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DOSZPOLY ROLAND 

Interkulturális konfliktus a katonai hadművelet során 

Intercultural conflict during military operation 

Absztrakt 

Amikor egy adott katonai egység hadműveletben vesz részt egy idegen ország-

ban, számos ismeretlen tényezővel áll szemben. A terepen, a sikeres hadművelet 

elvégzéséhez fontos megismerni többek között a helyi környezeti, gazdasági, 

politikai és kulturális sajátosságokat. Az utóbbi, a kulturális sajátosságok megis-

merése különösen fontos abban a tekintetben, hogy megelőzhetőek legyenek a 

különböző etnikai, illetve interkulturális konfliktusok a helyi lakosság eltérő nép-

csoportjai között, vagy a katonák és a helyiek között. Az antropológus, mint medi-

átor ismeri azt a jelrendszert, melyet a helybéliek használnak, így hatékonyan 

hasznosítja azt az interkulturális kommunikáció során. A konfliktusok sok esetben 

adódhatnak bizonyos kulturális félreértésekből. A folyamatos kapcsolattartás, a 

kommunikáció és az információgyűjtés elősegíti, hogy ne alakuljanak ki esetleges 

interkulturális félreértések a hadművelet bármely szakaszában. 

Abstract 

When a military unit involved in military operations in a foreign country is faced 

with a number of unknown factors. In the field, it is important to learn about the 

successful operation to perform, including the local environmental, economic, 

political and cultural characteristics. In the past, understanding the cultural 

specificities of particular importance in this regard to be prevented by the different 

ethnic and intercultural conflicts between different population groups of the local 

population, or between the soldiers and locals. The anthropologist as mediator 

knows the signal system, which the locals use it effectively exploits in intercultural 

communication. The conflict in many cases, there may be certain cultural 

misunderstandings. The constant contact, communication and information 

gathering will help to avoid any potential intercultural misunderstandings at any 

stage of the operation. 
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BEVEZETÉS 

A Human Terrain System (HTS) az egyre romló helyzetű Irakban és Afganisztánban alakult 

ki 2005-2006 folyamán a tömegpusztító fegyverek növekvő fenyegetettsége, a szárazföldi 

erők okozta károk és az egyre több civil áldozat révén.
1
 A Human Terrain System egy 

olyan szervezet, mely a helyi lakosság szocio-kulturális tudását a katonai vezetők céljainak 

elérése érdekében integrálja a katonai műveletekbe, azaz hogy elősegítse a kultúra-

tudatos döntések születését a katonai műveletekben. A Human Terrain Team-ek első és 

egyben legfontosabb feladata a társadalomtudományi kutatás és adatgyűjtés keretein belül 

az egység tagjainak, a kulturális különbségekből fakadó hiányosságait pótolni.
2
 Ez a HTS 

szervezeti alapelvből fakadó kultúra-tudatos döntéshozatal feltételezésem szerint elősegíti, 

hogy a terepen a katonák megelőzzék az interkulturális félreértés kialakulását. 

Az interkulturális félreértés fogalmának konceptualizálásához és két alapvető tulajdon-

ságának megkülönböztetéséhez, érdemes szemügyre venni Banks [1] meghatározását, aki 

szerint a félreértés fogalommal azokat a kommunikációs eseményeket jelölhetjük, melyek 

során a kommunikációs folyamat résztvevői félreértik egymás kommunikációs szándékait 

és üzeneteit. A félreértések két alapvető tulajdonsága: 

1. A félreértés folyamata során a kommunikáció résztvevői értelmezői tevékenységet 

végeznek. Ebben az esetben a közölt üzenet tartalmát nem a közlésnek megfelelő 

módon „fordítják”, hanem saját nyelvük, kultúrájuk által meghatározott módon in-

terpretálják. 

2. A félreértésnek szociális következményei lehetnek, azaz megváltozhat a kommu-

nikáció résztvevői közötti kapcsolat természete. Így a már meglévő, vagy kialakuló 

előítéletek, sztereotípiák erőteljes hatása gátolja a kommunikációban résztvevők 

céljainak elérését, esetleges konfliktust előidézve a kommunikáció során. 

A továbbiakban célkitűzésem, hogy leírjak és tanulmányozzak néhány olyan, katonai 

hadművelet során kialakult konkrét interkulturális helyzetet, ahol a kulturális különbségek 

miatt alakultak ki félreértések, majd konfliktusok. Olyan helyzeteket, melyeket több hírben, 

cikkben leegyszerűsít, 1-2 mondattal „látszólagosan” megmagyaráz a sajtó, vagy adott 

ország kormánya, de antropológiai aspektusból recens elemzési terület a háttérben lévő 

valós okok feltárása. Egy konkrét interkulturális helyzetben fontos ismernünk mindkét fél 

álláspontját, magát a mediátori, vagy közvetítői szerepet, az érintettek kulturális hátterét és 

társadalmi sajátosságaikat is. 

1. AZ INTERKULTURÁLIS HELYZET LEÍRÁSA 

Egy nem túlságosan egyedi eset valamikor 2003-ban történt, abban az évben, amikor az 

Egyesült Államok vezetésével a nemzetközi haderők megszállták Irakot és belső csatáro-

                                                 
1
 http://humanterrainsystem.army.mil/history.html (Letöltés ideje: 2015. 01. 03) 

2
 http://www.scribd.com/doc/8959317/Human-Terrain-Handbook-2008 (Letöltés ideje: 2015. 01. 03) 

http://humanterrainsystem.army.mil/history.html
http://www.scribd.com/doc/8959317/Human-Terrain-Handbook-2008
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zásokat kezdtek folytatni az országban. Ez volt az Iraki Háború, vagy másnevén a második 

öbölháború. Az iraki háború kirobbantásának okait a mai napig nem tarthatjuk teljesen 

tisztázottnak, az Egyesült Államok kormánya elődlegesen a terrorizmus elleni egyik fő 

fellépésnek tekintette a háborút, illetve a Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereinek 

ellenőrizhetetlensége volt az egyik kiváltó ok, hiszen az iraki vezetés nem engedte be a 

nemzetközi vizsgálóbizottságot Irakba. Más feltételezések szerint az iraki háború egy meg-

előzés volt, mielőtt Irak bármilyen tömegpusztító fegyvert vetett volna be a számára ellen-

séges nemzetek ellen (főként a nyugat ellen), de sokan állítják, hogy a háború csupán az 

USA anyagi haszonszerzése miatt robbant ki, azaz, hogy minél több olajat termeljenek 

saját részre, és minden más érv csak elterelés a valódi okról.  

Mindenesetre 2001. szeptember 11. óta az Egyesült Államok megtorpant, a közel-keleti 

terrorizmust pedig fő ellenségének kezdte tekinteni, védelem- és biztonságpolitikáját meg-

erősítette, kiterjesztette és elsődleges fontosságúnak kezdte tartani akár saját országán 

belül, akár a hadműveletek során. Az ellenőrzést megszigorították a nagyobb létesítmé-

nyekben, intézményekben, átjáróhelyeken (például vasútállomás, repülőtér stb.), és az iraki 

terepen is, a megszállást követően. Így számos ellenőrző-áteresztő pontot hoztak létre a 

megszállt iraki területeken. Az ellenőrző-áteresztő pont (rövidítve: EÁP) egy olyan telepített 

létesítmény, amelyen keresztül a mozgásban lévő embereket és technikai eszközöket 

átengedik, és az átengedés során ellenőrzik. [2] Célja többek között ellenőrizni és nyilván-

tartani a személyi és gépjárműforgalmat, kiszűrni a terrorcselekményeket tervező szemé-

lyeket, így az ellenőrző-áteresztő ponton szolgálatot teljesítő katonák minden személyt 

igazoltatnak, a járműveket átvizsgálják és minden gyanús, problémás személyt, vagy jár-

művet feltartóztatnak, illetve előállítanak. 

A konkrét eset is egy ilyen ellenőrző-áteresztő pontnál (EÁP) történt tehát 2003. no-

vember 17-én:  „Sötétben, nagy sebességgel haladt az amerikai útzár felé az a magyar 

fiatalember, akit amerikai katonák lőttek le november 17-én Irakban. Az amerikaiak azt 

hitték, öngyilkos merénylő, és ezért lőtték le. A győri fiú nem akart kitűnni külsejével, ezért 

ritkán borotválkozott, és öltözködése is hasonlított a helyiekéhez.”
3
 

Egy másik, hasonló eset szintén Irakban, ugyancsak egy ellenőrző-áteresztő pontnál 

történt: „Tengerészgyalogosok lelőttek hét civil irakit – nőket és gyermekeket – Nedzsef 

térségében. Az irakiak autójára akkor lőttek rá a katonák, amikor az nem állt meg egy elle-

nőrzőpontnál, a szombati öngyilkos merénylet helyszínének közelében.”
4
 

2. AZ ÉRINTETTEK ÉS ÁLLÁSPONTJUK 

Mindkét esetben iraki, helyi lakosok és amerikai katonák között alakult ki konfliktus, bár az 

első esetben csak úgy azonosították az amerikaiak, hogy az autóban utazó férfi iraki, mi-

közben magyar származású volt, de az autóban volt még egy iraki származású férfi is. 

                                                 
3
 http://www.origo.hu/nagyvilag/20031202irakinak.html (Letöltés ideje: 2014. 12. 30) 

4
 http://www.origo.hu/irak/20030401azusa.html (Letöltés ideje: 2014. 12. 30) 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20031202irakinak.html
http://www.origo.hu/irak/20030401azusa.html
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Az amerikai katonák általános feltételezései, sztereotípiái az irakiakról: 

— minden arab terrorista; 

— minden arab muszlim; 

— az arabok barbárok és civilizálatlanok; 

— nem jól bánnak nőikkel, eladják őket akár egy kecskéért cserébe is. 

Az iraki lakosok általános feltételezései, sztereotípiái az amerikai katonákról: 

— a kapitalista világ népe, bizniszemberek, akik mindenben a pénzt látják; 

— elnyomók; 

— saját érdekeiket nézve cselekednek, nem törődve a civil lakossággal. 

1. ESEMÉNY: 

Az iraki (és magyar) fél álláspontja az esetről: 

— nem láttak amerikai ellenőrző pontra utaló jelzést; 

— a veszélyes útszakaszra tekintettel, a helyi viszonyokhoz képest nagyobb sebes-

séggel haladtak; 

— a magyar férfi a helyi lakosokra jellemzően öltözködött, ritkán borotválkozott, hogy 

csökkentse annak kockázatát, hogy a helyi lakosság külföldinek nézze; 

— késő este, sötétben, nem autópályának minősülő, 2x2 sávos közúton lett felállítva 

az ellenőrzőpont, amit csak az esti órákban állítottak fel az amerikai katonák. 

Az amerikai fél álláspontja az esetről: 

— külseje miatt irakinak nézték a magyar férfit; 

— a gyorsan közeledő autó vezetőjét öngyilkos merénylőnek hitték, hiszen nem 

lassított. 

2. ESEMÉNY: 

Az iraki fél álláspontja az esetről: 

— az amerikai katonák nem adtak le figyelmeztető jelzést, vagy lövést. 

Az amerikai fél álláspontja az esetről: 

— azért lőttek, mert egy közeli hasonló ellenőrzőpontnál korábban egy iraki taxisofőr 

felrobbantotta magát (a korábbi esetre alapozva akartak megelőzni egy hasonló 

merényletet); 

— megszigorították az intézkedéseket, minden gyanús esetben fegyvert használnak; 

— figyelmeztető lövéseket adtak le; 

— az autó nem állt meg a figyelmeztetést követően sem. 

 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2015. VIII. évfolyam 1. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

415 

3. A FÉLREÉRTÉS SZÍNTEREI ÉS OKAI A KÉT CSOPORT KÖZÖTT 

Mielőtt kísérletet tennénk a konfliktus kialakulásának közvetlen okainak megfejtésére, ér-

demes megvizsgálni mindkét (vagy mindhárom, a magyar férfit beleértve) érintett kulturális 

hátterét, társadalmi sajátosságát, ezáltal pedig a köztük lévő kulturális különbségeket. 

Hiszen a konfliktus kezelés minden fázisában szükséges érteni és tudni a társadalom rez-

düléseit, kell, hogy a politikai és katonai vezetés érezze a „társadalom pulzusát”. Az embe-

rek, kiscsoportok közötti ellentétek, eltérések feltárása az első lépés a sikerhez. [3] 

3.1 AZ IRAKI NÉP 

Irak lakossága etnikailag, vallásilag meglehetősen heterogén. A lakosság mintegy négy-

ötödét az arab etnikum teszi ki, a fennmaradó 20% többsége kurd, kisebb számban türk-

mének és asszírok élnek az országban. Vallási tekintetben a lakosság 60-65%-a síta, min-

tegy 30-35%-a szunnita muszlim. Az iszlám amellett, hogy vallás, egyúttal komplett élet-

mód is: az élet minden területét átfogó és szabályozó rendszer. Az egyén, a társadalom és 

az állam egyaránt a Koránban (iszlám szent könyv, Mohamed kapta Allahtól) lefektetett 

elveknek engedelmeskedik. A „dzsihád”-ot sokan tévesen az iszlám hatodik pillérének 

tekintik, valójában az isten ügyéért tett erőfeszítéseket jelenti, nem erőszakot és nem ön-

feláldozást, ahogy az tévesen rögzült. 

Társadalmi sajátosságként, szokásként érdemes megemlíteni az arab köszöntési for-

mát: a köszöntés módjával rangot, kapcsolati viszonyt, és szándékot is lehet kifejezni. A 

kézfogás gyakori, de csak kizárólag férfiak között. Fontos a szemkontaktus, melynek kerü-

lése, hiánya sértő a másik fél számára. Köszönésnél az intést, kézfeltartást, kifelé mutató 

tenyérrel szintén alkalmazzák. Az arab világban szokás az ünnepek, esküvők, felvonulások 

vagy temetés alkalmával a levegőbe való lövöldözés. [4] 

3.2 AMERIKAI KATONÁK 

Az Occupation: Dreamland
5
 című több részes dokumentumfilm sorozat az amerikai kato-

nák azt a fajta attitűdjét mutatja be szemléletesen, melyet a terepen, az iraki, civil lakos-

sággal szemben tanúsítanak. A kiképzés része az automatikus reflexszé programozott 

gyilkolás, a reakcióidő minimalizálása. Mivel a terrorista ellenállók gyakran beolvadnak a 

civil lakosság közé, nehéz kiszűrni, hogy ki a valódi ellenség és ki civil. Ezért az összes 

irakit ellenségnek tekintik, aki nem reagál az amerikai jelzésekre, azt lelövik. 

 

 

                                                 
5
 Soós Tamás: Sokk és áhítat – Az iraki háború dokumentumfilmen (Letöltés ideje: 2015. 01. 04) 

http://www.filmkultura.hu/planok/cikk_reszletek.php?cikk_azon=1473 
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3.3 KÖVETKEZTETÉSEK 

Az előbbiekben tanulmányozott konkrét esetek és a kulturális sajátosságok ismeretében 

valószínűsíthető, hogy mindkét esetben, de emellett számos azonos helyzetben is interkul-

turális félreértés alakul ki az iraki fél és az amerikai katonák között. A félreértés abból kö-

vetkezett, hogy mindkét fél saját nyelve, saját kultúrája által meghatározott módon interpre-

tálta az adott szituációt. A téves értelmezés, vagy félreértelmezés, illetve a két fél egymás-

ról kialakított sztereotípiája konfliktust idézett elő, mely tragédiával végződött. Az interkultu-

rális félreértés tehát interkulturális konfliktushoz vezetett. 

Az egyik és legalapvetőbb félreértés a kommunikatív jelzésben volt. Az iraki, illetve ira-

kinak látszó magyar sofőr tudatában egy másfajta „kép” élt az áteresztő-ellenőrző pontok 

kinézetéről, vagy csak az adott, „szokatlan” térben való elhelyezése gátolta őt a tudatosí-

tásban és abban, hogy meg kellene állnia. Másrészt, ha az amerikai katona adott is le 

jelzést a száguldó autóban ülők számára, azt félreértelmezhette vagy teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyhatta a két férfi. Mivel a feltartott kézjelzést az amerikaiak „megállj!”-

ként, az irakiak pedig alapvetően „helló”-ként, tehát üdvözlésként értelmezik, jóllehet, innen 

adódott a félreértés. Továbbá – persze ez már kevésbé valószínűsíthető – az amerikai 

katona figyelmeztető lövését az iraki helybéli megszokottnak tekintette, hiszen számára a 

levegőbe lövés egy tipikus ünnepi szokást jelent, amit gyakran alkalmaznak Irakban. A 

magyar férfit, pech-jére külseje alapján ítélték meg, hiszen olyan rasszjegyei, illetve öltözé-

ke volt, mely alapján rögtön irakinak azonosították az amerikai katonák – ez ebben a pilla-

natnyi helyzetben nem csoda –, mely csak a félreértést erősítette meg. 

A másik félreértésre okot adó tényező a múltban megélt negatív tapasztalatokra való 

építkezés volt az amerikai katonák körében. Hiszen öngyilkos, „dzsihados” merénylő már 

több esetben robbantotta fel magát ellenőrző-áteresztő pont közelében, így a katonák nem 

kockáztathattak, inkább lőttek a megelőzés érdekében. Továbbá egyfajta sztereotípiaként, 

általánosításként élt bennük az a tipikus iraki külsejű férfi, aki szakállas, hófehér földig érő 

szobot, vagy disdását
6
 hord. 

4. A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGUS MEDIÁTORI SZEREPE 

Nagyon nehéz egy harmadik félnek megérteni a gyakran történelmi gyökerekkel rendelke-

ző konfliktus lényegét. A nemzetközi felhatalmazással beavatkozó harmadik fél arra törek-

szik, hogy a fegyveres konfliktust megszüntesse. Mindaddig a helyszínen kell azonban 

maradnia, amíg a szembenálló felek nem képesek áttérni konfliktusuk békés eszközökkel 

történő rendezésére. A kulturális antropológia ahhoz nyújthat segítséget, hogy a felek 

megérthessék a másik kommunikációs üzenetei mögött megbúvó kulturális logikát, hogy a 

„miértek” megértésével társulhasson a „hogyanokhoz”.[5] 

                                                 
6
 https://egysajtkukacdubaiban.wordpress.com/2010/08/06/csador-burka-abaja-oltozkodes-arab-

modra/ (Letöltés ideje: 2015. 01. 05) 

https://egysajtkukacdubaiban.wordpress.com/2010/08/06/csador-burka-abaja-oltozkodes-arab-modra/
https://egysajtkukacdubaiban.wordpress.com/2010/08/06/csador-burka-abaja-oltozkodes-arab-modra/
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Az interkulturális félreértések megelőzése érdekében érdemes antropológusokat be-

vetni a katonai terepen. Az antropológus nem csak ismeri az adott nép kulturális szokásait 

és nyelvezetét, de közvetítőként fel tudja hívni olyan „apróságnak” tűnő sajátosságokra, 

szokásokra hívni a katonák figyelmét, melyek, mint az előbbiekben vizsgált ellenőrző-

áteresztő ponton való interakciók során is könnyen hasznosíthatóak, elkerülve a tragédiát 

és az ártatlan civil áldozatok számának gyarapodását. A Magyar Honvédség Civil-katonai 

Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ az első olyan szervezet a Honvédségen 

belül, amely tudatosan törekszik az adott missziós terület civil lakossága kultúrájának pon-

tosabb megismerésére. [6] A megismerés révén az antropológus tanácsai nem csak a 

békefenntartó missziók során, de bármely hadműveleti területen értékesnek bizonyulhat-

nak anélkül, hogy értelmetlen vérrontásba torkolna a katonai művelet. 

Kulcsszavak: kulturális sajátosság, interkulturális konfliktus, mediátor, interkulturális kom-

munikáció, kulturális félreértés 

Keywords: cultural differences, intercultural conflict, mediator, intercultural communication, 

cultural misunderstanding 
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