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BALLA TÜNDE 

Gyermekek a háborúban 

Children in War 

Absztrakt 

„19 embert ölt meg a 10 éves terrorista kislány.” Legalább tizenkilenc ember 

meghalt és tizennyolcan megsebesültek, amikor egy tíz év körüli kislány felrob-

bantotta magát az északkelet-nigériai Maiduguri város egyik zsúfolt piacán… Az 

elmúlt években a Boko Haram ugyanígy egy tízéves kislány testére erősített 

bombával ölt meg embereket…” (MTI
1
) Nyilvánvalóan nem a gyermek tervelte ki a 

sajátjával együtt sok más ember halálát. Nem ő maga szerezte be a robbanó-

szerkezetet és nem ő maga szerelte föl saját magára. A kislány ugyanolyan áldo-

zat, mint azok, akik vele együtt haltak meg. A sajtó azonban torzít és gyilkosként 

bélyegzi meg. 

Abstract 

"19 killed by a 10 year old terrorist girl.”At least nineteen were killed and eighteen 

were injured when an approximately ten year old girl exploded herself in a 

crowded market in Maidurugi, NortheastNigeria… Last October Boko Haram killed 

people by explodin gbombs on a girl of ten." Obviously it was not the girl who 

planned many people's and her death. She did not get hold of the bomb, nor did 

she putit on. She is a victim, just like the others. The press, however, distorts the 

picture and labels her a murderer. 

Az antropológia támogató szerepe a háborús helyzetekben többcélú. Hiteles információkat 

szolgáltatni a közvélemény felé, békét teremteni, fenntartani a békét, segíteni a rehabilitá-

ciót. A háború témája, ürügye, célja kimeríthetetlen. Ha valahol végre béke lesz, a világ 

másik pontján létre jönnek újabb és újabb válsággócok. Ezek egy része spontán, közvetlen 

helyi érdekellentéteken alapszik. Más esetekben pedig a kirobbantásban egy, az országon 

kívülicsoport érdekei érvényesülnek, miközben a háttérből ellenségekké változtatják az 

addig viszonylagos nyugalomban egymás mellett élőnépeket, törzseket. A történelemben 

                                                 
1
Forrás:http://index.hu/kulfold/2015/01/10/19_embert_olt_meg_a_10_eves_terro rista_kislany/ (letöltés 

ideje: 2015.01.25.) 
 

http://index.hu/x?index_kulfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2014%2F10%2F27%2Ftizeves_kislanyra_erositettek_bombat_a_szelsosegesek%2F
http://index.hu/kulfold/2015/01/10/19_embert_olt_meg_a_10_eves_terro%20rista_kislany/
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sok példa volt arra, hogy a harcban álló felek egyike a győzelem reményében egy harma-

dik nép, ország beavatkozását kérte. Ekkor újabb esély van a konfliktus kiszélesedésére, 

kultúrák ütközésére. Bármi is a háború oka, a pusztítás mindig velejár.  

 „…A háborúkat a huszadik századig gyakran kísérte népirtás. A „Jaj a legyőzötteknek!” 

elve újra és újra érvényesült. Babilon és Sumer, Karthágó és Róma bukását, a nagy nép-

vándorlásokat, a mongol és a török inváziókat, Észak-, Közép- és Dél-Amerika meghódítá-

sát, Afrika gyarmatosítását (előbb az arabok, majd később az európaiak által) mind népir-

tások kísérték. A gyarmatosítás utáni háborúk Kongóban és Kambodzsában, Szomáliában, 

Luandában, Szudánban és másutt mind a népirtások jegyében folytak és folynak. „Nem 

maradt ördög a pokolban. Mindannyian Luandában vannak” – jegyezte meg az ottani vér-

fürdő egyik szemtanúja. A civilizációjával és civilizáltságával kérkedő Európa talán még 

mindezeknél rosszabbul vizsgázott a huszadik században. Két világháborúval, az orosz és 

a balkáni polgárháborúkkal, a haláltáborokkal. „Nem a háború volt ennek a századnak a 

legnagyobb gyilkosa” – írja R. J. Rummel (1986), s David Walsh (1990) azt fűzi ehhez 

hozzá, hogy a huszadik században a parancsuralmi rendszerek százmillió embert öltek 

meg azokon kívül, akik a háborúkban vesztek el. Mondhatja-e bárki, hogy ezeknek az 

áldozatoknak otthonuk volt ez a világ? Otthona volt-e ez az univerzum annak a sok millió 

asszonynak és gyereknek, fiatalnak és öregnek, akinek kínhalált kellett halnia a haladás-

nak e dicsőséges századában?” [1] 

Sajnos nem ritka, hogy mindkét fél célja a polgári lakosság megsemmisítése. Erre egyik 

legtragikusabb példa a több mint egy évtizeden át húzódó ruandai polgárháború, ahol gye-

rekek százezrei haltak meg vagy maradtak árván. Számos kiváló film született, amelyek a 

háború borzalmai hívják föl a figyelmünket. Szinte minden, mai háborús témát földolgozó 

alkotásban ott a gyermek, mint központi szereplő. A gyermek a nép jövőjének záloga, a 

túlélés szimbóluma. Mit tud tenni az antropológus, mint a kultúra szakértője a hadszíntér 

veszteségeinek csökkentésében, a háború utáni helyreállításban, a béke fenntartásában? 

Ezekről a témákról, a szervezeti, technikai háttérről már magyar szerzők írásai is jelentek 

meg az elmúlt években. Magyarország ENSZ és NATO-beli szerepvállalása ugyan az 

ország méreteinek megfelelően arányosan kisebb, mint a nagyobb tagállamoké, de a had-

műveleti vagy újjáépítési feladatokban résztvevő magyar katonák és más szakemberek 

életének védelme ugyanolyan fontos, mintha jóval nagyobb létszámú kontingenssel képvi-

seltetné magát országunk. Ha egy idegen országban, az ottani kultúra ismerete akár csak 

egy – félreértésből fakadó –, spontán, helyi konfliktust is segít elkerülni és ezzel életeket 

ment meg, már eredményes volt a csapatban dolgozó antropológus munkája. [2] A testbe-

széd, a gesztusok jelentése kultúránként nagyon eltérő lehet. Ezek megfejtése, használata 

ugyanolyan fontos, mint a titkos üzenetek jelkódja. A több műveletben is részt vevő 

Sztankai Krisztiánt idézve megtudhatjuk, milyen – a civilekkel közvetlen kapcsolattartást is 

igénylő – feladatok várnak a külhonban szolgálatot teljesítő magyar katonákra: 

„…A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központja 

(MH CKELMK) az a katonai szervezet, amely fő feladataként szakembereivel ellátja:  a 

haderő civil környezettel összefüggő támogatását; a műveleti területek lakosságának élet-
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körülményeit javító projekteket hajt végre,  háttérelemzéseket (kézikönyveket) készít, végzi 

saját szakállománya, valamint a missziós feladatokra kijelölt kontingensek személyi állo-

mánya, valamint az egyéni beosztású személyek felkészítését az idegen környezetben 

való feladatteljesítés sajátosságaira, valamint a helyi lakossággal, annak vezetőivel történő 

kapcsolattartásra…”[3] 

Amint fentebb már említettem, az antropológus az idegen kultúra ismeretében képes 

segítséget nyújtani az álláspontok közelítésében, a konfliktusok elkerülésében, megoldá-

sában, humanitárius és újjáépítési, fejlesztési területeken. Háttérmunkájával a fegyverek 

mögül tudja segíteni a béke ügyét.  

„…A kulturantropológus számára a helyi hagyományok, a nyelv, a politikai helyzet, a 

társadalmi rétegződés és a kultúra legaprólékosabb ismerete nélkülözhetetlen a kutatásá-

nak megvalósításához. Ebben elengedhetetlen segítőtársa a helyi társadalom egyik képv i-

selője, akinek társadalmi helyzete tisztázott, aki elősegíti a kutató mindennapi munkáját és 

elfogadtatását, továbbá segít kiépíteni a bizalmat a vizsgált közösség és a kutató között. A 

„kulcsinformátor” kezeskedik a kutató biztonságáért és megbízhatóságáért a helyi lakosok 

körében….”[4] 

Fontos kiemelnünk, hogy bármely háborús zóna természetesen az ott élők otthona is. 

Ezek az emberek a túlélésért küzdenek, amikor egyik napról a másikra frontvonalon talál-

ják magukat. Felfegyverkezve vagy fegyvertelenül, gyakran férfiak híján a gyerekek és nők 

meg kell, hogy védjék magukat és otthonaikat. Dr. Boldizsár Gábor ezredes úr szerint: 

„…A bipoláris világ megszűnte után a haderők alkalmazásáról számtalan tanulmány lá-

tott napvilágot. A ’90-es évek közepétől egyre nagyobb létszámmal, egyre veszélyesebb és 

távolibb helyeken kerülnek alkalmazásra a kijelölt erők a békeműveletek során. Megállapít-

ható, hogy a hadtudományi írások, szakmai elmélkedések teljes egészében egyetértenek 

abban, – és ki is térnek rá – hogy e műveletek nem „légüres térben” zajlanak, hanem 

nagyszámú civil lakosság jelenléte mellett. A lakosság, bár több esetben megkísérli az 

elmenekülést a harcok helyszínéről, de jelen van a konfliktusokban. Ez a jelenlét új típusú 

feladatokat rótt/ró a nemzetközi békeműveleti erőkre, kezelni kell a helyzetet és erre spec i-

ális képességek és speciális szakmák alakultak ki. De nem elég csak kezelni a helyzetet és 

reagálni a történésekre, hanem a kezdeményezés érdekében meg kell ismerni azt a kör-

nyezetet, amelynek változásai pozitív vagy negatív hatást gyakorolhatnak a katonai feladat 

végrehajtásra. A humán környezet alapeleme az Ember és annak viszonya a körülötte 

zajló történésekhez, a földrajzi tájhoz. E környezet vizsgálata feltárja az Ember más embe-

rekhez és csoportokhoz, múltjához, jelenéhez és jövőjéhez való viszonyát. Meghatározza a 

földrajzi táj és közösségek kapcsolatát. Feltárja a közösségi és egyéni szokásokat, hagyo-

mányokat, beállítottságokat, szervezeti kultúrákat, értékrendeket, alávetési hajlandóságo-

kat és azok összefüggéseit....” [5] 

A háború és béke etnográfiai alapon történő tanulmányozása új dimenziót kínált a poli-

tikai erőszak megértéséhez. „Az akadémiai kutatások azt mutatták, hogy a háború egy 

sokkal komplexebb realitás, mint azt klasszikus meghatározások leírják, amelyek szerint a 

háború egy, kettő vagy több felfegyverzett erő közötti erőszakos viszály, melynek nyertese 
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katonai vagy politikai győzelemre tör (Warren 1993, Nordstrom and Robben 1995). Kato-

nák gyakran harcolnak fegyvertelen civilekkel, nem egymással – ahogyan az nyilvánvaló 

volt a jugoszláv erők boszniai és koszovói népirtása során, valamint a kétmillió áldozatot 

követelő szudáni polgárháborúban.”
2
 A mai hadviselés sohasem szimmetrikus. Katonai 

jellegű egységek, privát katonai különítmények, halálosztagok és pásztázó, felfegyverke-

zett támadó csoportok járőröznek a háborús zónákban. A legszörnyűbb mindebben az 

erőszakosan a családjuktól elszakított gyerekkatonák, gyerekmártírok „terroristák” sorsa. 

Utóbbiakat egyértelműen halálba küldik a fanatikus „megbízóik”, ahogyan a bevezetőben 

említett kislányt is. Előbbiek, ha túlélik a poklot, egész életükben hordozzák démonaikat, 

poszttraumás stressz (PTSD) formájában. Az afrikai gyerekhadseregek urai drogfüggővé 

teszik az általuk kényszer és terror alatt tartott gyerekeket, miközben megfosztják őket 

identitásuktól.
3
  

Burmában utcagyerekeket toboroznak, akik élelemért és biztonságos alvóhelyért, ruhá-

ért cserébe beállnak katonának. Nem tudják, hogy aki beszervezi őket, pénzt kap értük és 

jól él belőlük. A csalogató ígéretek mellett gyakori a gyermekek elrablása, kínzása csa-

kúgy, mint a világ másik tizenhat országában, ahol több mint háromszázezer gyerekkatonát 

kényszerítenek gyilkolásra.
4
  

Ezeknek a gyerekeknek a rehabilitációra, a lelki támaszra is nagy szükségük van. Nem 

csak személyes sorsuk alakulása miatt, hanem a gyakran nagyon törékeny béke megerősí-

tése és fenntarthatósága miatt is. Az újabb konfliktushelyzetek elkerüléséhez fel kell dol-

gozni a múltat, hogy a jövő nemzedéke ne akarjon bosszút állni. Az elfojtott indulatok meg-

élésére a művészetterápia lehet a legeredményesebb. Nem verbális természeténél fogva 

előnyös olyan esetekben, amikor a verbális módszerekre nincs lehetőség, illetve azok nem 

elegendőek a traumák feldolgozására. Gyermekkorban az asszociációs készség még ke-

vésbé fejlett, ezért a gyerekek az alkotáson keresztül jobban ki tudják fejezni magukat. Az 

antropológus a helyi iskolák megszervezésével, újraindításával párhuzamosan – ismerve 

egy-egy kultúra művészetét, szimbólumvilágát, mítoszait –, pedagógusokkal, mentálhigié-

nés szakemberekkel együtt dolgozva bátoríthatja a gyerekeket, hogy rajzoljanak, fessenek. 

énekeljenek, zenéljenek. Szilasi Ildikó antropológus hosszú terepmunkája során Kongóban 

gyűjtötte gyerekkatonák rajzait.
5
 

                                                 
2
: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767009761(letöltés ideje: 2015.01.15.) 

3
Angela McIntyre Forrás:  

https://www.academia.edu/1091927/Invisible_Stakeholders_The_Impact_of_Children_on_War (letöl-
tés ideje: 2015.01.25.) 
4
Forrás: http://www.child-soldiers.org/news_reader.php?id=629 (letöltés ideje: 2015.01.25.) 

5
 Schumicky Lilla, Szilasi Ildikó, Oroma Fiona A háború gyermekei, Budapest, Ababook Kiadó, 2008, 

171 
A könyv a kelet-afrikai Nagy Tavak vidékén zajló fegyveres konfliktusok legkiszolgáltatottabb áldozatait 
mutatja be. A kongói gyermekkatonák rajzai és a lázadók által elrabolt és rabszolgának használt 
ugandai gyermekanyák történetei egyszerre tanúskodnak a minden határon túli embertelenségről és a 
végtelen emberségről, a túlélhetetlenségről és a minden áron való túlélésről. A háború gyermekei 
maguk mesélnek a háborúról - a szerzők csak keretet adnak a képeknek és a történetnek 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767009761
https://www.academia.edu/1091927/Invisible_Stakeholders_The_Impact_of_Children_on_War
http://www.child-soldiers.org/news_reader.php?id=629
http://bookline.hu/szerzo/schumicky-lilla/130770
http://bookline.hu/szerzo/szilasi-ildiko/130771
http://bookline.hu/szerzo/oroma-fiona/130769
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Már az ókorban, az Újbirodalom idején felhasználták gyerekeket uralmi, hadászati cé-

lokra. A meghódított területek uralkodóinak gyermekeit és testvéreit politikai fogolyként 

Egyiptomba hurcolták és csak a legyőzött uralkodó halála után engedték vissza szülőföld-

jére.
6
 

A fegyvereknek és a gyerekeknek egy érdekes találkozásáról született Gabriel 

Moshenska brit régész 2006-2007-es antropológiai kutatása, amelyet a II. világháború 

idején gyerekkorú interjúalanyokkal, adatközlőkkel készített. Az idős emberek elmondása 

szerint londoni bombázások szüneteiben gyerekekként gyűjtötték a srapnelgránát–

részecskéket. A különféle alakú, méretű darabkák értékes gyűjteményt képeztek. A gyere-

kek az életkori sajátosságainak megfelelő tevékenység – a gyűjtés –, közben a háború 

borzalmán felülemelkedtek és ösztönös öngyógyító folyamatokat indítottak el magukban. A 

lövedékrészecskék gyűjtése a II. világháború Németországában, az 1980-as évek Libanon-

jában is szokása volt a gyerekeknek, ahogyan a mai Izraelben is az. Ahol napi szinten 

találkoznak a gyerekek a háborúval, hozzászoknak annak tárgyiasult megjelenéséihez.
7
 

A háborús konfliktusokban a gyermekek kiszolgáltatottsága fokozott. Alapjogaik sérül-

nek. Ez a tendencia sajnos nem csökken. A napi túlélésért folyó küzdelemben elvész a 

gondtalan gyerekkor megélésének lehetősége, hiszen maga az életben maradás a cél. A 

XXI. század fordulóján majdnem ötszáz országban folyt fegyveres harc. A gyerekeket ért 

traumák feldolgozásához a békefenntartók, a cselekvőképes emberek, a humanitárius 

szervezetek segítségére mindig is szükség lesz. Néhány példa már bizonyította, hogy a 

tűzszünetekben az antropológusok részvételével működő csoportok, az álláspontok közelí-

tésével, meg tudták oldani a gyermekek védőoltását, ivóvízzel, élelemmel való ellátását. Az 

UNICEF kiemelten kezeli az oktatás megszervezését, újraindítását, hiszen a foglalkozások 

az alapkészségek kialakítása, ismeretek átadása mellett lelki táplálékot is nyújtanak gyer-

mekeknek az átélt borzalmak kezeléséhez. 

A magyar Tartományi Újjáépítési Csoport (HUN-PRT), sokrétű feladatainak egyikeként, 

szintén részt vett iskolaépítésben és több más – a gyermekeket érintő – munkában az 

afganisztáni Baghlan tartományban. A katonai projekteket a magyar állam költségvetéséből 

a Magyar Honvédség Civilkatonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (MH 

CKELMK) irányításával hajtották végre. Az alacsony felhasználható keret ellenére, a HUN- 

PRT 8 éve alatt a magyar CIMIC a lehetőségekhez képest kiválóan, költséghatékonyan 

teljesített. Minden háborús konfliktussal küzdő területen az ilyenfajta, hosszú távra terve-

zett, emberközpontú törődést kell alkalmazni. A helyi kultúra ismeretében nyújtott külső 

segítséggel képesek a gyerekek jövőképet kapni.  

                                                 
6
 Uros Matic Children on the move: ms.wwr.winthe New Kingdom procession scenes For-

rás:https://www.academia.edu/6369494/Children_on_the_move_ms.w_wr.w_in_the_New_Kingdom_pr
ocession_scenes   (letöltés ideje: 2015.01.15.) 
7
 Gabriel Moshenska  Forrás: 

https://www.academia.edu/2055866/A_Hard_Rain_Childrens_Shrapnel_Collections_in_the_Second_
World_War (letöltés ideje: 2015.01.25.) 
 

https://www.academia.edu/6369494/Children_on_the_move_ms.w_wr.w_in_the_New_Kingdom_procession_scenes%20%20%20(letöltés%20ideje:%202015.01.15
https://www.academia.edu/6369494/Children_on_the_move_ms.w_wr.w_in_the_New_Kingdom_procession_scenes%20%20%20(letöltés%20ideje:%202015.01.15
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