencia résztvevőinek saját kutatási területük 

és a (lélektani) hadviselés témája közötti össze-

függéseket elemzi és foglalja össze Mező 

Ferenc és Mező Katalin tanulmánya. E sorok 

rávilágítanak arra, hogy jelen folyóirat témája 

valóban lehetőséget ad az inter- és multi-

diszciplináris megközelítésre. 

   Kemény László a Szovjetunió politikai 

rendszerét bemutató tanulmánysorozatának 

2. része az 1953-1985 közötti időszak tör-

ténéseit tárja elénk. A tanulmánysorozat első 

része a Lélektan és Hadviselés folyóirat 

2020/1 számában található meg. 

   A római birodalom hadtudományi, hadtör-

téneti ismereteihez ad Mihók Sándor és Fejes 

Csenge tanulmánya újabb ismereteket: az 

ókori hadi orvoslás kialakulásával, rendsze-

rével kapcsolatban. 

   Varga Imre Solt Luxemburgi Zsigmond hu-

szita hadjáratának (1420–22) első felét mutat-

ja be különös tekintettel az egész háború 

kimenetelét meghatározó gazdasági és föld-

rajzi tényezőkre.  

   Mihók Sándor, Fejes Zsolt és Helyes 

Marcell művében Mária Terézia pátensei 

kapcsán mutatják be a hadirokkantak XVIII. 

század derekán történő ellátását, az ellátási 

rendszer kialakulásának okait, működési mód-

ját, sajátosságait. 

   Herdon István a joggal való visszaélés 

tilalmának gyakorlati aspektusait mutatja be a 

munkaviszony megszüntetése terén. 

   Három műhelybemutató zárja a lapszámot.  

   Az első műhelybemutató közleményben az 

„Innovációs Stúdium 2020/2021” projekt 

kerül bemutatásra, amelynek részét képezi egy 

virtuális (lélektani) lövészárok is. E virtuális 

lövészárok lesz a díszlete a „PSYWAR – 

Lélektani hadviselés” kiállításnak, melynek az 

előző lapszámban már említett OxIPO 

Virtuális Múzeum ad otthont.  

  A második műhelybemutató a „Hölgyek a 

tudományban 2020/2021”, a harmadik pedig 

a „Nő az esély!” projektet mutatja be. Mindkét 

műhelyre jellemző, hogy a hölgyek termé-

szettudományos, matematikai, technológiai, 

informatikai esélyegyenlőségének biztosítása a 

távlati céljuk. Jelen lapban való megjelenés 

apropój: e kompetenciáikat a hölgyek akár 

hadtudományi, katonai karrier és/vagy kuta-

tások, innovációk terén is kamatoztathatják.   

Gondolatébresztő kalandozást kívánok 

a hadak útján, a pszichológia ösvényein, 

a történelem útvesztőiben: 

 

Dr. Mező Ferenc 

alapító főszerkesztő 


