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SÜTŐ DÁVID PELÉ 

Az antropológusok létjogosultsága a lélektani  
hadműveletekben 

Existence of anthropology in the psychological operations 

Absztrakt 

Az antropológia megjelenését a hadseregben a XIX. század végére, XX. század 

elejére datálhatjuk. Már Gregory Bateson és Ruth Benedict is végeztek már olyan 

jellegű kutatásokat, melyet később a hadsereg használt fel a céljaira. A XXI. szá-

zadra eljutottunk, oda hogy Montgomery McFate, a kulturális antropológiának 

teret harcolt ki a hadseregben és megalakította a Human Terrain System (HTS) 

intézményét, amelynek nagy szerepe van a civil-katonai együttműködésben 

(CIMIC). A civil-katonai együttműködés misszióihoz szokott társulni a lélektani 

műveletek (PYSOPS) is, mivel közös a céljuk van, hogy a béketámogató művele-

tek során a civilekre gyakorolt hatásokkal könnyebbé tegyék az együttműködést a 

lakosság és az ott állomásozó csapatok között és kiküszöböljék az esetleges civil 

katonai konfliktusokat. Az antropológiának ezekben a műveletekben is fontos 

szerepek juthatnak, ha a PSYOPS során is alkalmazzák őket. A műveleteken 

belül is a kutatási, értékelési és átélési tevékenységek során jutnának főbb sze-

rephez.[1] 

Abstract 

The appearance of the anthropology in the military was approximately at the end 

of 19th century and the beginning of the 20th century. Even Gregory Bateson and 

Ruth Benedict did some research in these days, which they handed over to the 

military. In the 21st century we got to Montgomery McFate who made effort for 

cultural anthropology to take place in the military she also founded the Human 

Terrain System (HTR), which had have a big role in Civil Military Cooperation 

(CIMIC). The mission of Civil Military Cooperation also cooperates with 

psychological operations (PSYOPS), because they have common interest to 

make the cooperation between the inhabitants and the stationed armies and to 

eliminate the possible civil military conflicts during the peace support operations. 

The anthropology takes a prominent part in these operations, if they are employed 
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during the PSYOPS. Within the operations they could get to an important role 

through the research, the assessment and the experience. 

A cikk megértése céljából szeretném először fölvázolni, hogy mi a kulturális antropológia 

és milyen módszerekkel dolgozik egy antropológus, melyek azok a kompetenciák, amellyel 

rendelkezik és felhasználható véleményem szerint a lélektani műveletekben. 

Az antropológia korai szakaszában azt tartották, hogy csak a „primitív” vagy egzotikus 

népeket tanulmányozza, de a jelenkorban olyan széles spektrumon helyezkedik el, hogy 

kutatás tárgyának egyik vége az emberi evolúció, míg a másik a saját és a városi társada-

lom kutatása. Az antropológiának nagyon sok részterülettel rendelkezik, de én frekventál-

tan a kulturális antropológiáról ejtenék szót. Egy olyan szűk területre használjuk, aminek 

során az emberi szokásokat kutatja, tehát a vizsgálatának a központjában a kultúrák és 

társadalmak összehasonlítása áll. A XX. század eleje óta viszont az ember társadalmi 

viselkedésekre és kultúrákra vetített általánosításokat és elméleteket állította a horizontjá-

ra.[2] 

Az antropológus olyan kompetenciákkal rendelkezik, melyeknek segítségével, mélyeb-

ben megismerhetünk társadalmi csoportokat vagy etnikumokat. Az első, amivel rendelkezik 

a holisztikus szemléletmód, ami nem más, mint: „a rendszer bármely kiragadott aspektusa 

a többitől elkülönítve nem érthető meg.” [2] Tehát az adott csoport kulturális rendszerében 

minden összefüggést és kulturális kapcsolatot meg kell vizsgálni és csak így érthető meg, 

hogy miért azt vagy ezt teszi az adott csoport. A kommunikációs kézség elengedhetetlen, 

mivel az antropológus fegyvere a strukturált vagy strukturálatlan beszélgetés és interjúzás. 

Ennek segítségével nyerünk olyan információkat, amik részletesen engednek belátni a 

közösség kultúrájába. A katonaság szempontjából, mint az elmúlt időszak is bizonyítja ez 

az a fontos kézség, ami segítség az antropológusok részéről. 

Az antropológus elsődleges módszere a kvalitatív kutatásokban és a terepmunkában 

rejlik. A kvalitatív kutatás nem számszerűsíthető adatokban jelenik meg, hanem megfigye-

lésekben, szavakban, történetekben szolgáltatják az adatokat, amit az antropológus értel-

mezve a tudományos nyelvezetre fordít le. Ezen kutatások célja nem az általános törvény-

szerűségek feltárása, hanem a kutatott csoport társadalmának mélyébe belelátni és meg-

érteni, ezekről elméleteket alkotni. [3] A terepmunka, az a cselekvés, ami során az antropo-

lógus folytatja a fent leírt kutatást. A terepmunka a klasszikus értelmében több éves úgy-

mond állomásozó terepmunkát takar, de ez napjainkra megváltozott, köszönhetően fe l-

gyorsult világunknak. Napjainkban a kutatók csak hetekre esetleg hónapokra mennek le a 

terepre. Ez azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt végezzük azt el, amit elődeink csináltak. A 

terepmunkán végzett feladatok és ott szerzett kompetenciák is segítségére lehetnek a 

hadsereg feladatainak végzésében. A terepmunka során kapcsolatba lépünk a helyiekkel 

és egy kiválasztott kulcs-adatközlő segítségével „beépülünk” a társadalmukba. Ha ez sike-

resen megtörtént, akkor a kutatás folytatásaként megfigyelünk, kommunikálunk, jegyzete-

lünk és interjút készítünk. Ezeket mind írásosan, mind pedig vizuálisan és hangfelvételek 
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formájában rögzítjük. A terepmunka végeztével, pedig hazaérve a lokális térben gyűjtött 

anyagot értékeljük (elemezzük a tudománynak megfelelő formában). 

Úgy gondolom, hogy ezek a kompetenciák és kutatási módszerek, melyek a terepmun-

kák során egy antropológusban kialakulnak, sokban elősegíthetné nemcsak a CIMIC fela-

datainak ellátását, hanem a PSYOP területén is alkalmazhatónak tekintem.  

Fontos a PSYOPS fogalmát is kibontani, mert csak úgy értelmezhető, hogy mi is lenne 

a feladata egy antropológusnak ezen a specifikus területen. A PSYOPS meghatározása a 

NATO által leírt fogalom magyarázatot tartom relevánsnak: 

„A PSYOPS olyan tervezett lélektani műveleti tevékenység, amely béke, válság és há-

ború időszakában az ellenséges, és a semleges közegekre irányul, melynek célja, hogy 

hatást gyakoroljon a politikai és katonai célkitűzések elérését befolyásoló célcsoport(ok) 

szellemi beállítottságára, magatartására és viselkedésére.”
1
 Ezzel a művelettel sok célja 

van egy hadseregnek, az egyik az ellenség vagy a potenciálisan ellenséges célcsoport 

akaratát gyengíteni, emellett a baráti célcsoport támogató érzelmeit megerősíteni és végül 

megnyerni az el nem kötelezett vagy a bizonytalan célközönség támogatását és együttmű-

ködési szándékát. A PSYOPS-oknak három alkategóriáját határoz meg a NATO ezek az 

alábbiak: a stratégiai lélektani, válságreagáló lélektani és harci lélektani műveletek. A há-

rom művelet közül az első kettőben látom a szerepét egy antropológusnak, mivel úgy gon-

dolom, hogy az etikai kódex ütközik a harci lélektani műveletek céljaival. A stratégiai és 

válságreagáló műveletekben sok olyan közös vonás van, mint például a semleges és baráti 

célcsoportok támogatásának és együttműködésének a megszerzése. A PSYOPS-okat 

céljuk szerint két csoportra osztják ebből az antropológia szempontjából az összekötő más 

néven kohéziós cél a fontos. Ezek azok a típusú PSYOPS tevékenységek, műveletek, 

aminek során a művelet a baráti vagy semleges célcsoportra irányul azzal a céllal, hogy 

bennük együttérzést, megértést, rokonszenvet, barátságot és bizalmat keltsen. Ezek azok 

a tevékenységek, amelyekben etikailag nyugodtan vehet részt egy antropológus hadműve-

leti területeken is. A PSYOPS tevékenység kialakításának alapvető szempontjai minden 

szintjén megegyeznek. A szintek a következők: a feladat, kutatás és értékelés, átélés (be-

leélés), korai integráció és koordináció, időszerűség, szavahihetőség, a hírforrás ismerete, 

hitelesség.
2
  

A kialakítási szempontokon belül a kutatás és értékelés terén találom a leghasznosítha-

tóbbnak egy antropológus szaktudását és a tereptapasztalatok által kialakított kompetenci-

ákat. Egy hosszabb ideig végzett antropológiai kutatás részletes információkat nyerhet a 

lélektani műveletek megkezdése előtt. Mivel a kulturális jegyek sokkal mélyebben gyöke-

reznek az emberek csoportjában és ezek képesek felülírni és szabályozni nemcsak a cso-

port, hanem az individum életét is. Csak tekintsünk magunkra, mi is a saját társadalmunk 

                                                 
1
 A PSYOPS alapjai (2005), Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti 

Központ. PSYOPS parancsnoki útmutató (segédlet)(2012), Székesfehérvár: Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság. 
2
 u.o. 
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kulturális normáinak próbálunk folyamatosan megfelelni és a szabályozott keretei között 

élni. Következtetésképp, ha egy afgán törzset szeretnénk meggyőzni a saját érdekünknek 

egy PSYOPS művelet segítségével, akkor a kutatás során elmegy az adott törzshöz az 

antropológus, aki tudományosan is felkészült a világ népei is kulturális szokásaiból és 

elkezd beszélgetni a csoportban élő emberekkel, közben keres magának egy 

kulcsadatközlőt, akinek a szerepe egy háborús övezetben még jobban felértékelődik, mint 

béke idején. Ő az, akire a kutató az életét is rábízhatná, mivel az adatközlő, mint belső 

ember mindent elmagyaráz, figyelmeztet és felhívja az antropológus figyelmét arra, hogy 

mit tegyen, mit ne és mi miért történik a terepmunka során. 

Ezek után, ha az antropológus már jól mozog, a csoport köreiben elkezdheti az interjúz-

tatást is és ezeknek az elemzését. Az interjúkból kinyert információk alapján a műveleti 

központ elkezdheti pontosítani, hogyan akarja és milyen módszerekkel végrehajtani a 

PSYOPSOT. Az antropológus szerepe itt még nem fejeződne be, mivel a hadsereg számá-

ra ő válik egyfajta kulcsadatközlővé, tehát a PSYOPS művelet végrehajtása során az ant-

ropológus, a műveleti csapatokkal vagy a személyekkel együtt kell, hogy mozogjon, hogy 

azokat a hibákat az egység vagy a katona ne kövesse el, ami esetlegesen a PSYOPS 

művelet sikertelenségét jelentheti. Így folyamatos kontaktusban marad a kutatott törzzsel 

is, ami azért fontos, mert így egy folytonos kontroll alatt tudják tartani a PSYOPS művelet 

hatásait és a művelet által kiváltott változásokat a törzs részéről. Az antropológus folyama-

tos kintléte során tudja figyelni, hogyan változnak a PSYOPS hatására a dolgok és ezeket 

lekommunikálva a műveleti egységnek, tudják kontrollálni a folyamatokat, hogy a célnak 

megfelelő irányba haladjanak. A PSYOPS végeztével egy lezáró kutatást kell az antropo-

lógusnak csinálni, arról, hogy mi változott meg a törzs társadalmi és kulturális életében és 

normáiban a művelet elejétől a végéig, és egy hatástanulmányban összefoglalni mindeze-

ket. Így egyfajta befor-after kutatást végezne a PSYOPS égisze alatt. 

Fontos szerep hárul az antropológusokra az átélés vagy beleélés kapcsán. Az átélés 

azt takarja, hogy a PSYOPS tevékenységeket végrehajtók képesek a célcsoport helyzetét 

átérezni és átélni, tehát empatikusak. Ennek a kialakításában és elmélyítésében lehet még 

segítségre az antropológus. Mivel ő tudna tréningeket tartani azzal kapcsolatban, hogy 

milyen is a társadalmi és kulturális helyzet. Az antropológus, ha kutatott egyes törzseknél, 

meg tudja osztani a kutatás során tapasztaltakat az oda induló egység résztvevőivel egy 

intenzív felkészítés keretében. Így a PSYOPS tevékenységet végző katonák is már rendel-

kezhetnek egy olyasfajta tudással, ami akár életmentő lehet egyes helyzetekben. Tehát a 

kulturális tudás civil és katonai részről is akár életeket is menthet, de ezt már bizonyította 

az antropológia. Itt a PSYOPS során egyszerűen arról van szó, hogy a művelet az elterve-

zett célját sikeresen elérje, úgy hogy közben semmilyen emberi veszteség nem történik és 

az jövőbeni hatásai is pozitívan csapódnak le a törzsek vagy az ország felnövő generáció-

jában és vezetőiben. 

A téma kutatása során konkrét pozitív alkalmazási példákkal találkoztam, amik az afga-

nisztáni háborús területeken zajlottak, sajnálatosan ezeket, negatív történéseknek kellett, 
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hogy megelőzzék. Először bemutatnám az eseteket és utána az ebből adódó hibákat mely-

re rájöttek az ott szolgálatot teljesítő katonai antropológusok és javítottak a helyzeteken. 

A Magyar Honvédség 2003-ban kezdi meg küldetését az afganisztáni területeken. Eb-

ben az övezetben is szükség van a kulturális érzékenyítésre.  Dr. Boldizsár Gábor is írja, 

hogy „A komplex környezetben, a humán térben végrehajtandó feladatok sikere érdekében 

növelni kell katonáink „civil érzékenységét”, társadalomtudományi ismereteik alkalmazá-

sát.” Főleg a PRT vezető számára vagy azon személyek részére, akik folyamatos kontak-

tusban vannak az afgán civilekkel. Számukra fontos a lokális kultúra, viselkedés rendszer 

és azok szabályainak pontos ismerete, a helyiek viselkedésének és reakcióinak megérté-

se, mert ez vezet az itt betöltött és elvállalt feladatok sikeréhez. [4] 

Az afgán helyzet nagyon kényes, az ott szolgálatot teljesítő hadtestek, csoportok és a 

civilek között, abból adódóan, hogy a katonák és a civilek kultúrája, vallása és nyelve is 

eltérő. Ha ez mind nem elég, akkor még közbe szól az is, hogy Afganisztánban törzsi tár-

sadalomban élnek az emberek és szinte minden törzs különböző saját nyelvi dialektust 

beszél. Ezek között a körülmények között kell egy békefenntartó katonának tökéletesen 

elvégezni a mindennapi feladatukat, amivel az előbbiekben felvázoltak alapján mindannyi-

an egyetértünk, hogy nagy pontosságot és precizitást igényel, ezért segítségül ott vannak 

az antropológusok. 

Mivel Afganisztánban saját tereptapasztalatokkal nem rendelkezek, így Sztankai Krisz-

tián főhadnagy által feljegyzett eseményeket tudom a kutatásom és elemzésem alapjául 

venni. Két esetet is leírnék, amelyek jól mutatják, hogy mit jelent az, ha egy idegen (ese-

tünkben a katona) nem ismeri a lokális attribútumokat. 

Az első eset során a non-verbális kommunikációval voltak problémák. Egy közúti elle-

nőrzőponton, az ott szolgálatot teljesítő katonák, mutatták az érkező civil sofőrnek az Eu-

rópában megszokott stop jelzést, de a sofőr ennek ellenére közeledett az ellenőrzési pont-

hoz. A következménye az lett, hogy nagyon sok civil áldozat született, de nem tudták miért. 

Több ilyen eset megtörténte után gondolták úgy, hogy megvizsgálják az esetet. Egy antro-

pológus kiderítette, hogy a jelzés, amit a katonák használnak az afgán kultúrában üdvöz-

lésnek számít, és közelebb jövetelre szólít fel. Ezek után az antropológusok utána jártak az 

Afganisztánba használatos „Stop-Állj” non-verbális jelzésnek és rendszeresítették az elle-

nőrzőpontokon. Ennek az eredménye az lett, hogy százalékosan nagy arányban csökkent 

a civil és a katonai halálos áldozatok száma. [5] 

A második eset Afganisztán déli részén történt. A szituáció a következő volt: amerikai 

egység ment ki terepre és megálltak informálódni, eközben az egyik katona botor módon 

úgy döntött, hogy az egyik ház előtt álldogáló leánygyermeket lefotózza. A katona a képe-

ket el is kezdte csinálni, mire a leány édesapja gépkarabéllyal a kezében, szitkozódva 

előtört a házból és lelőtte a fotózó és a mellette álló katonát. A többi katona ezt észlelte és 

közbeavatkozta, így az édesapa is halott lett. Egy egyszerű kulturális félreértés miatt há-

rom ember halálát követelte ez a szituáció. Nem következett volna be, ha a fotózó katona 

betartja azt az egyszerű kulturális szabályt, hogy az afgán nőket és lányokat nem lehet 

lefényképezni. Sajnos a kint szolgáló antropológusok se tudják folyamatosan ellenőrizni a 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2015. VIII. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

278 

kiképzésen megtanított anyag szabályainak és a kulturális tilalmaknak a betartását. Így 

csak a folytonos figyelemfelkeltés az eszköze annak, hogy a katonák is észben tartsák, 

azokat a szabályokat, amiken az életük múlhat. [6] 

Amint a bemutatott példákon keresztül láttuk, hogy a problémák javarészt kommuniká-

ciós félreértésekből adódnak, de csak ezzel lehet megoldani a problémákat is. Így nem 

csak a magyar PRT, hanem mindegyik a kommunikáció segítségével látja el feladatát és 

érik el a célt, hogy az adott csoportot megnyerjék maguknak vagy a területen békés légkört 

hozzanak létre. Lássuk hogyan is zajlik ez Afganisztánban. 

Afganisztán infrastrukturálisan a világon az egyik legelmaradottabb ország, ez a sze-

génységből adódik. Így nehéz a PRT-sok feladata. A céljaik eléréséhez mindennemű 

kommunikációs eszközt megragadnak. A személyes találkozáson át a TV-ket, helyi újsá-

gokat és rádióadásokat, és a katonák által kialakított infóbokszokat használják fel. A helyi 

lapokkal az a probléma merül fel, hogy az országban nagy az analfabetizmus aránya így 

nem jut el a többséghez az üzenet. A TV sem a megfelelő, két hátulütője van, éspedig 

áram csak időszakosan van, a másik, hogy nincs mindenkinek televíziója, anyagi okokból 

kifolyólag. Az egyik leghatékonyabb a rádió, mivel Afganisztánban ezt egyfajta „sportként 

űzik”. Viszont ehhez a PRT-s műveleti csoportnak saját felszerelt adó járműre van szüksé-

ge, ezzel a járművel kis területeken tudnak adásokat leadni, de olyan helyen is, ahol nincs 

semmilyen adó torony. A leghatékonyabb pedig a tartományi járások hivatalai mellett elhe-

lyezett „infóbokszok”. Ezekben képes, írásos, két-három oldalas kiadvány ismerteti a civile-

ket az aktuális katonai tevékenységekről és eseményekről, vagy lélektani befolyásolásra 

használják fel őket. 

A jövő Afganisztánba is a mobiltelefonok irányába mutat ilyen téren, a legfrissebb tech-

nika, amivel a PRT csoportok dolgoznak az SMS.
3
 

A PSYOPS és a CIMIC műveletek az antropológiával karöltve a jövőben háborús terü-

leteken a civilek segítségével és együttműködésével el tudják érni a békés és háború men-

tes övezetek kialakulását, és a társadalmi csoportok közötti évek óta tartó konfliktusok 

megszűnését. 

Kulcsszavak: kulturális antropológia, antropológus kompetenciái, CIMIC, PSYOPS, kvalita-

tív kutatás. 

Keywords: cultural anthropology, competence of the anthropologist, CIMIC, PSYOPS, 
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 A PSYOPS csoport tevékenysége Afganisztánban Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/28800 

(letöltés ideje: 2014.12.23.) 
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