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SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

Üdvözöljük a  

Lélektan és hadviselés 

interdiszciplináris  

e-folyóirat  

II. évfolyam 2020/1. 

számának megjele-

nése alkalmából! 
 

   A következő oldalak nemcsak a disz-

ciplinák (hadtudomány, pszichológia, polito-

lógia, történelem, médiatudomány, pedagó-

gia, informatika) tekintetében, hanem térben 

(Afrikát, Amerikát, Ázsiát és Európát érintve) 

és időben (az ókortól napjainkig terjedően) is 

változatos intellektuális kalandokat kínálnak e 

lapszám Olvasóinak. 

   Az első tanulmány szerzője Dr. Kemény 

László, témája pedig a Szovjetúnió politikai 

rendszerének történeti alakulása annak kez-

deteitől a XX. század közepéig terjedő idő-

szakban. E mű folytatása következő lapszá-

munkban lesz olvasható. 

   Dr. Fejes Zsolt, Helyes Marcell és Dr. Mi-

hók Sándor az ókori Mezopotámia hadse-

regeit tekintik át két részből álló tanulmá-

nyukban. Az első tanulmány a sumér és ak-

kád kor, illetve az Óbabiloni Birodalom had-

seregeire fókuszál, míg a második tanulmány 

az Újasszír Birodalom katonai szerveződéseit 

mutatja be. 

   Dr. Ildikó Pšenáková napjaink „Social 

Engineering” (a számítógép felhasználóktól 

pszichológiai manipuláció útján történő adat-

szerzés) jelenségét, módszereit és a bűnmeg-

előzés orientációjú oktatás erre vonatkozó 

kihívásait tekinti át írásában. 

   A témához kötődik Mező Lilla Dóra mé-

diamanipulációról szóló tanulmánya, mely az 

USA-ban „Project Serpo”-ként elhíresült ese-

tet is bemutatja (térbeli kalandozásunk ettől 

kezdve már csillagközivé válik, ugyanis a hí-

res-hírhedt projekt szerint egy tűlünk 40 

fényévnyire található bolygóra repítettek 12 

űrhajóst...). Jelen számban e Szerzőnek egy 

másik tanulmánya is olvasható, amely az afri-

kai Ghánába kalauzolja az Olvasót, s mutatja 

be az ott élő nők helyzetét a családtervezés, 

gyermekvállalás, az oktatás és a munkavállalás 

aspektusából. 

   Drs. Sáfrány Judit az aktív állományban lé-

vő tűzoltókat (is) érintő testsúlycsökkentés 

pszichológiai hátterét, valamint annak inter-

venciós lehetőségeit tárja elénk.   

   Végül a lélektan és hadviselés témáját is 

érintő V. Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferenciáról (2020. március 15.-2020. má-

jus 1.) és a pszichológiai hadviselés példatá-

rának és egyéb hadtörténeti kiállításnak is he-

lyet adó virtuális múzeumról szóló műhely-

bemutatók olvashatók jelen lapszámban.  

 

 

   Gondolatébresztő kalandozást kívánok  

a hadak útján, 

a pszichológia ösvényein, 

a történelem útvesztőiben: 

 

Dr. Mező Ferenc 

alapító főszerkesztő 
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A SZOVJETUNIÓ POLITIKAI RENDSZERE – 1. RÉSZ 

 

 

Szerző: 

 

Kemény László (PhD, CSc) 

nyugalmazott egyetemi tanár 

 

 

 

Szerző e-mail címe: 

kemeny.m.laszlo@gmail.com 

 

 

 

 

 

Lektorok: 

 

Farkas József György 

Magyar Újságírók Országos Szövetsége 

 

Gilyán György 

ny. volt moszkvai nagykövet 

 

…és további két anonim lektor 

   Absztrakt 

   Jelen tanulmány a Szovjetunió (SZU) politikai rendszerének történetéről szóló sorozat első 

része, amely a SZU kezdete és a 20. század közepe közötti eseményeket tartalmazza. 

   Kulcsszavak: Szovjetunió, politikai rendszer, történelem 

   Diszciplinák: történelem, politológia 

 

 

   Abstract 

   THE POLITICAL SYSTEM OF THE SOVIET UNION - 1ST PART 
   The present study is the first part of a series about the history of political system of the 
Soviet Union (SU), which contains the events between the beginning of SU to the middle of 
the 20th century. 
   Keywords: Soviet Union, political system, history 
   Discipline: history, politology 
 
 
 

 

Kemény László (2020): A Szovjetunió politikai rendszere – 1. rész. Lélektan és hadviselés – inter-

diszciplináris folyóirat, II. évf. 2020/1. szám. 9-30. doi: 10.35404/LH.2020.1.9 
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   Azoknak a politikusoknak, a képzeletében, 

akik – bármilyen meggondolásból is – szor-

galmazták a Szovjetunió felbomlását, minden 

bizonnyal nem az szerepelt kiemelt helyen, 

hogy a „robbantást” követően miként ren-

dezkednek majd be a „maradványok”. A ta-

pasztalatok arra utalnak, hogy érvényesült a 

hírhedt orosz mentalitás, az „авoсь”, vagyis a 

„majd csak lesz valahogy”, s vaktában neki-

vágtak. Végül is lett Oroszország és még 14 

önálló ország, amelyek államiságát többé-

kevésbé sikerült azóta saját népük és a világ 

számára is elfogadhatóvá tenni.  

   Oroszországra maradt a nemzetközi kap-

csolatokban a Szovjetunió államiságának az 

öröksége, de lényegét tekintve megváltozott 

minőségben: jelentősen zsugorodott terület-

tel, korábbi nemzettársakat elválasztó határok 

között, majd feleannyi lakossal, és mindezek-

nek megfelelően, a szuperhatalmi funkciót 

felváltó, „leminősített” szerepkörben.  

   Oroszország újrakezdte az életét. Másikat 

és másként. A „szovjet-szocialista” társadal-

mi-gazdasági berendezkedést az ellenkezőjére 

cserélték, s a történelmi előéletében már vé-

res küzdelemben elvetett „kapitalizmust” 

igyekeztek korszerű formában visszaszervez-

ni. Mintegy évtizednyi súlyos megpróbáltatá-

sokkal teli küszködés sorsrontó következmé-

nyeit mérlegelve, végül is túlléptek ezen, s a 

XXI. századba érve, sajátos „orosz-módon” 

konszolidált „szociális-piacgazdaságként” 

formálódik az Oroszországi Föderáció álla-

mának társadalmi-gazdasági berendezkedése.  

   A rendszer-korrekciót a világ Vlagyimir Pu-

tyin elnök nevéhez köti, aki sikeresen ötvözte 

a globálisan integrálódott világ modernizációs 

fejlődési követelményeit az oroszországi ha-

gyományokkal. A 2012-ben lezajlott elnökvá-

lasztást megelőzően körvonalazott program-

jának egyik fejezetében fejtette ki politikája 

ide vonatkozó lényegét (lásd: Net1): „Ugyan 

a szituáció külsőleg sokban hasonló, mégis 

nálunk a helyzet lényegét tekintve más. A mi 

… problémáink közvetlenül a Szovjetunió 

lebontásával kapcsolatosak és elvileg a törté-

nelmi Oroszországgal, amelynek alapjai a 

XVIII. században jöttek létre. 20 évvel ez-

előtt az Oroszországi Szovjet Föderatív Szo-

cialista Köztársaság (OSzFSzK) képviselői a 

»szövetségi központtal« szembeni harcuk he-

vületében kezdték el a »nemzetállam« kialakí-

tásának folyamatát az OSzFSzK keretében. A 

»szövetségi központ«, azért, hogy nyomást 

gyakoroljon az ellenfeleire, a színfalak mögött 

összejátszott az orosz autonóm területekkel, 

ígérve nekik a »nemzetállami státuszuk« meg-

erősítését. Ma már látszik, hogy mindkét tö-

rekvés elkerülhetetlenül járult hozzá az or-

szág széteséséhez és a szeparatizmushoz”.   

   Az elnök abból indult ki a rendszer korrek-

ció kialakításában, hogy „Oroszország törté-

nelmi állam”. Bár új államisággal és jelentő-

sen megváltozott területen – mégis magán 

hordozva az előző századok lenyomatait – 

alakítja ki sajátos rendszerét. Ugyanakkor 

megjegyezte (lásd: Net 2), hogy „Oroszor-

szág történelmében állandóan visszatérő 

probléma – az elit egy részének a törekvése a 

nagy ugrásra, a forradalomra, a következetes 

fejlődés helyett. … Ezzel szemben áll a másik 

tendencia …a hajlam a tespedésre, arra, hogy 

valaki majd eltartja … ezek … minden alkal-

mas esetben önelégedett uraságokká változ-

nak és szembeszegülnek bármely változtatás-

sal és féltékenyen őrzik a státuszukat és a pri-

vilégiumaikat”.  
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   Putyin megállította a kapkodást, az éppen 

divatos neoliberális és neokonzervatív gazda-

sági és politikai megoldásoknak a lakosságot 

sokkoló kipróbálásait. Politikájának krédója, 

hogy „akkurátusan”, a lépésről lépésre hala-

dás módszerével valósítja meg a történelmi 

folytonosság, illetve megszakítottság elvét a 

gyakorlatban. A politikai rendszert sem lehet 

– ezer éves történetiségű ország esetében – 

rombolással, voluntarizmussal, importált 

„secondhand”-re cserélni.  

   Az új Oroszország valamennyi rendszer-

elemének a megértéséhez szükség van annak 

a folyamatnak a feltárására, hogy mi miből 

keletkezett, s milyen utat járt be a mai állapo-

ta kialakulásáig. Vonatkozik ez az oroszor-

szági politikai rendszerre is. Minden olyan 

momentum, amely érinti az emberek közötti, 

illetve az egyes ember és az ország, az állam 

szerveinek, szervezeteinek kapcsolatait, vi-

szonyait, nyomot hagy a bekövetkező válto-

zásokban, attól függetlenül, hogy milyen irá-

nyúak, mennyire lényegiek, mélyek és széles-

körűek a kialakuló új rendszer eltérései az 

előzőtől.  

   Ebből következően az 1917-s forradalom-

ban született „szovjet”-rendszer – bármeny-

nyire is megtagadta a „magántulajdon szent-

ségét” és a cári időszakok berendezkedéseit – 

mégis megörökölte például a számos nemze-

tiséget, a különböző vallásokat, a népszoká-

sokat, a „törzsi” és „családi-rokoni” közigaz-

gatási hagyományokat stb., amelyeket be kel-

lett építenie az irányítási struktúrákba, mert 

másként azok „áttörtek” rajta.  

   Ugyanez vonatkozik az 1993-s társadalmi-

gazdasági rendszerváltás politikai struktúráira 

is. 

 

 

   Megjegyzés: A „rendszerváltás” ma-

gával hozta a szélsőséges nézeteket is 

az ország történelmét és benne a poli-

tikai rendszert illetően. Ha, nem is ér-

tünk vele egyet, de fontos megismerni 

például a szovjet állam politikai rend-

szereit (e kifejezés orosz fordításban: 

политические режимы советского 

государства).  

 

 
 

   Bár a „magántulajdon mindenhatóságának” 

visszaállítása gyökeresen más társadalmi és 

politikai formációt feltételez, de – éppen a 

kezdeti időszak kudarcai bizonyítják – nem 

lehet ignorálni a szovjet-szocialista rendszer 

struktúrájának szervezeti és a lakosságot érin-

tő politikai és társadalom-pszichológiai „le-

nyomatait” sem.  

 

 

   A Szovjetunió politikai rendszere 

   Az 1917-s „munkás-paraszt-katona taná-

csok” szerepével induló, majd „szovjet-

szocialista” tartalommal és terminológiával 

megvalósuló irányítási mechanizmus elveit és 

struktúrájának elemeit, még Lenin dolgozta ki 

az „Állam és forradalom” című művében. 

(LÖM 33. köt. М.: Издательство 

политической литературы,1969)    

 

   Leninnek a kapitalizmust meghaladó 

társadalompolitikai rendszerére vo-

natkozó elméletét tárja elénk az azóta 

megvalósult gyakorlat tükrével, alap-

művében Krausz Tamás (2008). Az 

ebben a műben kikristályosított gon-

dolatok, értékelések sorvezetőként 

szolgálnak a Szovjetunió politikai 
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rendszerének ismeretéhez és megérté-

séhez. A témához kapcsolódóan kü-

lönösen az V. fejezet („Állam és for-

radalom”) igazítja el az érdeklődőt az 

összefüggések rendszerében).  

 

 

 
   Jelen írásnak nem feladata a lenini koncep-

ció és a forradalom után kialakult gyakorlat 

elemzése, de annak ismerete – különösen 

azoknak a fejezeteknek, amelyek arról szól-

nak, hogy „mivel kell helyettesíteni a szétvert 

állami gépezetet” – hozzátartozik a Szovjet-

unióban kialakult viszonyok megértéséhez, és 

a későbbi átalakulások problémáit sem lehet 

nélküle feltárni és megérteni a megoldásukat. 

Egyetértve Krausz Tamással, aki a lényeg ki-

emeléséhez mottóként használja Lenin 

(LÖM 33. köt. 13) gondolatát arról, hogy mi-

ért kell lerombolni a kapitalizmus „politikai 

burkát”: „A »vagyon« mindenhatósága azért 

biztosítottabb a demokratikus köztársaság-

ban, mert nem függ a politikai gépezet egyes 

hibáitól, a kapitalizmus rossz politikai burká-

tól. … a tőke, miután birtokába vette ezt a 

legjobb burkot, olyan biztosan, olyan szilár-

dan alapozza meg hatalmát, hogy ezt a ha-

talmat a burzsoá-demokratikus köztársaság-

ban a személyeknek, intézményeknek, pár-

toknak semmiféle változása sem ingathatja 

meg” (idézi Krausz, 2008, 220; e szerző rész-

letesebb elemzése a problémáról: Kemény, 

2018). Részletezés nélkül, ezért azokat az 

elemeket fontos kiemelni, amelyek „lenyoma-

tai” valamilyen módon és mértékben ma is 

jelen vannak és hatást gyakorolnak. 

   Kiindulópont, hogy a lenini elvek szerint, 

az ország államapparátusának, irányító rend-

szerének és struktúrájának, politikájának a 

szocializmus céljait kellett szolgálnia. A szo-

cialista társadalom államának, valamennyi in-

tézményének az volt a feladata, hogy az ok-

tóberi forradalom alapelveinek megvalósítá-

sát erősítse és fejlessze. Az alapelvek pedig a 

dolgozó embert, a munkásosztályt rendelték 

a rendszer középpontjába állítani, úgyis, mint 

a hatalom gyakorlóját; s úgyis, mint akiért van 

a rendszer egésze. A gyakorlatban ennek az 

értelmezése, egyrészt megszülte a „perma-

nens osztályharcot”, amely a „proletariátus 

diktatúrájában” öltött testet; másrészt, kiala-

kította az állami „gondoskodást” a dolgozó 

emberről, amely szinte „mentesítette”, „fel-

mentette” az egyént a részvételétől, a bele-

szólásától az állam ügyeinek intézésében. „A 

munkásosztály a képviselői által gyakorolja a 

hatalmat” – szólt a mondás. S, ez lett a „szo-

cialista demokrácia” megjelenési módja is. 

   A forradalom eleve a cári önkényuralom és 

politikai rendszerének felszámolására irá-

nyult, és az addig hatalmon lévő politikai osz-

tály helyébe a népképviselőket kívánta állíta-

ni. Miután a szétvert politikai rendszer helyett 

gyökerestől eltérő alapelveket magáénak valló 

rendszert, s annak sajátos struktúráját kíván-

ták kiépíteni, nem is használták a „politikai 

rendszer” fogalmát. A „politikai rendszer” 

fogalma a Szovjetunióban csupán az 1970-es 

évek második felében vált befogadottá, abból 

adódóan, hogy 1977-ben alkalmazásra került 

az Alkotmányban. Ezt megelőzően olyan 

terminológiát használtak az ország politikai 

berendezkedésének a leírására, mint az „osz-

tálytársadalom politikai szervezete”; vagy a 

„szocialista demokrácia rendszere”. Ez a 

rendszer azonban az elképzelt elvek szerint 

igazából soha nem épült ki, és a ’17-s forra-
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dalomtól a Szovjetunió fennállásának több 

mint 70 éve alatt többször is alapvető fordu-

latokat szenvedett el.  

 

 

   Megjegyzés: külön-külön is minden 

fordulatot feldolgoztak már a szaktu-

dósok, és érdeküktől függően a politi-

kusok is. Ezeket itt nem ismételjük 

meg, s vitát sem kezdeményezünk ve-

lük kapcsolatban. A politikai rend-

szerben a 70 év alatt lezajlott fordula-

tok végeredményének tekintjük mind-

azt, ami a Szovjetunió felbomlásához 

és a szovjet-szocialista rendszer levál-

tásához vezetett. Jelen fejezetben azo-

kat a tényeket rögzítjük, amelyek va-

lamiképpen hozzájárultak a kontinui-

tás fennmaradásához. A 70 év folya-

matának ismeretét megszerezhetjük 

például az Oroszország története. Szovjet-

unió kronológiai tanulmányokból (Lásd: 

История России. СССР – Net3)   

 

 

 

 

   A „hadikommunizmusból”  

   az Új Gazdasági Politikába (NEP) ve- 

   zető időszak politikai berendezkedése 

   Kezdődött azzal, hogy – a még véget sem 

ért I. világháborúnak az Orosz Birodalomra 

gyakorolt hatásai következtében, a forrada-

lom részeként magára vállalt különbéke 

okozta helyzet miatt, majd a polgárháború és 

az intervenció körülményei közepette – Le-

nin kénytelen volt, és még képes is, korrekci-

ókat végrehajtani az általa elképzelt rendsze-

ren.  

   Az induláskor bevezetett „hadikommuniz-

mus” (Net4; Net5; Павлюченков,1997; 

Бордюгов, Козлов, 1991) – amely elkerülhe-

tetlen volt az adott helyzetben – egy ponton 

már szinte elviselhetetlenné vált az emberek 

számára. Az utolsó jelzést a feltétlen változta-

tásra az 1921. március 1-én Kronstadtban ki-

tört lázadás adta. Az ellátásra vonatkozó kö-

vetelések mellett, itt olyan jelszavak is el-

hangzottak (például „Hatalmat a Tanácsok-

nak és nem a Pártoknak”; „Bolsevikok nélkü-

li Tanácsokat” stb.), amelyek a politikai vi-

szonyokat kérdőjelezték meg. A nagyon fe-

szült gazdasági és politikai válság rákényszerí-

tette a forradalom vezéreit a „szocializmusról 

alkotott nézeteik felülvizsgálatára”. A társa-

dalmi feszültségek enyhítése végett elhatároz-

ták az Oroszországi Kommunisták Pártja 

(Bolsevikok) – РКП(б) X. kongresszusán 

1921. márciusban, hogy fokozatosan vissza-

vonják a „hadikommunizmus” politikáját. 

   Az újabb fordulattal, az előbbieket felvál-

totta az „Új Gazdasági Politika” (NEP, vagy: 

НЭП)”, amely ugyan a gazdasági vállalkozá-

sok szabadságáról szólt elsősorban, de igazá-

ból valamiféle politikai demokrácia kiszélese-

déseként emlékezünk rá (lásd:  Net6; Net7, 

Максимова, 2010). Az időszak ellentmondá-

sosságának a bemutatása a legkifejezőbben Ilf 

és Petrov (1997), „Tizenkét szék” című szatí-

rájából ismerhető meg, a legmeggyőzőbb fi-

gurája pedig Osztap Bender. 

    A NEP bevezetését még Lenin kezdemé-

nyezte. Ez azért is figyelemre méltó, mert a 

válságkezelő program alapvetően kérdőjelez-

te meg az általa hirdetett magántulajdon elle-

nes politikát. Az ő elvi kompromisszuma a 

bizonyíték rá, hogy nem dogmák alapján 

épült ki az új társadalmi rendszer; illetve, 

hogy a fundamentalista ragaszkodás a dog-

mákhoz okozza a feszültségeket. A NEP lé-
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nyegében helyreállította a gazdaság vegyes-

tulajdoni rendszerét, és hasznosította a kapi-

talisták szervezeti-technikai tapasztalatait, 

miközben az ország egészének felsőszintű 

irányítását megtartotta a bolsevik kormány 

kezében. A közel évtized alatt a magánkez-

deményezések szabadabbá válása ellenére, 

meghatározóan érvényesültek a politikai és 

gazdasági folyamatok befolyásolásának esz-

közeiként: az РКП(б) teljhatalma, az iparban 

az állami tulajdon, a központosított pénzügyi 

rendszer és a külkereskedelem monopóliuma.  

   Ennek a fordulatnak a szükségessé válása 

döbbentette rá a forradalom vezetőit arra, 

hogy revideálniuk kell a nézeteiket a „szocia-

lizmus és a magánkezdeményezések össze-

egyeztethetetlenségéről”. A NEP létjogosult-

ságának – miként Lenin megfogalmazta: a 

„komolyan vételéről és távlatosságáról” – 

1921 májusában „Rendkívüli Pártkonfe-

renciát” hívtak össze (Максимова, 2010). 

Ezen az összejövetelen felülkerekedett a „re-

formista cselekvés módszere”, s elvetették a 

„tőkével szembeni vörösgárdista forradalmi 

roham” politikáját. Ezt követően megjelentek 

a „szindikátusok”, a „trösztök”, az „áru-

tőzsdék”, a „koncesszió”, stb. Eltörölték a 

kisiparosok tulajdonának nacionalizálásáról 

szóló dekrétumot, az elvett ingatlanokat, esz-

közöket visszaadták, és 1921 júliusában meg-

született az a törvény, amely jogot adott va-

lamennyi szovjet-oroszországi polgárnak, 

hogy kisvállalkozásba fogjon. Ugyancsak 

1921-ben létrehozták az Állami Bankot, 

amely a következő évben bevezette a 

„cservonyec” – aranytartalmú – nemzeti va-

lutát. A specializált kereskedelmi bankrend-

szer már erre épült rá.   

 

 

   1 cservonyec egyenlő volt 10 forra-

dalom előtti aranyrubellel és 7,74 gr. 

tiszta arannyal (Net8).  

 

 
  A politikai rendszerben a NEP időszakában 

szinte minden olyan szerkezeti elem megje-

lent, amely továbbra is elvetette a cári-önkény 

feudális típusú intézményeit, ugyanakkor be-

emelte az akkori nyugati kapitalista világban 

honos megoldásokat. Az alapeszme azonban 

megmaradt, vagyis a „szocializmusban mű-

ködtették a kapitalista megoldásokat”. A 

rendszer a „szocializmus építésének állama-

ként” működött, amelyben továbbra is érvé-

nyesült a „proletariátus diktatúrája” és a „Párt 

vezető szerepe”.  

    A XXI. századi posztszovjet Oroszország 

elemzőinek és politikusainak értékeléseiben a 

NEP – azzal együtt, hogy a mai viszonyok 

bizonyos előképeként hasznosítják – az akko-

ri politika „lavírozásaként” jelenik meg. Az 

ország lakosságában többségben lévő kispol-

gársággal kötött „szociális kompromisszum-

nak” tekintik, amellyel fenn lehetett tartani a 

„szocializmus építésének irányultságát”, még 

ha lassabb tempóval is az elképzeltnél, de jó-

val kisebb kockázattal ( Net9; Соболев, 

2006; Net10).   

   Nem bocsátkozunk vitába a-zokkal, akik 

összevetik a NEP és az új Oroszország rend-

szerét, mert a megítélés relevanciájához szük-

ség lenne az akkori objektív és szubjektív vi-

szonyok teljes körének a dialektikus értékelé-

sére. Azt azért megállapíthatjuk, hogy abban 

az időben rendszerszerű szervezettséggel 

még váratott magára Szovjet-Oroszország 
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egész területén a szovjet-szocialista politikai 

rendszer megállapodottsága.   

   Tény, hogy az 1920-s években a vegyes 

gazdaság gyökeret eresztett, és fokozatosan a 

saját logikája mentén fejlődött. Ugyanakkor a 

NEP nem csupán gazdasági koncepcióként 

tört utat magának. A NEP két ellentmondá-

sos tendenciát jelenített meg: az egyik, a gaz-

daság liberalizálása; a másik, a kommunista 

párt hatalmi monopóliumának megőrzése. 

Ezt az ellentmondást a forradalom vezetői is 

látták. 

    Az 1920-s években úgy kellett alakítaniuk a 

„NEP-es” politikát, hogy az segítse elő a vi-

lág- és a polgárháborúban teljesen lepusztult 

gazdaság helyreállítását és fejlesztését, mi-

közben ez a szocialista szándéknak lényegét, 

természetét tekintve ellentmondó megoldás, 

eleve elkerülhetetlen szociális, társadalmi vál-

ság helyzetet válthatott ki.  

   A piaci viszonyok fejlődése feltételezte a 

polgári-demokratikus viszonyok szerves be-

épülését az állam politikai rendszerébe. En-

nek csírái jelen voltak a Szovjetunió 1922-s 

megalakulásakor (Net11, Net12), az első, 

1924-s Alkotmányban (Net13), és a fejlődés 

tendenciái is ezt az irányt mutatták.  

 

   A politikai rendszer átalakulásainak mene-

tében a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetségének (СССР) a létrejötte hozta az 

újabb meghatározó fordulatot (Net14, 

Net15). Egyrészt, az addig „nemzetállamok-

ként” erősödő nagy egységei a volt cári biro-

dalomnak, „önkéntesen” kapcsolták össze 

ismét a sorsukat egységes államban; másrészt, 

az egységes államiságnak lett az alapja a szo-

cializmus építése a szovjet típusú politikai 

rendszer keretében.  

 

   Az eredeti javaslat szerint 1922. 

december 30-án a Szocialista Szovjet 

Köztársaságok Szövetsége (SzSzKSz-

СССР) jött létre a hasonló elnevezésű 

oroszországi, ukrajnai, belorusziai és a 

kaukázuson-túli területek egyesülésé-

ből.  Az Alkotmányban már felcseré-

lődött, a szovjet került előre a szocia-

lista pedig utána! Az egységes állam-

nak egy fővárosa lett: Moszkva. A po-

litikai rendszere is egybeforrt, amely-

nek felépítése, struktúrája alapvetően 

megmaradt a Szovjetunió egész léte-

zése során: egy kormány és végrehajtó 

hatalmi ág, egységes törvényhozó és 

joghatalmi rendszer. A szövetségi 

köztársaságok ‒ 4 majd 16 ‒ az Al-

kotmány szerint szuverén államoknak 

számítottak, amelyek formálisan meg-

őrizték a jogosultságukat – speciálisan 

ezt szabályozó törvény alapján – a 

szabad kilépésre az Unióból. A szö-

vetséges-köztársaságok (ekkor még) 

arra is jogosultak voltak, hogy külföldi 

államokkal önálló kapcsolatot építse-

nek ki, diplomáciai és konzuli megál-

lapodásokat köthettek, valamint részt 

vehettek nemzetközi szervezetek 

munkájában, lásd: Net16, Net17). 

 

 
   Ugyanakkor, természetüknél fogva a ma-

gántulajdon és a vállalkozások jelenléte, a 

NEP funkcionálása együtt járt a másként 

gondolkodás, az érdekütközések – köztük a 

Szovjetunión belüli nemzetek érdekeinek – 

élénkülésével. Természetes volt, hogy az el-

lentétes érdekek képviselői követelték a „szó-

lás-szabadságát”, és meg is jelentek a magán 

könyvkiadók, folyóiratok (pl. „Экономист”, 
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„Новая жизнь” stb.), a különböző ideákat 

hirdető vitafórumok. Ez az időszak a szabad 

művészet, az orosz avangard kiteljesedésének 

kora (lásd: Net18). A hatalomra került „for-

radalmi politikai-osztály” azonban, nem nézte 

jó szemmel ezeket a jelenségeket. Már a 

Szovjetunió megalakulásának idején számos 

újságot betiltottak; elkezdődött az előkészíté-

se a másként gondolkodó tudósok, értelmisé-

giek, művészek eltávolításának az országból.  

 

 

   Lenin 1922. május 17-én javasolta, 

hogy a szovjethatalom ellen aktívan 

fellépőkkel szemben a halálbüntetés 

helyett alkalmazzák az országból „kül-

földre történő emigrációra kényszerí-

tés” büntetést. Így „született meg” 

például a „filozófusok hajója”, s kerül-

tek emigrációba olyan személyiségek 

(Bulgakov, Iljin, Bergyajev, Szorokin 

stb.), akik a mai Oroszország számára 

példaadó értelmiségiek (lásd: Net19, 

Net20, Net21).  

 

 

 

   Az egyetlen legálisan működő pártként már 

csak az РКП(б) maradt. Az ú.n. „szovjet pár-

tokat” szisztematikusan szétverték, s így 

megszüntek az „eszerek”, a „mensevikek”; és 

feloszlatta magát az ellenzéki „Bund” is. Ki-

alakult az „egypárt-rendszer”. A pártokkal 

foglalkozó fejezetben erre még visszatérünk 

(részletesebben lásd: Net22). 

    Másik oldali probléma is jelentkezett a 

NEP belső ellentmondásai következtében. A 

magángazdaságok erősödése a falun, életre 

keltette az „osztály-elkülönüléseket”. Számos 

tényező jelezte a „kulák”–„zsellér” rétegző-

dést, s főként az egyre kibékíthetetlenebb – a 

Szovjetunió hivatalos rendszerének egyenlő-

séget hirdető, szocialista lényegével szembeni 

– ellentéteket. A zsellérek, béresek a megél-

hetésükhöz kénytelenek voltak a földet, mű-

velési eszközöket bérbe venni a tulajdono-

soktól, sőt uzsora-hiteleket is tőlük kaptak 

ehhez. Mindezért úgy fizettek, hogy a várha-

tóan megtermelődő összes terméküket áron 

alul előre lekötötték a kuláknál. Ennek ered-

ményeként a falusi lakosság teljesen elnincs-

telenedett, a paraszti kisgazdaságok ellehetet-

lenedtek, és fenyegetett a lázadások veszélye. 

Ráadásul 1921-22 években az időjárás sem 

kedvezett a mezőgazdaságnak, szinte nem is 

volt mit betakarítani. S, ez a két jelenség 

együtt vezetett az éhínséghez a Volga-

mentén, és az ország szinte mindegyik „élés-

kamrájában”.  

 

 

  

  A posztszovjet narratívák között ki-

emelkedik a „golodomor (éhinség, 

éhhalál)” időszakának politikai magya-

rázata. Ukrajnában ezzel teremtettek 

perdöntő hangulatot a Szovjetunióval 

szemben – lásd például: Net23.  

Ugyanakkor számos időtálló elemzés 

is született ennek a kornak az objektív 

értékeléséről – lásd például: Net24. 

 

 
 

   A háborúkból éppen kikecmerkedő ország, 

ahelyett, hogy a konszolidációra fordíthatta 

volna minden erejét, beleveszett a jelzett el-

lentmondások feloldhatatlanságából 1923-ra 

kialakult szociális és politikai krízis zsákutcá-

jába. A forradalom támogatói – a parasztság 
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és a munkásság – elégedetlenek lettek a bol-

sevikok hatalomgyakorlásával. A munkások 

számos helyen sztrájkba léptek, mert nem 

kapták meg az egyébként is alacsony fizeté-

süket, miközben felemelték a normákat, és 

tömeges elbocsátásokra is sor került, stb. A 

parasztságot a kiéleződött „osztályharc” mel-

lett, még az „árolló” kinyílása, az adók növe-

kedése is sújtotta, amire a befizetések megta-

gadásával válaszoltak.  

   A helyzetet jellemezte, hogy a szovjet poli-

tikai rendszer ekkor Lenin elvitathatatlan te-

kintélyű vezérlő szerepére alapozódott. A be-

tegsége még csak nehezítette a konszolidáló-

dást, de az 1924. január 21-én bekövetkezett 

halála súlyosan megrendítette a Szovjetuniót. 

Ráadásul, ahelyett, hogy az egyébként is ne-

héz gazdasági helyzetben lévő, súlyos agrár-

válságtól éhínségben szenvedő ország a stabi-

litásra összpontosíthatott volna, ismét hatal-

mi – kivált: személyi – harc foglalta le az erő-

ket (lásd részletesebben: Net25, Net26). En-

nek színtere elsősorban a bolsevik párton be-

lül volt, a szereplői pedig, főként a forrada-

lom első nemzedékéből kerültek ki. A NEP 

meggyökereződésének hátterében a ’20-s 

évek elején a nepes politika perspektíváját a 

szocialista eszméktől idegennek tartó „bal-

irány” képviselői kerültek előtérbe.  

 

 

   A ’20-s évek közepére a szovjet 

gazdaság (főként a mezőgazdaság és 

az élelmiszeripar, a könnyűipar) fel-

lendülése elérte a háború előtti szintet.    

   A hadi kiadások csökkenése lehető-

vé tette a nehézipar és egyéb ágazatok 

dinamikus fejlődését.  

   Körülbelül 1925-re befejeződött a 

gazdaság helyreállítása. Azért problé-

mák is adódtak: 1923-ban „árukrízis” 

lépett fel; 1927-28-ban pedig, „gabo-

natermesztési” válság. Ezt követően – 

a politikai rendszerben bekövetkező 

változásokhoz kapcsolódóan – a NEP 

felszámolásra került, s elkezdődött a 

„tervgazdálkodás”. Lásd: Net27).  

 

 
 

   De, egymás után jelentek meg más külön-

böző irányzatok is: a Buharin–féle „jobbolda-

li ellenzék” (Buharin 1925. április 17-én, falu-

járása során mondta ki a parasztság körében 

azután híressé vált mozgósító jelszavát: 

„Gazdagodjatok!” – lásd: Net28, Net29); a 

„munkás ellenzék”, amely a népgazdaság irá-

nyítását a szakszervezetekre bízta volna; a 

Trockij fémjelezte „új kurzus”, amely magá-

ban foglalta a párton belüli „demokratikus 

centralizmus” híveit is; az „új ellenzék”, 

amely szembefordult Sztálin teóriájával a 

„szocializmus felépíthetőségéről egy ország-

ban”; az „egyesült ellenzék”, amely szinte 

minden irányzatot igyekezett magába foglalni, 

stb. (Net30).         

  Azért, hogy a témánktól nehogy mellékvá-

gányra kerüljünk, nem részletezzük a Szov-

jetunió további sorsát illetően önmagában 

véve is nagyon fontos szerepet játszott ha-

talmi küzdelmet. Ezekben a harcokban dőlt 

el a Szovjetuniónak, mint egységes államnak, 

és a meghirdetett szocialista társadalmi-

gazdasági berendezkedésének a sorsa. Ter-

mészetesen a történészek egyik fontos vizsgá-

lati terepe ennek az időszaknak a részletes 

feltárása és értékelése. Hatalmas irodalma van 

már ennek, s nem tartom célszerűnek újabbal 

előállni (lásd például a főszereplők visszaem-

lékezéseit: Л.Д.Троцкий. К истории 
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русской революции. М. Политиздат. 1990. 

Н.И. Бухарин. Избранные произведения. 

Политиздат. 1988.  Р.А.Медведев. Они 

окружали Сталина. М. Политиздат. 1990).   

   A politikai rendszer fejlődése szempontjá-

ból, a végül is kikristályosodott végeredmény 

a döntő. Ez pedig Sztálin hatalomra jutása, s 

vezér-szerepének felülkerekedése, a demok-

ratikus népképviseleteket maga alá gyűrő to-

talitarizmus kiépülése. (lásd: Net31, Net32).  

   A politikai rendszer szempontjából lénye-

ges, hogy az ország lehetséges fejlődési vari-

ánsai közül, az útválasztás kritériumainak va-

lamennyi meghatározó témája a harc terepé-

nek bizonyult. Ismét előtérbe került az alap 

probléma: lehetséges e egyáltalán a szocializ-

mus építése egyedül a Szovjetunióban? Eh-

hez kapcsolódtak a további elvi kérdések: a 

nemzetiségekről; a felhalmozás, a tulajdonlás 

politikájáról; az iparosításról; a munkásosztály 

viszonyáról a parasztsághoz; az árpolitikáról. 

A személyi küzdelemnek kitüntetett területét 

jelentette a párt fejlesztésének az iránya: a 

pártdemokrácia kiszélesítésének és a frakció-

zásnak az engedelméért, vagy a „demokrati-

kuscentralizmus” megvalósulásáért kell-e 

erősíteni a szerepét (részletesebben lásd: 

Net33). Végül is a hatalmi harcból Sztálin ke-

rült ki győztesen.  

 

 

 

   Sztálin képes volt maga mellé állítani 

Kámenyevet, Zinovjevet, Buharint és 

együtt azzal vádolták meg Trockijt, 

hogy diktátori hajlamával ki akarta sa-

játítani Lenin vezér-szerepének utód-

lását. Ezért 1925 januárjában leváltot-

ták a hadsereg irányításának vezetői 

tisztségeiből, s végérvényesen kiszorí-

tották az ország további sorsának 

ügyeiből.     

   Az ezt követő rendszer kiépítése 

több lépcsőben valósult meg. Sztálin 

először elvetette Trockij NEP-re vo-

natkozó kritikáját, amikor az 1923. 

októberében „Új kurzust” hírdetett 

meg azzal szemben. Trockij szerint a 

NEP fenntartásával a párt okozza a 

gazdasági válságot, s ezért követelte a 

pártbürokrácia felszámolását, a párt 

demokratizálását. A „46-ok nyilatko-

zatához” csatlakozva követelte az 

üzemek államosítását és az ipar ellátá-

sának biztosításához a parasztság 

„kollektivizálását”. Ezt követően Sztá-

lin legyőzte az „új ellenzéket”, s ké-

sőbb Buharinékat is. A negyedik sza-

kaszban, 1928-29-ben megküzdött a 

„jobboldali elhajlókkal” és így egyedül 

maradt a párt és az ország élén.  

   A hatalmi harc együttjárt a „párt-

tisztítással”, melynek során kb. 170 

ezer embert zártak ki a pártból.  A 

párton belüli harcról szóló számos le-

írás közül érdemes megismerni a 

Net34 forrásban közöltet.    

 

 
   A bolsevik párt főtitkáraként 1922 áprilisá-

tól Sztálin lett a pártapparátus vezetője, s az 

ebből adódó kapcsolatrendszert hasznosítva 

szorította ki a neki ellentmondókat – első-

sorban Trockijt – a hatalomból. Mindent 

egybevetve ürügyként a NEP szolgált. A ha-

talomért harcolók mindegyike, s a frakcióik 

is, bármely kérdést tűztek napirendre, végül a 

„szocializmus” vagy „NEP” ellentmondásai-

nak a kezeléséhez, vagyis a „politikai burok-

hoz” jutottak el. Ugyanis a lényeg az volt, 
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hogy a „vegyes tulajdonviszony” fennmara-

dása esetén tudja e biztosítani a „politikai 

rendszer”, a „burok” (ahogyan Lenin nevezte 

a tőke hatalmát minden esetben biztosító po-

litikai rendszert) a szocializmus érvényesülé-

sét minden körülmények között?! Két opció 

mutatkozott.  

• Az első, amelyben érdekegyeztetéssel, 

demokratikus viszonyok közepette ér-

vényesül a szocializmusban minden ál-

lampolgár számára a szabadság, az 

egyenlőség és a közösségiség. 

•  A másik: miután nem biztosítható a tu-

lajdonosok, tőkések szolidaritása a ma-

gántulajdonnal nem rendelkező dolgozó 

tömegekkel, a szocializmus politikai 

„burka” kikényszeríti – a „proletár-

diktatúra” eszközeivel – a társadalmi-

gazdasági rendszer ilyen irányú fejlődé-

sét.  

   Az elhúzódó viták, hatalmi érdekütközések 

nem tudták dűlőre vinni a dilemmát, miköz-

ben a Szovjetunió szociális-gazdasági válság 

spirálban vergődött, és számos jelzés arra 

mutatott, hogy a nemzetközi geopolitikai tér-

ben olyan háborús készülődés vette kezdetét, 

amelyben az I. világháborút lezáró megegye-

zésekkel szembeni revans szándék mellett a 

szovjet-rendszer felszámolása is napirenden 

van. Ebben a kontextusban vizsgálva a törté-

néseket juthatunk arra a következtetésre, 

hogy az alternatívákat képviselők – főként 

Sztálin és Trockij – közötti intellektus kü-

lönbség, pszichikai tényezők és ambíciók já-

rultak hozzá, hogy a diktatúra változata kere-

kedett felül (megjegyzés: Az eredeti doku-

mentumok értékeléséből juthatunk ennek a 

legfontosabb feltételezésnek a megfogalma-

zásához. Lásd: Net35).  

   A „sztálini rendszer” fordulata  

   a „szocializmustól” a „birodalmi 

   diktatúrára”  

   Mindemellett a világtörténelmet és főként a 

„kommunizmus” sorsát távlatosan meghatá-

rozó átrendeződés is bekövetkezett. A 

„NEP” utáni időszak követelményeiről foly-

tatott vitát Sztálin a „felzárkózás szükséges-

ségével” zárta le. „Az élen járó országoktól 

50-100 évvel lemaradtunk – mondta a ’Szoci-

alista ipar dolgozóinak első össz-szövetségi 

konferenciáján’ 1931 februárjában, és kijelöl-

te a feladatot – Ezt a távolságot tíz év alatt 

kell lefutnunk. Vagy megtesszük ezt, vagy le-

gyűrnek bennünket” (lásd: Net36). Az ezt 

követő történésekből kiderült, hogy – a Szov-

jetuniónak már egyedüli vezetőjeként – nem 

pusztán feladatként jelölte meg a gyors fel-

zárkózást. A „diktatúra” módszerét választva, 

nem csak a NEP-t dobta el, hanem a fejlődés 

tartalmi stratégiájából a ’17-s forradalom cél-

ját, lényegét: a „szocializmus eszméit is likvi-

dálta”.  

   Talán a legfrappánsabban értékelve ezt a 

fordulatot, Lev Naumenko, kiváló filozófus 

professzor, az oral history interjújában 2014-

ben, azt mondta (Net37): „A világ háborúra 

készült a Szovjetunió ellen. Sztálin pedig ke-

resztet vetett a szocializmusra és erős, hatal-

mas államot kezdett építeni”. Sztálin 1929-

ben átállította az országot a „birodalmi” kon-

cepcióra, a birodalmat megvédeni képes ipari 

nagyhatalom leggyorsabb kiépítése céljának 

szolgálatába. Ezzel a sarkos állítással sokan 

egyetértenek, s még többen azt vélik, hogy 

nem „likvidálta” a szocializmus felépítésének 

perspektíváját, de az akkori körülmények kö-

zött nem volt más alternatíva. Az tény, hogy 

a retorikában még fel is erősödött a „szocia-
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lizmus hirdetése”, de a gyakorlatban olyan 

folyamatok indultak be, amelyek miatt felve-

tődik: a „cél szentesítheti-e az antihumánus 

eszközöket is?!”        

   A politikai viszonyok változásainak sorá-

ban, ez a tényező újabb és gyökeres fordula-

tot hozott. Sztálin ezt követően mintegy ne-

gyedszázadra a Szovjetunió teljhatalmú urává 

vált. A vezér istenítése – a „személyi kul-

tusz”, amely a politológiai fogalomtárba is 

bekerült a későbbiekben – pedig, az egyik 

legjellemzőbb vonása lett annak a politikai 

rendszernek, amely az 1930-s évektől megha-

tározta az ország életét.  

 

 

   A sztálini rendszer politikai értékelé-

sét és elítélését végül 1956-ban, az 

SZKP XX. Kongresszusa végezte el 

lásd: Nyikita Hruscsov (1956). A 

„szépirodalmi” feldolgozását pedig, 

lásd: Anatolij Ribakov (1988) Az 

Arbat gyermekei című művében.  

 

 

 

 

   Mindemellett, a sztálini korszak sem volt 

egynemű, legalább négy szakaszra bontható – 

ami a politikai rendszer modifikálódásait illeti 

– nem azonos tartalommal és funkcióval.  

   Az első időszakot 1927-33 között – a NEP 

felszámolása mellett – az első ötéves tervben, 

erőltetett menetben megvalósított, három 

megújulás jellemezte: az iparosítás, a mező-

gazdaság kollektivizálása és a kulturális forra-

dalom. 

   Az iparosítás lényegében a lenini 

GOELRO-val vette kezdetét. Ismerős a jel-

szó „A kommunizmus = szovjethatalom + 

az egész ország villamosítása”. Itt még a for-

radalom célja volt a mozgató erő. A sztálini 

koncepcióban már a világgal szembeni lema-

radás felszámolása, és a birodalom kiépítése, 

amely szembe tud szállni a háborús készülő-

déssel. Az „iparosításnak” hatalmas irodalma 

van – lásd például: Net38, Net39) 

   A falvak sorsa a Szovjetunió egész területén 

a leggyötrelmesebb kérdésnek bizonyult. Ket-

tős feladatot kellett megoldani:  

   1. úgy megőrizni a parasztság föld iránti 

„gazdaszeretetét”, hogy közben megtörjék a 

cári, feudális viszonyok maradványait, a szol-

gai alavetettség, a nyomor visszahúzó erejét;        

   2. a mezőgazdaság modernizálása biztosítsa 

a közben kibontakozó iparosítás követelmé-

nyeinek a teljesítését.  

   Ez a folyamat szörnyű megrázkódtatások – 

többek között az 1932-33 „éhinség”, a „kulá-

kok” likvidálása – árán ment végbe. 

 

 

   Leírásait lásd: Михаил Шолохов. 

Поднятая целина. »Издательская 

Группа „Азбука-Аттикус“«, 2015, 

URL:http://megogo.net/ru/view/75

80-podnyataya-celina-seriya-1.html; 

vagy pedig: Коллективизация в 

СССР. URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Коллективизация_в_ССС

Р Illetve: Сталин: время, люди, 

Империя. Тайны голода 30-х. 

http:// stalinism.ru/kollektivizatsiya/ 

taynyi-goloda-30-h.html). 

 

 
   A „kulturális forradalom” célja volt az új 

típusú kultúra kialakítása, amely a tömegek-

http://megogo.net/ru/view/7580-podnyataya-celina-seriya-1.html
http://megogo.net/ru/view/7580-podnyataya-celina-seriya-1.html
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nek szól, s felszámolja az analfabétizmust 

(likbez), az új társadalom számára teremti 

meg az értelmiségi bázist. Talán ez volt az 

egyetlen megőrzött és legsikeresebb eleme a 

„szocialista” átalakításnak (részletesebben: 

Net42). Ennek során a kényszerrel kollektivi-

zált faluról áramlott a városokba a paraszti 

réteg fiatalabb, mobilabb része, kisebb élet-

feltételi igényekkel, de tudásszomjjal, s így a 

hatalom által mindenre mozgósíthatóan.  

   A cári rendszert kiszolgáló értelmiségi és 

közalkalmazotti réteg jelentős része a fehérek 

oldalán elpusztult a polgárháborúban, a má-

sik része külföldre menekült vagy emigráció-

ba kényszerítették; s akik mégis megmarad-

tak, azokat kihasználták, de a bizalmatlanság 

miatt később lecserélték a kulturális forrada-

lom eredményeként „kikupálódott” újakra.  

   Ebben az időszakban formálódott az az 

„engedelmes” politikai rendszer, amelyre 

Sztálinnak szüksége volt az erős birodalom 

megteremtéséhez.  

   A politikai rendszerben kialakult a vertikális 

egymásra épülés. A „tanácsok” már nem a 

„munkás-paraszt-katona küldöttek” önkor-

mányzataként működtek, hanem a központi 

hatalom végrehajtó szervezeteiként. A Köz-

pont által elhatározottak kérdés, vita nélküli 

engedelmes végrehajtásán pedig a belügyi-

biztonsági szervek őrködtek.  

   Kialakult az általános bizalmatlanság és fé-

lelem légköre, amely megszülte a „feljelenté-

sek” rendszerét, s a „szabotázsok” megtorlá-

sát (rendkívül gazdag tényanyag alapján 

elemzi és értékeli ezt az időszakot: Net43, 

Net44, Net45). 

 

   A második szakasz, az 1934-38 közötti 

„konszolidációé”, amely rendkívül ellent-

mondásosra sikerült. Sztálin fontosnak érezte 

a rendszere legitimálását, és ezt formába is 

akarta „önteni”. A Szovjetunió már az általa 

meghatározott ideológiai felfogás, alapeszme 

következményeként formálódott, s kifejezte 

megvalósítása gyakorlatának egy változatát, a 

„sztálini szovjet szocializmus” jellegét és ke-

reteit. Mindez a Szovjetunió „sztálini Alkot-

mányában” manifesztálódott.  

   A Szovjetunió első „szocialista” Alkotmá-

nyát 1936. december 5-én fogadta el az 

Összövetségi Tanácsok VIII. rendkívüli 

kongresszusa (Net46). Kimondták, hogy 

„győzött a szocializmus”, és a „proletárdikta-

túra” helyett, ezt követően „minden hatalom 

a dolgozókat képviselő tanácsoké”. Nemzet-

közi vonatkozásban – s ez érintette a sztálini 

külpolitikát is – Hitler hatalomra kerülése a 

meghatározó fejlemény, s így szovjet részről 

ez az időszak a háborús felkészülés kezdetét 

is jelentette.  

   A sztálini-rendszer alkotmányossá válása és 

a felkészülés a háborúra, rendkívül ellent-

mondásos állapotokat váltott ki. Egyrészről, 

az ország lelkesen támogatta az Alkotmány-

ban megfogalmazott valóban szocialista érté-

keket, és örült a II. ötéves tervben elért sike-

reknek (amit jelez például a fogyasztás 22%-

os növekedése és a demográfiai „boom” – 

v.ö.: Net47, Net48, Net49) – miközben ezek 

fokozták a szélsőséges személyikultusz kiépü-

lését is. Másrészről, pedig, az újabb, 1937-38-

as éhínség mellett, megmagyarázhatatlanul 

kegyetlen represszió harapózott el. 

 

    

   A ’30-s évek „éhínségéről” (főként 

az Ukrajna önállóvá válása után) szél-

sőséges „mitológiák” és politikai tö-
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rekvések születtek. A „Golodomor” 

lett az egyik hívószó az ukrán nacio-

nalizmus számára. Nehéz igazságot 

tenni ebben az ügyben, de az tény, 

hogy a sztálini rezsim kollektivizációja 

nem tudta összegyeztetni a mezőgaz-

dasági termelést a háborúra készülés 

programjával. Számos értékelés szüle-

tett, de legalább annyi a vitatható is – 

mégis fontos megismerni ezeket; 

példul: Net50, Net51, Net52.  

   A korszak represszióiról a világ leg-

inkább Szolzsenyicin „Gulág sziget-

csoport” könyvéből tájékozódott 

(v.ö.: Net53). Az irodalmi feldolgozás 

mellett számos – különböző indíttatá-

sú – elemzés is figyelemre méltó (pél-

dául: Net54, Net55).  

 
 

   Feltehető a kérdés: azokon kívül, akik a 

Vezér-kultuszt kialakították és fenntartották, 

s körülötte „sütögették a saját pecsenyéjüket” 

nem volt senki, aki képes lett volna ellenerőt 

kiépíteni?!  

 

 

 

   A Vezér-kultuszt kialakítók, fenntar-

tók és kihasználók köréről nagyon ke-

vés objektívnek tekinthető információ 

áll rendelkezésre. Közülük sokan ré-

szesei lettek az újabb hatalmi harcok-

nak, és az ebből adódó „érzelmi” kö-

tődések torzítják a szerepüket. Az 

azonban egyértelmű, hogy az „első 

generációt” felváltották azok a „sze-

mélyiségek”, akiknek már nem volt 

kötődésük a forradalomhoz (lásd: 

Net56, Net57).  

 

   De, voltak kísérletek, azonban kegyetlen 

volt a leszámolás velük, s tovább növelte az 

általános terrort. A Sztálin körül kialakított 

személyi kultusz tovább erősítette őt a párton 

belül. Az 1934-es SZKP kongresszuson 

azonban veszélybe került a hatalma, Kirov 

népszerűbb volt, a küldöttek megszavazták, 

de Sztálin emberei az eredményeket megha-

misították. A kongresszus résztvevőinek nagy 

részét kivégezték, Kirov pedig – soha fel nem 

tárt – gyilkosság áldozata lett 1934-ben. Az 

ezt követő „чистка” (tisztogatás), a vélt és 

valós ellenfelekkel való leszámolás tovább 

folytatódott. Az üldözési mániából eredő bi-

zalmatlanság, a feljelentések, besúgások min-

dennapossá váltak, nem kímélték sem a la-

kosságot, sem Sztálin közvetlen munkatársait 

(Sztálin felesége is öngyilkos lett 1932-ben).  

   Az ellenségkeresés („Éberség!” jelszóval) 

szellemében a belügyi, karhatalmi szerveket 

felhasználva (Cseka utódja: GPU majd 

NKVD = politikai rendőrség) terrort alkal-

mazott.  1928-tól koncepciós perek, kirakat-

perek rendezésével százezreket végeztetett ki 

(köztük a hadsereg vezérkarát, orvosokat, ér-

telmiségieket) vagy juttatott a hírhedt bünte-

tőtáborokba, a GULÁG-ba (Net58,Net59, 

Net60).      

 

   A harmadik szakasz a háborúé. A Honvédő 

Háború ismét „hadikommunizmust” kívánt 

meg szinte minden téren: a politikai rendszer 

egésze a helytállásért, a győzelemért mozgósí-

tott. Előtérbe kerültek a kommunisták; bizo-

nyos mértékben rehabilitálták a pravoszláv 

papokat; „elfelejtődött” a represszió. A 

Gulágon lévő tudósok közül sokan új fegyve-

rek konstruálásával járultak hozzá az ellenség 
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elleni küzdelemhez. Mindenkit mozgósított a 

haza védelme.  

   A mozgósítás jelszava lett: a „Hazáért – 

Sztálinért”! A politikai rendszer jól vizsgá-

zott, hiszen rendkívüli körülmények között 

végzett kreatív szervező munkával evakuálták 

az európai területekről az ipart, a kulturális 

kincseket, a gyermekeket, a korházakat stb. az 

Urálon túlra, s állítottak a hátországban min-

dent és mindenkit éjjel-nappal frontra terme-

lő munkába.  

   Ebben az időszakban a külvilág számára 

megfejthetetlenül a „nép országa” jelent meg 

a maga fenségében, és ez a nép védte szocia-

lista társadalmi berendezkedésű hazáját (rész-

letesebben lásd: Net61).  

   A sztálini korszak negyedik szakasza. Az 

1945. május 9. győzelem lezárt egy történelmi 

szakaszt a Szovjetunió életében és megkez-

dődött a sztálini-korszak negyedik szakasza, 

ami a győzelem utáni évektől a vezér haláláig 

terjedt (v.ö.: Net62, Net63, Net64, Net65).  

   Kettős feladat várt az országra:  

   1. helyreállítani a lerombolt, több mint 27 

millió embert elveszített, s ezer sebből 

vérző hazát;  

   2. hozzálátni a békés fejlődés megalapozá-

sához.  

   A külső körülmények, amelyek szinte 

azonnal az ország izolálását eredményezték, 

és a hidegháborút zúdították rá, jelentős mér-

tékben átrendezték a feladatokat, és fennma-

radt a fegyverkezés jelentősége is. A belső 

viszonyok – részben emiatt – szintén sokáig 

megőrizték a háború miatti újabb „hadi-

kommunizmus” állapotát.  

   A politikai rendszer nem tudott megszaba-

dulni a „mozgósító” szerepétől és struktúrái-

tól. A háború során szinte mindenkit értek 

olyan sérelmek, amelyek nem tették lehetővé 

a gyors felejtést és a megbocsátást. Ismét be-

indult a bizalmatlanságra alapozott represszi-

ós gépezet: azoknak a megbüntetése, akik a 

megszállt területeken éltek, a fogságból sza-

badultak, a „megbízhatatlanul viselkedett” 

népek (krími tatárok stb.) körébe tartoztak 

(és még sorolhatnánk „a kiket és a miérte-

ket”).  

   Ezek az évek vezettek végül is a vezér halá-

lát követő katarzishoz, politikai „olvadás-

hoz”, a sztálini-rendszer megtagadásához és a 

szocialista gondolat átértékeléséhez, s szere-

pének a visszaállításához.    

   Visszatekintve az azóta megtörtént esemé-

nyek, lezajlott folyamatok történelmi néző-

pontjából, továbbra is a drámai ellentmondás 

okozza a legnagyobb gondot. A sztálini szov-

jet politikai rendszer (bár formálisan „nép-

képviseletinek”, a „szocialista-demokrácia”, a 

„munkás-paraszt-katona tanácsok”, vagyis a 

„szovjetek” megtestesítőjének tekintette ma-

gát, valójában azonban) torz formában a 

„proletáriátust” felváltó szolgalelkű-bürok-

raták, karrieristák, egyéb kalandorok „új-

osztályának” hatalmát biztosító „diktatúra” 

egyszemélyi megtestesítője lett.  

   A sztálini politikai rendszer a „proletariátus 

osztály-uralma” koncepcióját felváltotta a 

„vezér ideológiáját és megvalósítása diktató-

rikus gyakorlatát támogatók uralmával”.  

   A „szocialista forradalmat” a világban szá-

mos politikai erő és progresszív személyiség 

támogatta.  

   A sztálinizmus kialakulását és a rendszer 

eltorzítását azonban, fokozatosan felismerve, 

egyre többen ítélték el.  Akik a SZU-ban lép-

tek fel ellene, azok a represszió áldozataivá 

lettek, mint például a „balos-kommunisták” 
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(левые коммунисты – v.ö.: Net66). A világ-

ban áldozataivá váltak a kommunista pártok, 

a szocializmus hívei.  

   Kialakult a bírálók köre is. A bolsevik for-

radalomnak a sztálini megtagadását követően 

kialakuló „új osztály” látleletét sokan felvá-

zolták, méghozzá már annak születésekor –  

köztük Valerian Oszinszkij vagy Gavril 

Mjasznyikov, akik többé-kevésbé maguk is 

ehhez az osztályhoz tartoztak.  

   Az új osztály természetét elemezte továbbá 

Karl Korsch, Herman Gorter és Otto Rühle 

az 1920-as években, vagy éppen George Or-

well (2012), aki 1948-as „1984”-ében „új 

arisztokráciáról” ír, a hatalom technokrata 

mérnökeiről.  

 

 

„Üdvözlet az egyformaság korából, a 

magányosság korából, a Nagy Testvér 

korából, a »duplagondol« korából” – 

írta erről a kettősségről 1984 című hí-

res művében George Orwell. 

 

 
 

   A legnagyobb vitát pedig  Milovan Gyilasz 

váltotta ki, az „új osztályról” alkotott nézete-

ivel. Lásd: Milován Gyilasz (1955, 1989) „Az 

új osztály: a kommunista rendszer elemzése” 

című művét, illetve ugyancsak Gyilasz (1962) 

„Találkozások Sztálinnal” (Conservations 

with Stalin) című írását (lásd még: Net67).  

   Mindezzel együtt, mindannyian ismerjük a 

Sztálin körüli mítoszokat: „Sztálin, a népek 

nagy tanítója”, „az elesettek gyámolítója” 

vagy „a világ proletariátusának nagy vezére”, 

de ezek ellenkezőit is: „Sztálin, a tömeggyil-

kos” vagy „Sztálin, a gonosz diktátor”. A tör-

téneti valóság, Sztálin személyisége és telje-

sítménye is összetettebb problémakör ennél, 

ezért sem a tudományos munkák, sem a nép-

szerű művek nem engedhetik meg maguknak 

az effélé leegyszerűsítést. Azt meg kiváltkép-

pen el kellene kerülni, hogy csupán a szemé-

lyén keresztül itéljük meg a Szovjetunió telje-

sítményét.  

   A „szovjet nép” végül is felülírta a törté-

nelmi folyamatban a személyiségeket és győz-

tesen került ki a háborúkból, forradalmakból, 

kultuszokból. Szerencsére vannak megfelelő-

en objektív leírásai már magyarul is ennek a 

kornak és következményeinek (Krausz, 

2003).  

   Ennek, a sztálinizmus egészében létezett 

politikai rendszer-modellnek, a funkcionálá-

sát nagyon drágán fizette meg a Szovjetunió. 

Az ára volt többek között: a tömeges politi-

kai represszió, a rendkívül kegyetlen módsze-

rekkel végrehajtott „kollektivizáció” a falun, a 

nagy tömegek felzárkózását megkísérlő „kul-

turális-forradalom” hátterében a „gondolko-

dás” szabadságának teljes körű elfojtása. Az-

zal a jelszóval, hogy a „vallás – a nép ópiu-

ma”, lerombolták a pravoszláv egyház temp-

lomait, megsemmisítették szerzetes rendjeit, 

egyéb értékeit, üldözték papjait. Másrészről, 

ugyanakkor, ezzel a rendszerrel, a hatalom 

erejével az erőforrások maximális koncentrá-

lásának eredményeként, történelmileg rövid 

idő alatt sikerült az országban kiépíteni egy 

olyan ipari bázist, amellyel a Szovjetunió ké-

pes lett a hitleri Németország erőfölényben 

lévő modern hadigépezetével szembeszállni, 

és győztesen megvívni a „Nagy Honvédő 

Háborút”.  

   A posztszovjet Oroszország politikai osztá-

lya – átvéve a nyugati polgári politológia ter-

minológiáját – a sztálini időszakban kialakult 
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politikai rendszert „mobilizáló-típusúnak”, 

vagy még erőteljesebben „totalitáriusnak” írja 

le (Friedrich és Brzezinski, 1965; Net 68, 

Net69). A viták azonban nem halkultak el ar-

ról, hogy miért alakult így. Lehetett volna 

más módon felzárkózni? Nincs még meg az a 

„történelmi távlat”, amely letisztíthatta volna 

az érzelmi motívumait az értékítéleteknek. 

Sok még a prekoncepció a történtek vizsgála-

tában és az elrendeltetett konklúziókban; 

mint ahogyan a másokhoz viszonyítás, vagy 

azok elvárásainak teljesítéséből kialakított 

megítélés is, a hazai adottságok figyelembevé-

tele helyett.  

   A posztszovjet Oroszország számára ezek a 

viták és levont következtetések mégis rendkí-

vül sok tanulsággal szolgálhatnak a megfelelő 

politikai rendszer eléréséhez. Ilyen szerepet 

játszhat a rendszerszerű gondolkodás és a 

belsőleg kiérlelt strukturális elemek szerves 

egymáshoz kapcsolása; a folyamatos, lépcső-

zetes építkezés felvállalása a külső sürgető 

hatások kényszere helyett.  

 

 

   Utószó 

   A Szovjetunió (SZU) politikai rendszerének 

történeti alakulását a SZU létrejöttétől a sztá-

lini éra végéig követtük nyomon jelen tanul-

mányban. A tanulmány (Lélektan és hadviselés 

folyóiratban közlésre szánt) folytatása a Sztá-

lint követő időszakban tekinti át a SZU poli-

tikai rendszerének alakulását. 

 

 

Irodalom 

Бордюгов Г.А., Козлов В.А. (1991): 

«Военный коммунизм»: ошибка или 

«проба почвы»?  История отечества: 

люди, идеи, решения. Очерки истории 

советского государства.  

Евгений, Петров;  Илья, Ильф (1997). 

Двенадцать стульев. Издательство 

'ВАГРИУС'.  

Friedrich Carl J., Brzezinski Zb (1965). 

Totalitarian dictatorship and autocracy. Camb-

ridge: Hardvard university press;    

Gyilasz, Milován (1955): The New Class: An 

Analysis of the Communist System. Zürich: 

Europa Verlag 

Gyilasz, Milován (1962). Találkozások Sztálin-

nal-t (Conservations with Stalin) 

Gyilasz, Milován (1989): Az új osztály. Magve-

tő, Budapest. 

Hruscsov, Nyikita (1956, 1988). A személyi 

kultuszról és következményeiről. Beszámoló az 

SZKP XX. Kongresszusának zárt ülésén 

1956. február 25. Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest.  

Kemény László (2018): Gondolatok az 

oroszországi kapitalizmus „politikai bur-

káról”. In Juhász József és Szvák Gyula 

(Szerk.): Tertium Datur 70. Írások Krausz 

Tamás születésnapjára. Russica Pannonica, 

Budapest. 143-154. ISBN: 

9786155651045   

Krausz Tamás (2003): Sztálin élete és kora. 

Pannonica Kiadó, Budapest. 

Krausz Tamás (2008): Lenin. Társadalomelméleti 

rekonstrukció. Napvilág Kiadó, Budapest.  

Ленин, В. И.  (1969). Полное собрание 

сочинений в 55 томах. Том 33 

(Государство и революция). М.: 

Издательство политической 

литературы  

Максимова О.Д, (2010). Законодательная 

деятельность Всероссийских съездов 

Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

26 

 

в период перехода к новой 

экономической политике (1921 - 1922 

гг.) // История государства и права., 

Максимова О.Д, (2010). 

Законодательная деятельность 

Всероссийских съездов Советов, 

ВЦИК и Президиума ВЦИК в период 

перехода к новой экономической 

политике (1921 - 1922 гг.) // История 

государства и права. 2010. № 20.   

Москва.  

Orwell, George (2012). 1984.  Európa 

Könyvkiadó, Budapest. 

Павлюченков С.А. (1997).  Военный 

коммунизм в России: власть и массы. 

Русское книгоиздательское 

товарищество — История.  

Ribakov, Anatolij (1988): Az Arbat gyerme-

kei. Magvető Kiadó, Budapest. 

Соболев В (2006). „Ленин и Чубайс: 

параллели между 1917 и 1991 гг.” // 

Российский кто есть кто – 2006 № 4, с. 

38 – 39.  

 

 

Internetes hivatkozások 

Net1: Letöltés: 2012-01-23. Web: 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-

23/1_national.html    

Net2:. Izvesztyija. Letöltés: 2012.01.16. Web: 

http://izvestia.ru/news/511884#ixzz48F

vkbB4b   

Net3: История России. СССР. Web: 

http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-

rossii/istoriya-rossii/   

Net4: Политика „Военного коммунизма” 

(1918 - 1920 гг.). Web: http://www. 

istorya.ru/referat/referat2/27716.php  

Net5: Советская Россия. IV. Начальный 

этап войны. Формирование системы 

„военного коммунизма”. „Военный 

коммунизм”: политика и идеология 

Web: http://bibliotekar.ru/sovetskaya-

rossiya/18.htm;  

Net6: НЭП - сущность, противоречия, 

причины механизма свертывания. Web: 

http://www.truehistoria.ru/tias-1028-

1.html 

Net7: История России. Новая 

экономическая политика (НЭП). Web:  

http://historykratko.com/novaya-

ekonomicheskaya-politika-nep 

Net8: Рождение советского червонца. 

Web::http://www.opoccuu.com/111011.

htm 

Net9: НЭП современные оценки.. Web:  

http://mirznanii.com/info/nep-

sovremennye-otsenki_341281 .  

Net10: Андрей Некрасов. НЭП: всерьез и 

надолго? Дискуссии в зарубежной 

историографии. LAP. 2015. Web:  

https://www.lap-publishing.com/catalog 

/details//store/gb/book/978-3-659-

44085-4/ 

Net11: Отечественная история. Пособие к 

изучению раздела дисциплины  

«Советская Россия в годы НЭПа» 

2.Политическая система.  Москва – 

2003. Образование СССР.  Web:  

http://www.russlav.ru/aktualno/obrazov

anie-sssr.html.  

Net12: Советская Россия. I. От "военного 

коммунизма" к новой экономической 

политике. От Советской России к 

Союзу ССР.: Web: http://www. 

bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/32.htm   



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

27 

 

Net13: Основной Закон (Конституция) 

Союза Советских Социалистических 

Республик.Web: http://www.hist.msu.ru 

/ER/Etext/cnst1924.htm   

Net14: Подписаны декларация и договор 

об образовании СССР. Web: 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item

.aspx?itemid=371.  

Net15: Образование СССР Web: http:// 

www.russlav.ru/aktualno/obrazovanie-

sssr.html.   

Net16: «КПСС в резолюциях », 8 изд. т. 2, 

1970, с 401.  Web: http://www. 

booksite.ru/fulltext/1/001/008/087/957

.htm  

Net17: Первый съезд Советов СССР. Web:  

http://www.profi-forex.org/wiki/sojuz-

sovetskih-socialisticheskih-respublik-sssr-

ili-sovetskij-sojuz.html,  

Net18: Русский авангард. Банк рефератов. 

Глава I. Русский авангард как феномен 

искусства 20 века. Глава II. 

Направления в русском авангарде. 

Web: http://www.bankreferatov.ru/ 

referats/C325729F00717F7B43257B0B0

00B6BA4/.doc.html         

Net19: Философский пароход. Web: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Философ

ский_пароход . 

Net20: Постановление Политбюро ЦК 

РКП(б) об утверждении списка 

высылаемых из России интеллигентов.  

Web: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/History/Article/post_vus.php .   

Net21: Политические репрессии 1920-х 

годов в СССР. Web: https://ru.wiki 

pedia.org/wiki/Политические_репресс

ии_1920-х_годов_в_СССР 

Net22: Политический строй и 

политическая борьба в СССР в 20-е 

годы. Web: http://www.deephistory.ru 

/dhs-292-1.html 

Net23: Наталка Нємчинова. Сергій 

Неділько. Голодомор 1921-23-х років в 

Україні, як планомірно проводимий 

геноцид. Web: http://www.memorial. 

kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/golodomory/ 

126-golodomor-1921-23-h-rokiv-v-

ukrajini-jak-planomirno-provodymyj-

genocyd.html. 

Net24: Павел Пряников. Голод в 

Поволжье 1921−1922 годов и 

«человеческий фактор». Web: 

http://svpressa.ru/blogs/article/37506/. 

Net25: Алексей Волынец . Россия после 

смерти Ленина. Жизнь в СССР и 

борьба за власть после смерти 

Владимира Ленина. Web: http:// 

rusplt.ru/policy/rossiya-posle-smerti-

lenina-19523.html .   

Net26: Борьба за лидерство в 1920-е годы. 

Web: http://histor-ru.ru/jekzamen-po-

istorii-otechestva-otvety-na-voprosy/557-

borba-za-liderstvo-v-1920-e-gody.html 

Net27: Становление, результаты и конец 

НЭПа. Боффа Дж. История 

Советского Союза.  III. Первый 

пятилетний план. Конец нэпа Web: 

https://spiruk.wordpress.com/2012/01/

10/35- ;  

Net28: Вадим Роговин. Была ли альтерна-

тива?  Лозунг „Обогащайтесь”. Web: 

http://trst.narod.ru/rogovin/t1/xxxiii.ht

m .  

Net29: Доктрина  правого  коммунизма. 

Web:  http://www.esdek.narod.ru/57/ 

volskiy11.htm 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

28 

 

Net30: РКП(б). Внутрипартийная борьба 

20-е годы. Документы и материалы. – 

М. РОСПЭН, 2004. Роговин В. З. 

Власть и оппозиции. – М., 1993. 

Роговин В. З. Сталинский неонэп. – 

М., 1994. Крис Харман. Как погибла 

революция. 1992. Web: 

http://goscap.narod.ru/failrev.html 

Net31:, Установление в СССР 

тоталитарного политического режима. 

Культ личности И.В. Сталина. Web: 

http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/

kratko/ustanovlenie_v_sssp_totalitarno-

politicheskogo_regima.htm    

Net32: Формирование тоталитарного 

государства в СССР и культа личности 

Сталина. Web: http://fan-5.ru/best/ 

best-193344.php. Леонард Шапиро. 

Коммунистическая Партия Советского 

Союза. (перевёл с английского Виктор 

Франк) Edizioni Aurora. Firenze. 1975.  

Net33:Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в 

СССР. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 

1924 г. Web: http://studopedia.org/9-

46496.html 

Net34: Леонард Шапиро (1975). 

Коммунистическая Партия Советского 

Союза. (перевёл с английского Виктор 

Франк) Edizioni Aurora. Firenze. 

15.Конфликты в руководстве. Первая 

фаза. 16. Поражение Троцкого. 20. 

Поражение Бухарина. Никита Хрущев. 

Время. Люди. Власть. Воспоминания. 

Часть I. Начало пути. Личное 

знакомство со Сталиным. Web: http:// 

www.hrono.info/libris/lib_h/hrush08.ph

p 

Net35: Сталин И.В. О социал-

демократическом уклоне в нашей 

партии: Доклад на XV Всесоюзной 

конференции ВКП(б) 1 ноября 1926 г. 

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – 

Т. 8. – М.: ОГИЗ; Государственное 

издательство политической литера-

туры, 1948. С. 234–297. Web: 

http://grachev62.narod.ru/stalin/t8/t8_2

1.htm .  

Net36. Сталин И. В. О задачах 

хозяйственников. Речь на первой 

Всесоюзной конференции работников 

социалистической промышленности. 

1931-02- 04. (Idézi: Индустриализация 

СССР.  Web: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Индустриализация_СССР .) 

Net37: 16, 41 perc  Web: https://www. 

youtube.com/watch?v=KyYk9JPm7gc      

Net38: Индустриализация СССР. Web:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индустри

ализация_СССР . 

Net39: Юферова С.В., Тригуб Г.Я. 

Индустриализация: причины, 

трудности, значение. Web: http://abc. 

vvsu.ru/books/kl_istorija_otech/page002

2.asp  

Net40: Индустриализация СССР. Web:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индустри

ализация_СССР . 

Net41: Юферова С.В., Тригуб Г.Я. 

Индустриализация: причины, 

трудности, значение. Web: http:// 

abc.vvsu.ru/books/kl_istorija_otech/pag

e0022.asp    

Net42: Культурная революция в СССР. 

Web: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Культурная_революция_в_СССР   

https://www/


LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

29 

 

Net43: Елена Осокина. За фасадом 

«сталинского изобилия» Распределение 

и рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации 1927- 1941. Москва. 

РОССПЭН 1999. Web: https://www. 

hse.ru/data/2009/12/08/1230493698/Е

лена%20Осокина.%20За%20фасадом%

20Сталинского%20изобилия.pdf .  

Net44: НКВД СССР. Web: http://www. 

famhist.ru/famhist/zavin/00078634.htm 

Net45: Дмитрий Владимирович 

Колыхалов. НКВД СССР в 1928-1941 

годах. Web:  http://avkrasn.ru/article-

2279.html  

Net46: Конституция СССР 1936 года. Web: 

http://док.история.рф/20/konstitutsiya

-sssr-1936-goda/   

Net47: Евгений Резонтов. Расшифро-

ванный Сталин.  Web: https://books. 

google.hu/books?id=yU2QiA64M08C&p

g=PT35&lpg=PT35&dq=СССР+в+пер

иод+сталинской+Конституции .  

Net48: Второй пятилетний план развития 

народного хозяйства Союза ССР. Web: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3776/

%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0

%D0%9E%D0%99. 

Net49: митрий Хмельницкий. Блеф века. 

Цели и итоги первого пятилетнего 

плана. Миф о сталинском порядке: 

табу на экономику в годы террора. 

Web: http://gefter.ru/archive/14406  

Net50: «Голодомор» и «закон о трех 

колосках». Web:   http://www.e-reading. 

club/chapter.php/1020202/13/Oshlakov

_Stalin_ih_poberi._1937_Voyna_za_Nez

avisimost_SSSR.html .  

Net51: Дмитрий Лысков. 1937. Главный 

миф XX века. Web: https:// 

books.google.hu/books?id=wekhagXM_

SMC&pg=PT16&lpg=PT16&dq=голод

+в+1937 . Net52: Альманах «Россия. 

ХХ век». Голод 1932–1933 гг. – 

трагедия народов СССР.  http://www. 

alexanderyakovlev.org/almanah/inside/al

manah-intro/1002733 

Net53:Александр Солженицын. Архипелаг 

ГУЛаг. Том 1 (части 1-я и 2-я). Web: 

http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN 

/gulag.txt 

Net54: „Сталин и репрессии”. Историк 

Ю.В. Емельянов об уроках 1937 года. 

Web: https://kprf.ru/history/soviet/ 

114321.html.  

Net55: Общая информация о Сталинских 

репрессиях. Web:  http://bibliotekar.ru/ 

gulag/47.htm   

Net56: О. В. Хлевнюк. Политбюро. 

Механизмы политической власти в 30-

е годы. М. (РОССПЭН), 1996. Web: 

http://aleksandr-kommari.narod.ru/ 

hlevnjuk_stalin_kniga.htm .  

Net57:Рой Медведев. Ближний круг 

Сталина. Web: http://www.e-reading. 

club/bookreader.php/38234/Medvedev_

Blizhniii_krug_Stalina._Soratniki_vozhdy

a.html 

Net58: Внутрипартийная борьба и 

массовые репресии в 1930гг. Web: 

http://exam.forum2x2.ru/t43-topic.  

Net59: «Съезд растрелянных». Web: 

http://www.istpravda.ru/artifacts/7404/   

Net60: Почему и кем был убит С.М.Киров. 

Web: http://www.great-country.ru/artic 

les/sssr/sov_elite/00011.html 

Net61: СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Web:  http:// 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

30 

 

www.great-country.ru/content/letopis/ 

1941_1945_1.php 

Net62: История СССР (1922—1953). Web: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Net63: Развитие СССР при Сталине. Web: 

http://igpr.ru/articles/razvitie_sssr_pri_s

taline. 

Net64: Послевоенное восстановление и 

развитие СССР (1945-1952). Web: 

http://alpan365.ru/biblioteka/istoriya-

rossii-s-drevnejshix/glava-38/  

Net65: Политическое развитие СССР в 

послевоенные (1945-1953) годы. 

Национальная политика. Web:   http:// 

      www.yaklass.ru/materiali?mode=lsn 

      theme&subid=67&themeid=166 

Net66: Web: http://lp-in-pdf.narod.ru/pdf/ 

11/11_3.pdf  

Net67: Juhász József: Sztálin korai kritikusa: 

Milovan Gyilasz Web: http://www.historia. 

hu/userfiles/files/2011-08/Juhasz.pdf   

Net68:  Политическая система в СССР: 

партия и государство в 1920-1930 годы. 

Web:http://studopedia.org/8-76115.html  

Net69: А. В. Гусев. Коммунистическое 

сопротивление тоталитаризму в СССР. 

Становление тоталитарного строя. 

Web:  http://socialist.memo.ru/discuss/ 

d02/d0201.htm 

  

http://socialist.memo.ru/discuss/


LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

31 

 

AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIA KATONÁI – 1. RÉSZ 

 

 

Szerzők: 
 

Fejes Zsolt (PhD) 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ  

 
Helyes Marcell 

Karl-Franzens Universitat (Ausztria) 
 

Mihók Sándor (Dr. Jur.) 
nyugalmazott jogtanácsos 

 
 

Első szerző e-mail címe: 
zsoltfejesdr@yahoo.com  

 Lektorok: 
 

Kóródi Gyula (Prof. Dr.) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
Rikk János (PhD) 

Kodolányi János Egyetem 
 
 
 
 
 
 

…és további két anonim lektor 
    
 

   Absztrakt 

   Jelen tanulmányban – egy cikksorozat első részeként - az ókori Közel-Kelet birodalmai kö-

zül Mezopotámia hadseregeit tekintjük át – vázlatosan – a Kr. e III. évezredtől a Kr. e 7. szá-

zadig, különös tekintettel a katonák juttatásaira. Először bemutatjuk a kor jelentős hadseregei-

nek kialakulási folyamatát, majd részletesen ismertetjük a sumér és akkád kor, illetve az óbabi-

loni birodalom hadseregeinek jellemzőit. A cikksorozat következő részében ismertetjük az 

újasszír birodalom hadseregeinek jellemzőit. Részletesen kitérünk a korszak sorozott és önkén-

tességen alapuló hadseregeiben szolgáló – köz, hivatásos és zsoldos – katonák „pénzbeli” (Ló-

ránt, 2018), és természetbeni juttatásainak ismertetésére, valamint áttekintjük a sérült vagy 

harcban elesett katonák özvegyeinek és árváinak kezdetleges ellátási rendszerét is.  

   Kulcsszavak: Mezopotámia, Óbabilon, Hammurapi 

   Diszciplinák: történelem, hadtudomány 

 

   Abstract 

   SOLDIERS OF THE ANCIENT MESOPOTAMIA – PART 1 

   In this study – as the first part of a series of articles – we overview – schematically - the 

armies of Mesopotamia from the ancient empires of the Middle East from the 3rd millennium 

BC until the 7th century BC, particularly regarding the allowances of the soldiers. Firstly, we 

demonstrate the process about the evolving of the significant armies of the time. Secondly, we 

describe the characteristics of armies of the Sumer and Akkadian time as well as Old 

Babylon’s military forces in detail. In the following part of our series of articles we review the 

characteristics of the armies of the Neo-Assyrian Empire. We describe in detail the monetary 
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allowances and contributions in kind of the enlisted and voluntary -private, regular and 

mercenary- soldiers of the age, furthermore we overview the service system for widows and 

orphans of soldiers, who were injured or died in battle. 

   Keywords: Mesopotamia, Old Babylon, Hammurapi 

   Disciplines: history, military science 

 

Fejes Zsolt, Helyes Marcell és Mihók Sándor (2020): Az ókori Mezopotámia katonái – 1. rész. 

Lélektan és hadviselés – interdiszciplináris folyóirat, II. évf. 2020/1. szám. 31-44. doi: 

10.35404/LH.2020.1.31 

 

 

 

 

   Bevezető gondolatok 

   Az ókori Mezopotámia bemutatását meg-

előzően tisztázni szükséges az ókori Közel-

Kelet meghatározását, amely nem egyszerű 

feladat, mivel az ókori Közel-Kelet tulajdon-

képpen egy politikai és tudománytörténeti 

fogalom, melynek határai nem húzhatók meg 

pontosan sem térben, sem pedig időben. Az 

ókortörténetben a klasszikus „Oriens” fogal-

mára alapozva alakult ki az „Oriens antiquus”, 

az antik világ Keletje: Szíria–Mezopotámia, 

Egyiptom, Anatólia, Armenia, Nyugat-Irán 

vagyis az egykor az Akhaimenida dinasztia 

uralma alá tartozó hatalmas térség. 

 

 

  Az ókori Közel-Kelethez sorolhatók a 

következő mai országok/térségek: Kis-

Ázsia, Kelet-Törökország (Anatólia), Ör-

mény-felföld, Transz-Kaukázia, a Levante 

(Szíria, Libanon, Palesztina és Izrael), 

Arábia, a Folyamköz/Mezopotámia (Szí-

riának az Eufrátesztől keletre eső része és 

Irak), a Perzsa-öböl térsége, valamint 

Irán. 
 

   A középkori utazók a Bibliában leírt ese-

mények helyszíneit keresték a Közel-Keleten 

és kialakult a „Bibliai Kelet” évszázadokig 

használt fogalma, amelyet közel 150 éve pon-

tosított a régészeti feltárások és az írásos em-

lékek megfejtésére támaszkodó „Édenkert-

mítosz”. Az Édenkert-mítosz keretén belül a 

történetírás meg akarta határozni a legősibb 

közel-keleti kultúrák helyét az egyetemes tör-

ténelemben. Az Édenkert-mítosz tulajdon-

képpen három vagy négy nagy paradigma, 

amelyekben közös, hogy a történelem kezde-

tének színterét Mezopotámiában látták. A 

XX. század közepén a bibliai mítosz helyét 

egy újabb keletű metaforikus kifejezés foglal-

ta el. Napjaink történetírásban különösen 

népszerűvé vált a „termékeny félhold” fogalma 

(1. ábra). Vonzerejét lényegében a képzettár-

sítás adja: a Nílus völgyétől Szírián át a Per-

zsa-öbölig húzódó terület – mai térképeinken 

szemlélve – valóban emlékeztet valamelyest a 

holdsarlóra, ahogyan a Hold, a harmadik ne-

gyedben, a Közel-Keleten látható. Megjegy-

zést érdemel, hogy ennek a „félholdnak” a 

három nagy tájegysége – a Földközi-tenger 

https://www.doi.org/10.35404/LH.2020.1.31
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keleti partvidéke (Levante), a szíriai és észak-

mezopotámiai sztyeppe, továbbá Dél-

Mezopotámia és Egyiptom – azonban na-

gyon eltérő feltételeket kínált az emberi élet-

hez.  

 

 

   1. ábra: A „termékeny félhold” földrajzi elhelyez-

kedése. Forrás: Net1. 

 
 

 
   A tanulmányban az ókori Mezopotámia 

mai tudományos nyelvben elfogadott megha-

tározását vesszük alapul, mely szerint Mezo-

potámia a Tigris és Eufrátesz folyók által 

közrezárt terület egészét jelöli. E terület nagy-

jából a mai Irak állam, északnyugati része 

azonban Szíriához és Törökországhoz tarto-

zik (Komoróczy, s.a.).  

   Figyelemmel a terjedelmi korlátokra, a ta-

nulmányban – a teljesség igénye nélkül – csak 

az agadei (akkád) birodalom (kb. Kr. e. 24-22. 

század), az óbabiloni kor (Kr. e. 20-17. szá-

zad) és az újasszír katonai nagyhatalom (Kr. 

e. 9-7. század) hadseregeiben szolgáló kato-

nák juttatásait tekintjük át. 

 

   Az újasszír kor alapvetően egy nyelvé-

szeti kategória, amely az akkád nyelv asz-

szír dialektusának utolsó szakaszát jelöli – 

a történettudomány pedig azt az államala-

kulatot érti ezen fogalom alatt, amelyből e 

dialektus írott forrásai származnak (Vér, 

2011). 

 

 

 

 A katonák juttatásait a fennmaradt források 

tükrében úgy mutatjuk be, hogy szolgálatu-

kért – állomány-kategóriánként – miben ré-

szesültek (napi élelmezési fejadag, részesedés 

a zsákmányból, egyéb juttatások).  Kiemelt 

figyelmet fordítunk annak bemutatására, 

hogy a korszak uralkodói milyen föld(birtok)-

juttatással igyekeztek „magukhoz láncolni” 

harcosaikat. Ehhez szorosan kapcsolódik a 

sérült katonák, a harcban elesettek özvegyei-

nek, árváinak az ellátása, melynek vázlatos 

áttekintése rávilágít arra, hogy a csere és köl-

csönhatás, az átvétel és a továbbadás révén a 

korai ókori Közel-Keletről számos (jogi) in-

tézmény került át a hellén és a római világba, 

majd közvetítésükkel Európa jogi kultúrájába 

(Hajdú és társai, 1991). 

 

 
 

   Nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, 

hogy kultúránk, s ezen belül jogi kultú-

ránk szabir öröksége révén közvetlen, 

szerves rokonságban lehet az észak-

mezopotámiai vagy a tágabb értelmű óko-

ri keleti (közel-keleti) hagyományokkal 

(is). Lásd:  Szádeczky-Kardoss (2012). 
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   Az ókori Közel-Kelet  

   hadseregeinek kialakulása  

   Az emberek között zajló összeütközések, 

fegyveres konfliktusok, vagyis a háborúk egy-

idősek az emberiséggel. A nagyobb ember-

csoportok közötti fegyveres küzdelemre vo-

natkozó legkorábbi régészeti adataink a 

mezolitikum, vagyis a kőkor középső idősza-

kából (Kr. e. 11000-6000 körül) származnak.  

   Ebben az időszakban a törzsek közötti harc 

fegyverei és módszerei alapvetően megegyez-

tek a vadászatéval, a harcosok pedig azono-

sak voltak a vadászokkal. A közhatalom és 

benne a katonai hatalom még nem vált külön 

a néphatalomtól. A hadsereg azonos a nép-

pel, a hadvezérek a törzsfőkkel és nemzetség-

főkkel, akik ekkor a hadivállalkozásokat még 

csak „alkalmi megbízásként” vezették (Hahn, 

1963).  

   Az ókori közel-keleti civilizációk rézkőkor-

szak idejétől fennmaradt (Kr. e. 3500 körüli) 

ábrázolásain azonban már megjelentek a har-

cosokból katonákká vált embercsoportot áb-

rázoló „oroszlánvadászat-sztélék” (dombormű-

ves-díszítésű, feliratos kőtáblák).  

 

 

 

Ezek közül a legjelentősebb és legkorábbi 

harci jeleneteket ábrázoló „katonai” tárgyi 

emlékünk Éannatum, Lagas királyának 

sztéléje, az ún. „Keselyű-sztéle” (Kr. e. 

2450 k.) amely az uralkodónak a szom-

szédos Umma város feletti „fényes” győ-

zelmét örökíti meg. A domborművön elöl 

halad a király, mögötte előreszegezett lán-

dzsákkal nyomulnak a bőrpajzsos harco-

sok, átgázolva a legyőzött ellenség ruhát-

lan holttestein (Rajkó és S. Nagy, 2009). 

  

   Az ókori közel-keleti társadalmak kialakulá-

sának meghatározó fordulópontjának tekint-

hetjük a föld és a nyájtulajdon kialakulásán 

túl a fémek – előbb a réz, majd a réz és ón 

vagy ólom ötvözetéből készített bronz – fel-

fedezését. A Kr. e. III. évezredben, amikor a 

réz és bronzöntés technikája elérte azt a fej-

lettségi fokot, hogy ezekből a fémekből már 

tartós, használható fegyvereket és szerszá-

mokat is lehetett készíteni, a földművelés 

központjai áthelyeződtek a szubtropikus öve-

zet nagy folyamainak, a Tigrisnek, az Eufrá-

tesznek és a Nílusnak természetesen öntözött 

és mesterségesen még nagyobb területen ön-

tözhető síkságaira. Ezeken a területeken jöt-

tek létre az első, megerősített városok, a leg-

ősibb – kisebb-nagyobb területű – államok 

központjai.  

   Mezopotámiában a főpap királyok képesek 

voltak rákényszeríteni a faluközösségek la-

kosságát termésük egy hányadának beszolgál-

tatására. Ebből fedezni lehetett a királyi ud-

var, a tisztviselők és a papság továbbá a ter-

melőmunka alól felmentett kéz és fegyver-

művesek eltartását. Létrejöttek az erősen 

központosított ókori keleti despotikus mo-

narchiák, amelyek gazdasági és politikai vi-

szonyai határozták meg hadügyeik, hadsereg-

ük és hadművészetük jellegét és színvonalát.  

   Figyelemmel arra, hogy a sumér városál-

lamokban a főpap (al)királyok (enszik, lu-

galok) az uralmuk alatt álló területek erőfor-

rásainak korlátlan urai voltak, a fegyverkészí-

tés is az ő kizárólagos monopóliumuk volt. A 

legjobb minőségű rézből, illetve bronzból ké-

szült fegyverekkel csak azok rendelkezhettek, 

akiket ők láttak el. Elméletben még minden 

férfi hadköteles volt – a hadsereg azonos a 

felfegyverzett néppel –, de a hadsereg már 
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királyi hadsereg, a katonai szolgálat pedig 

ugyanolyan robot, kötelesség volt, mint a ki-

rályi vagy papi földeken, a királyi műhelyek-

ben és építkezéseken végzett munka (Hahn, 

1963). Így az ókori Közel-Kelet államai fegy-

veres védelmi szervezete tekintetében a leg-

ősibb intézménynek a hadsereget tekintjük, 

mely nélkül az állam – és főleg egy jelentős 

állam – nem léphetett a történelem színpad-

ára.  

  Ezeknek a hadseregeknek számos fajtája és 

közbenső fejlődési foka létezett. A korai kor-

szakról általánosságban az mondható, hogy 

döntően kevéssé képzett, tömeges, „ad hoc” 

haderők jellemezték, melyek közül időről-

időre kimagaslottak a legerőteljesebb és leg-

stabilabb formát jelentő, jól képzett, optimá-

lis létszámú, „quasi hivatásos” haderők, vagy 

haderőrészek (Farkas, 2016). A háborúk köz-

vetlen gazdasági oka pedig a földek, csator-

nák, értékes nyersanyagok, nemesfémek és 

rabszolgák megszerzése volt.    

 

 

 

   A sumér és akkád kor 

   hadseregei és hadviselése 

   Az egy kultúrkört alkotó Mezopotámia 

uralmáért folyó történet alapvetően Babilónia 

és Asszíria története (Dávid, 1926). Ez közel 

100 város, 6–7 birodalom, mintegy tíz nép és 

ötezer év históriája. Mindez egy 1000-1200 

kilométer hosszú és 150-200 kilométer széles, 

balra hajló területen, az előzőekben már is-

mertetett „termékeny félholdban” (Lóránt, 

2018).   

   A Tigris és Eufrátesz vizével öntözött, csa-

tornákban dús és termékeny síkság legősibb 

általunk ismert lakói a sumérek voltak. A su-

mér terület – erős fallal körülvett – városál-

lamai a csatornák és szántóföldek feletti ura-

lomért már a Kr. e. III. évezred derekán szin-

te állandóan háborúskodtak egymással. Eb-

ben a korban a nemzetségi szervezet hagyo-

mányainak megfelelően a városok teljes férfi-

lakossága alkotta a hadsereget. A városállam-

ok királyai emellett csekély számú, állandó 

királyi sereggel is rendelkeztek (Hahn, 1963).   

   A sumér településeken létrejöttek a lán-

dzsások csapatai, amelyek tervszerű kikép-

zésben részesültek, képesek voltak csatár-

láncban előrenyomulni és harcolni, illetve 

pajzsaik védelmében ellenállni az ellenség 

támadásának. Ezzel első ízben jelent meg a 

fegyveres küzdelemben a falanx (nehéz fegy-

verzetű gyalogság, több sorból álló zárt egy-

ség). Ekkor már a fegyelem, az állóképesség, 

a kiképzettség, a harci szellem győzedelmes-

kedett a háborúkban, demonstrálva a techni-

ka és a stratégiai elképzelések szoros össze-

függését.  

   A harcmező új szereplőjének megjelenése 

ugyancsak a sumér kultúrához kötődik: sza-

már vontatta harci kocsik támogatták a lán-

dzsásokat (2. ábra).  

 

 
 

   „A lovat a sumérek még nem ismerték, 

arra nem volt külön szavuk, leginkább 

»hegyi szamárnak« nevezték, ami a ló hurri 

vagy kassu származására utal. Mezopotá-

miában a ló legkorábban a III. évezred 

végén jelent meg és sokáig csak luxusál-

latként tartották, mivel egy ló áráért kb. 

50 rabszolgát lehetett vásárolni” (Klíma, 

1983, 121-122.).  
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   2. ábra: Sumér szekér ábrázolása. Forrás: Net2. 

 
 

 

 

   A kezdetleges harci kocsi óriási mértékben 

megnövelte a harcoló sereg manőverező ké-

pességét, ugyanakkor felvetette az összehan-

golás igényét és ezzel jelentősen megnövelte 

a hadvezér szerepét (Nagy, 2014). 

   Az ,,egyház és az állam szétválasztása” a 

suméroknál viszonylag korán megtörtént. 

Kisben az uralkodó palotáját már a Kr. e. 27. 

század elején a főpap templomától – székhe-

lyétől – elkülönítve építették fel. Ezzel a papi 

fejedelem („patiszu”) az isteni uralkodó utáni 

második legnagyobb méltósággá – és földbir-

tokossá – vált.   

   Sarrukín, a Kr. e. III. évezred első felében 

uralkodó legendás király Kis papsága kegyé-

ből nyerte el a főpohárnoki tisztséget – lé-

nyegében a királyi testőrség parancsnoki be-

osztását –, majd letaszította trónjáról az ak-

kori törvényes uralkodót. Ezt követően a 

győzedelmes Sarrukín megalapította Agade 

városát – melynek pontos helye mindmáig 

ismeretlen – a ,,Kis királya” cím mellé felvet-

te az ,,Akkád királya”, az „ország királya” és a 

„mindenség királya” címet is. Létrehozta az 

első sémi birodalmat, amely közel két évszá-

zadig (kb. Kr. e. 2350-2150) állt fenn (Klíma, 

1983).  

   Mezopotámiában a hadviselés első nagy 

korszaka egyértelműen Sarrukín uralkodásá-

hoz köthető. Az uralkodót egyes történészek 

a világtörténelem első imperialistájának tart-

ják, mivel nagyhatalmi célokból hódított a 

Perzsa-öböltől Szíriáig, Kisázsiáig és Cipru-

sig.  

   Sarrukínnak ehhez egyrészt rendelkezésére 

állt egy állandó és ebben a korban rendkívül 

erősnek számító hadsereg – egyik feliratában 

azzal dicsekszik, hogy naponta 5400 (!) férfi-

val ebédel (Richard, 2010) –, másrészt tarta-

lékosok behívásával további harcosokat is 

hadrendbe tudott állítani tervei megvalósítá-

sához (Klíma, 1983). Sarrukín állandó királyi 

hadseregét – amelynek a neve: „Akik a kenye-

ret a király (színe) előtt eszik” volt – 9 zászlóalj-

ba szervezte, minden 600 főt számláló egysé-

get egy ezredes („gir.nita”) vezetett, a 60 fős 

század („nu.banda”) élén a század parancsnok 

(„pa.pa/sha khattim”) állt. A századok pedig 

szakaszokból („ugala”-ból) álltak.  

   A katonai arisztokrácia, a nemesek 

(„niskum”-ok) feltétlen hűségükért és katonai 

szolgálataikért negyedévente hal és sóellát-

mányban részesültek továbbá királyi földbir-

tokot kaptak és ezért cserébe, mint félkatonai 

egységek, „katonai rendőrök” elfojtották a 

tartományukban szerveződő lázadásokat 

(Stillman és Tallis, 1984).  

   Utódai az agadei, majd a III. Ur-i dinasztia 

a bürokratikusan megszervezett birodalom 

megvédésére rendelkeztek be és erős védőfa-

lakat kezdtek építeni a betörő nomádok ellen. 

Azonban katonai erejük végül elégtelennek 

bizonyult a nyugatsémi amurru (amorita) tör-

zsek friss erejével szemben. 
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   Az Óbabiloni Birodalom  

   hadserege és katonái 

   Az Arábia felől érkező Hammurapi (Kr. e. 

1728 – 1686) vezetése alatt álló törzsek ösz-

szetörték az elámiak fennhatóságát és meg-

szüntették a sumérok politikai hatalmát. Az 

új uralkodó Sumért Akkáddal együtt sémi 

uralom alatt egyesítette és a birodalmat Babi-

lonból irányította (3. ábra).  

 

 

   3. ábra: Az Óbabilon Birodalom és a sumér 

városállamok földrajzi elhelyezkedése. Forrás: Net3. 

 
 

 

 

   Miután elfoglalta a legfontosabb kereske-

delmi utakat, célul tűzte ki, hogy alattvalói 

körében is megszerzi a népszerűséget. A ki-

rály ezért gondoskodott arról, hogy minden 

alattvalója jól éljen és rendezett otthonban 

lakjon. A telkek, házak értéke nagyban növe-

kedett, a nép vagyonosodott és jólétnek ör-

vendett. A király bölcsen kímélte a sumér 

kulturális és vallási hagyományokat. Ezért ha- 

 
 

ladéktalanul intézkedett, hogy állítsák helyre a 

lerombolt, ám a nép által tisztelt napisten 

larsai templomát, az istentisztelet középpont-

jává, valódi főistenné azonban Bábel város 

istenét, Mardukot tette (Márki, 1910). 

   Az uralkodó a hódító politikájának eszkö-

zéül szolgáló hadsereg tökéletes megszerve-

zését tartotta a legfontosabbnak. Mint a had-

sereg legfőbb parancsnoka irányelveivel és 

rendeleteivel sokszor szólt bele szervezési 

kérdésekbe, elsősorban a vidéki városok hely-

tartóinál. A hadkötelezettség elvben általános 

volt, ellenőrzés céljából rendkívül pontosan 

vezették a hadkötelesek névsorát. A felmen-

tés egyedül az uralkodó hatáskörébe tarto-

zott.  

   Hammurapi a hadsereget két nagy részre 

osztotta fel: nehéz és könnyűgyalogságra és a 

vízi harcra kiképzett alakulatokra, azaz vala-

milyen – mai fogalmaink szerinti –,,tenge-

részgyalogságra”(Klíma, 1983).  

   Az óbabiloni sereg kezdetben állandó, hiva-

tásos jellegű és a „király csapata” („qicir sarri”) 

elnevezésű alakulatból és az alkalmilag behí-

vott tagokból állt.  

   Az óbabiloni kor katonái már nem falanx-

ban, hanem a mozgékonyabb és az egyéni erő 

és ügyesség kifejtésére több módot nyújtó 

csatársorban harcoltak. Fő fegyverük a lán-

dzsa mellett a nyíl, amelynek segítségével a 

harcot már nagyobb távolságról is megkezd-

hették (Dávid, 1928).  

   Fontos kiemelni, hogy csak az óbabiloni 

birodalom legvégén jelent meg a harcmezőn 

a ló (Nagy, 2014), így lovasságról ebben az 

időszakban még nem beszélhetünk.   

   A katonai hierarchia követte a Sarrukín által 

bevezetett rendszert, azonban a különböző 

kiváltságokkal rendelkező hivatásos tisztikar 

mellett a katonai közigazgatás vezetői is je-

lentős szerepet kaptak a hadsereg irányításá-
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ban.  A hadvezér, a tábornok („ugala mar.tu”) 

– aki hivatalos megnevezése szerint: „az 

Amurru felügyelője” címet viselte –, a százado-

sok („pa.pa, wakil battim”) és az őrmesterek 

(„nu.banda”) katonai vezetőként, a katonai 

adminisztráció vezetője („abi sabi”), a behaj-

tók („deku”), a királyi katonai írnokok 

(„dumu.e.dub.ba”), továbbá a katonai írnokok 

(„dub.sar erin”) katonai tisztségviselőként lát-

ták el feladataikat.   

   Egyes források szerint a katonai adminiszt-

ráció vezetője nagyobb hatalommal rendelke-

zett, mint a tábornok. Jelentőségét az is iga-

zolja, hogy egyes katonai ügyekben döntőbí-

rói szerepet is ellátott, továbbá a tábornok-

hoz hasonlóan „első tanúként” szerepelt 

olyan jogi ügyletekben, amelyek az ún. „sibtu 

birtokkal” – a birtokrendszer egyik elemével – 

voltak kapcsolatban (lásd: Rivkah, 1975).  

   A hivatásos katonák közül a katonai arisz-

tokrácia tagjai – a tábornok és a századosok – 

jelentős ingó és ingatlan vagyonnal rendel-

keztek, általában sikeresen gazdálkodtak és 

kereskedtek, továbbá rendszeresen részesül-

tek a háborús zsákmányból is.  

   Az aggadei korban Sarrukín és utódai a 

meghódított városok templomgazdaságait 

gyakorlatilag királyi birtokként kezelték, és 

abból javadalmazták a birodalom támasza-

ként szolgáló katonaiadminisztratív vezető-

réteget, amely a kapott birtokot gyakorlatilag 

már magántulajdonként használta (Lóránt, 

1918). Az óbabiloni korban ez annyiban vál-

tozott, hogy az alattvalóitól elkobzott földe-

ket – általában – nem tartotta meg az uralko-

dó, hanem „nagylelkűen” adománybirtokként 

továbbadta az arra érdemeseknek, így a kato-

nai-adminisztratív réteg vezetőinek is. 

    Az állandó királyi sereg mellett – szükség 

esetén – az egyes városoknak kellett a megfe-

lelő létszámú katonai kontingenst felállítani-

uk. A rendkívül szigorú katonai szolgálati kö-

telezettség alól a papokon kívül csak a tisztvi-

selők, bizonyos városok polgárai és az udvari 

alkalmazásban levő mesteremberek és föld-

művesek voltak felmentve (Dávid, 1928). A 

kiegészítő katonai szolgálat alatt a tartaléko-

sok fegyverzeti, elhelyezési, élelmezési és 

egészségügyi ellátását az uralkodó biztosítot-

ta. A tényleges szolgálat idején azonban nem 

részesültek központi termény vagy pénzellá-

tásban, így az keresetkiesést jelentett a tarta-

lékosoknak: 

 

 

 

   „Egy munkás havi bérének összege álta-

lában 1 siqlum (8,4 gramm) ezüst körül 

mozgott, amiből 120 liter gabonát, vagy 

0,4 liter olajat, vagy 3 kg gyapjút lehetett 

vásárolni. A bérek egy hányadát pénzben 

fizették, ami a piacgazdaság bizonyos fo-

kú meglétének bizonyítéka. Egy munkás 

havi keresetéből kb. 3-4 embert tudott 

élelmezni, vagyis, figyelembe véve, hogy e 

mellett még saját parcellája, kertje is lehe-

tett, el tudta tartani a családját” (Lóránt, 

2018, 62. o.)   

 

 

 
   Hammurapi uralma végén tette közzé a 

döntően szokásjogi alapokon nyugvó, de 

esetjogi jellegű szabálygyűjteményét, amely 

282 paragarafusban szabályozta Babilónia 

köz- és magánéletet érintő valamennyi kérdé-

sét. 
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   A mitológia szerint Hammurapi, Babi-

lónia királya a főistentől, Marduktól kapta 

az „igazság pálcáját”, mellyel szert tett a 

törvényalkotó és a bírói hatalomra. E ha-

talmával élve megalkotta máig is híres 

törvénykönyvét, melyet dioritoszlopokra 

vésetett, és ezeket a birodalom nagyobb 

városainak templomaiban, valamint 

Marduk babiloni főtemplomában állíttatta 

fel, hogy minden szabad ember láthassa 

és olvashassa azokat a szabályokat, amik 

rá vonatkoznak. E kőoszlopok közül egy 

maradt ránk, melyet francia régészek tár-

tak fel 1901-ben, és amely ma a párizsi 

Louvre-ban látható. E kőoszlop 2,2 méter 

magas, és ebbe vésték ékírással, akkád 

nyelven Hammurapi király törvényeit 

(Tóth, 2007).  

  

 
 

   Az uralkodó törvényét – amelyet a kor szo-

kása szerint inkább oktatószövegnek szánt 

írnokok, tisztviselők, bírák számára – akkori-

ban nemcsak Sumérban ismerték el, hanem 

az ókori Közel-Kelet összes országában, még 

Hammurapi halála, sőt a sumér nép eltűnése 

után is. Világos stílusa és pontos fogalmazása 

miatt irodalmi normának számított és a Gil-

games-eposz mellett az óbabiloni kor egyik 

legfontosabb szövegemléke (Horváth, 2012).   

   Hammurapi törvénye rendelkezett a kato-

nai szervezetről és a katonai kötelezettség két 

formájáról is. A népfelkelés tagjait „az összes 

szabadok” közül a királyi mozgósító tisztek, 

az egyes területek helytartóinak felügyelete 

alatt sorozták. A hadsereg magvát azonban 

már az állandó szolgálatra kötelezett ún. „tel-

kes-katonák” szolgáltatták (Hahn, 1963). A 

szolgálati birtokot, az „ilkum-ot az uralkodó 

azért adományozta, hogy a telek használóját 

(birtokosát) a hadjáratokban való részvételre 

kötelezhesse; a hadjárat természetesen nem 

csupán háborút jelentett, hanem közmunkát 

is (Komoróczy,1975). A „telkes katona” havi 

tíz napot vagy évi négy hónapot – a király ál-

tal meghatározott beosztás szerint – köteles 

volt katonai vagy rendőri szolgálatban tölteni.  

   A telkes katonaság létszáma jelentékeny le-

hetett, hiszen a Kr. e. 18. században az óba-

biloni vezető államok által mozgósított sere-

gek (Lóránt, 2018) egyenként több ezres 

nagyságrendűek voltak. Egy korabeli hadjá-

ratról fennmaradt feljegyzés szerint a városok 

közösen 22000 főt számláló „erős hadsere-

get” is képesek voltak felállítani (Stillman és 

Tallis, 1984). A telkes katonák gazdálkodhat-

tak a nekik adományozott elidegeníthetetlen 

birtokon, azonban a földet nem adhatták zá-

logba, sem ajándékba a feleségüknek vagy 

hozományként a lányuknak. Amennyiben az 

apa a harcban elesett, kizárólag a fia folytat-

hatta a gazdálkodást, ha pedig a fiú még kis-

korú volt, anyja kötelessége volt a fiú felneve-

lése, s ezért ő rendelkezett a birtok egyhar-

madával. Hammurapi megtiltotta a katonáira 

bízott jószágok (juh, kecske, sertés és szar-

vasmarha) eladását is.  

   A katonakötelezettség ebben az időben ha-

lálbüntetés terhe mellett előírt személyes ka-

tonai szolgálat volt, nem lehetett „helyettes-

re” átruházni. 

 

 

 

 „Az Újbabiloni (Káld) Birodalom idején 

(Kr. e. 626–539) a személyes szolgálati 

kötelezettséget már „hadmentességi adó” 

megfizetésével is ki lehetett váltani, a-
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melynek összeg igen magas volt, ezért azt 

általában csak a hadiszállításokkal, a zsák-

mány összevásárlásával foglalkozó tehetős 

réteg engedhette meg magának” (Dávid, 

1928, 121. o.).  

 

 

 
 

   Aki a behívóra nem jelent meg, vagy zsol-

dost küldött maga helyett, az életével lakolt. 

Vagyonát nem az örökösei kapták, hanem 

arra szállt, akit maga helyett akart a harctérre 

küldeni.  

   Hammurapi gondoskodott azokól is, akik 

az ellenség fogságába estek (4. ábra). Ha sike-

rült megszökniük, visszakapták egykori birto-

kukat, még akkor is, ha azon már valaki más 

gazdálkodott, tekintet nélkül arra, hogy az 

eredeti birtokos meddig volt távol. Ha keres-

kedő váltotta ki és hozta haza a foglyot, költ-

ségeit a faluközösség térítette meg; ha annak 

nem állt módjában, akkor a faluközösség 

temploma; ha a templom sem tudta megfi-

zetni, akkor a kereskedőnek a palota kincstá-

ra térítette meg a válságdíjat. De még ennek 

megtérítése fejében sem nyúlhattak ahhoz a 

birtokhoz, amelyen a katona fogságba esése 

előtt gazdálkodott (Klíma, 1983).  

   Hammurapi azt a királyi mozgósítótisztet, 

vagy helyettesét, aki „szolgálatra nem kötele-

zett”, kiszolgált katonát vett fel a hadjáratra, 

halálbüntetéssel sújtotta (Hahn, 1963). Ez az 

intézkedés megvédte a szolgálatból elbocsá-

tott katonákat a tisztviselők túlkapásaitól. 

   Az óbabiloni kor végén már külföldi zsol-

dosok is harcoltak a hadseregben. A biroda-

lom külső területein elhelyezkedő megerősí-

tett városok nagymértékben támaszkodtak a 

főleg   a  kassu  törzsből  származó  (kasszita)  

    4. ábra: A Hammurapi kódex felirata. Forrás: 

Net4. 

 
 

harcosokból álló zsoldosokra (Rivkah, 1975), 

akik alapvetően a hettiták és a saját törzsük (!) 

a kassuk betörése ellen védték a birodalmat. 

   Az első dinasztia bukását végül a Kr. e. 

1595-ben bekövetkező hettita támadás okoz-

ta: a kis-ázsiai nép I. Mursilis vezetésével 

megalázó vereséget mért Babilonra. A várost 

feldúlták és elvitték a babiloni főisten 

Marduk, valamint hitvese, Szarpanítu szobrát. 

Mursilis azonban nem kívánt letelepedni Ba-

bilóniában, így a hatalmi vákuumot végül a 

birodalmat betöréseikkel már korábban is fe-

nyegető kassuk töltötték be, akik megalapí-

tották Babilon történetének leghosszabb ide-

ig, több mint 400 éven át hatalmon lévő di-

nasztiáját.  

   A kassuk első lépésként Kr. e. 1570 kör-

nyékén visszahozták Marduk és hitvese szob-

rát. Az idegen dinasztia végig törekedett a 

babiloni kultúra és hagyományok tiszteletben 

tartására. Alkalmazkodtak a valláshoz, átvet-

ték az ékírásos akkád nyelvet, amely uralko-

dásuk alatt egy időre a diplomácia nyelvévé 

vált a Közel-Keleten. Virágzott a kereskede-

lem, és ahogy a korábbiakban már utaltunk 

rá, a babiloniak ezekben az évszázadokban 
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ismerkedtek meg a lóval. A kassu kor a béke 

és stabilitás időszaka volt, melynek során Ba-

bilon ismét Mezopotámia kulturális és politi-

kai központjává emelkedett.  

   Babilóniában a kassu uralom megszilárdu-

lásával kialakul a közös földtulajdon új – 

pontosabban felújított –formája. A föld a 

családi szervezet: a ,,torony”, szó szerint a 

,,megerősített falu”, a ,,faluközösség" („dim-

tu”) tulajdonába került, melynek élén a királyi 

hivatalnok állt.  Erről a közös gazdálkodásról 

tudósítanak a „határkövek” („kudurruk”). Az 

oltalmazó istenségek szimbólumaival díszített 

dombormű alatt olvasható szöveg hírül adta, 

hogy a föld köztulajdonból átkerült a temp-

lom tulajdonába, vagy esetleg az érdemeket 

szerzett tisztségviselők, katonatisztek tulaj-

donába jutalmul a szolgálataikért. Legna-

gyobb területként 6000 hektárt jegyeztek fel, 

ami a kassu faluközösségek nagy kiterjedésű 

telkeire utal. A határköveket a templomok-

ban és a szerződésben szereplő telken is elhe-

lyezték. A kor szokásai szerint, a határkövön 

akkád nyelven szörnyű átkokat mondtak an-

nak a fejére, aki azt eltávolítja, arrébb helyezi, 

vagy eltünteti annak a szövegét (Klíma, 

1983).  

   Természetesen a későbbi hódítók ettől egy-

általán nem rettentek meg. A kassu dinasztia 

bukása után Babilonban egy hosszú, hábo-

rúskodással teli időszak következett. Az 

újabb aranykor csak az Újbabiloni Birodalom 

(Kr. e. 625-539) idején, a káld dinasztia ural-

kodásával érkezett el (Net5). 
 

   Az özvegyek és árvák helyzete 

   az Óbabiloni Birodalomban  
    A törvénygyűjtemény rendelkezett „a hadi 

fogságba került, híre veszett és száműzött 

férjek nejeiről”, amely rögzítette az évszázad-

ok során kialakult szokásjogot, a nők (özve-

gyek) helyzetét. 

 
 

   „Az uralkodók már Mezopotámia korai 

időszakában rendelkeztek az elesettekről, 

a társadalom szegénysorban élő tagjairól. 

Az ősi Ur városállam jogéletében (Kr. e. 

2600 körül) Urukagina törvényei biztosí-

tották a szegények, özvegyek és árvák jo-

gait. Majd Ur-Nammu törvényeiben is-

métlődik az özvegyek, árvák és szegények 

védelme (Kr.e. 2350)”. (Szádeczky-

Kardoss, 2012, 183. o.) 

  

 

 

   A háborúskodást figyelembe véve azokat az 

élethelyzeteket szabályozta az uralkodó, ame-

lyekben a férjét hazaváró asszony végül más 

férfi otthonában talált menedéket. Az ilyen 

cselekedet abban az esetben volt megenge-

dett, amikor a férj nem hagyott maga után 

elegendő élelmet. Azonban, ha a férj kiszaba-

dult a fogságból, feleségének vissza kellett 

hozzá térnie abban az esetben is, ha új társá-

nak már gyermekeket is szült. Ebben az eset-

ben a gyermekek apjukkal maradtak (Szinai, 

2013). Amennyiben a férj elegendő élelmet 

hagyott feleségének, a hűtlenséget szigorúan 

büntették, halálbüntetéssel (vízbefojtással) 

sújtották a megtévedt asszonyt. A férj halála 

esetén, amennyiben a házasságból nem szár-

mazott gyermek az özvegy a hagyatékból 

megkapta a hozományát és ezen felül ellátás-

ra is igényt tarthatott, a férj vagyona pedig a 

férj családjára szállt vissza. A fiúgyermekek a 

rájuk maradt vagyonból egyformán részesül-

tek, a leánygyermekeknek azonban örökösö-
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dési joguk nem volt, csak az apai vagyonból 

történő megfelelő kiházasításra és hozomány-

ra tarthattak igényt. Azonban az apa szándé-

ka szerint kivételesen örökölhetett – sőt telje-

sen szabad rendelkezési jogot kaphatott ö-

röksége fölött – az olyan leány, aki valami-

lyen papi rend szolgálatába állt (Dávid, 1928).  

 

 

 

   „Ezek a nők, akiket »naditumnak« hív-

tak a keresztény női szerzetesrendekhez 

hasonlóan elkülönülten, kolostorokban él-

tek és gondosan kezelték az örökségüket, 

amelyet általában olyan családokra ha-

gyományoztak, amelyek szintén papi pá-

lyára szánták leánygyermeküket, vagyis a 

földeket végül is a naditumok összessége 

a »naditusz« örökölte. Az ősi Mezopotá-

miában a naditusz intézményének nagyon 

komoly gazdasági és politikai befolyása is 

volt. A különböző kölcsönök legfonto-

sabb forrása a naditusz volt, és a fennma-

radt források igazolják, hogy rendszeresen 

nyertek a bíróságokon, amikor a nadi-

tumok fivérei vissza akarták perelni a le-

ánytestvérük által a nadituszba vitt földe-

ket”. (Lóránt, 2018, 54. o.) 

  

 
 

   Mezopotámiában a testi és értelmi fogya-

tékkal élő emberek – akik közé a háborúkban 

megsérültek is beletartoztak – nem feltétlenül 

marginalizálódtak. A peremre szorulás legin-

kább csak akkor következett be, amikor a leg-

főbb szociális biztonságot jelentő családi kö-

telékéből kikerültek. Helyzetük azonban még 

ekkor sem volt reménytelen, mert a korabeli 

uralkodók szívesen tüntették fel magukat „az 

özvegyek, az árvák, a gyengék és a betegek” 

védelmezőjeként. Ezt igazolják azok a forrá-

sok is, amelyek tanúsága szerint a templom-

gazdaságok munkásainak többsége beteg és 

fogyatékos ember volt. Az ő alkalmazásuk 

gyakorlata sajátos kettősségre utalt: kifejezte 

az olcsó munkaerőből fakadó gazdasági ha-

szonra való törekvést és az elesettekről való 

gondoskodás gesztusának egy sajátos kevere-

dését (Magyar, 2017).  
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   Absztrakt 

   A cikksorozat második részében folytatjuk az ókori Közel-Kelet birodalmai közül Mezopo-

támia hadseregeinek áttekintését. A cikksorozat első részéhez hasonlóan a Kr. e III. évezredtől 

a Kr. e 7. századig terjedő időszakot vizsgáljuk. Jelen tanulmányban részletesen ismertetjük 

újasszír kor legjelentősebb hadseregeit és katonai szervezetét, a birodalom hadseregeinek 

korspecifikus jellemzőit, összegezzük az időszakra jellemző, a kor katonáinak juttatásaira vo-

natkozóan irodalmi adatokat. Kitérünk a korszak sorozott és önkéntességen alapuló hadsere-

geiben szolgáló – köz, hivatásos és zsoldos – katonák „pénzbeli” (Lóránt, 2018), és természet-

beni juttatásainak ismertetésére, valamint a harcban elesett katonák özvegyeinek és árváinak 

kezdetleges ellátási rendszerére.   

   Kulcsszavak: Asszíria, juttatás, ellátási rendszer 

   Diszciplinák: történelem, hadtudomány 

 

 

   Abstract 

   SOLDIERS OF THE ANCIENT MESOPOTAMIA – PART 2 

   In the second half of our series of articles, we continue the overview of the armies of the 

ancient empires of the Middle East. Similarly to the first half of our study, we analyze the 3rd 

millennium BC until the 7th century BC. In this article we describe in detail the most 

significant armies and military organizations of the Neo-Assyrian Empire, the characteristics 

of the empire’s armies which are specific to the era, and we also summarize the data in 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

46 

 

literature about the allowances of the soldiers of this age. We also outline the monetary 

allowances and contributions in kind of the enlisted and voluntary -private, regular and 

mercenary- soldiers of the age as well as the service system for widows and orphans of 

soldiers, who were injured or died in battle. 

   Keywords: Assyria, allowance, service system 

   Disciplines: history, military science 
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   Az Újasszír Birodalom  

   hadserege és katonái 

   Asszíria a Tigris és az Eufrátesz felső folyá-

sa mentén, Mezopotámiától északnyugati 

irányba elhelyezkedő, mezőgazdasági műve-

lésre többnyire alkalmatlan, de vasércben 

gazdag területet jelentette. Egységes állam itt 

a Kr. e. III. és a II. évezred fordulóján jött 

létre, mely az alapító törzs, illetve a törzsi is-

tenség nevét vette fel. Az asszír birodalom 

hódító politikájáról és kegyetlen, barbár had-

viseléséről volt ismert. Fejlett haditechniká-

juk, legfőképpen pedig vasfegyvereik, a vas-

művesség és a kovácsmesterség kiemelten 

fontos szerepet játszott a birodalom felemel-

kedésben.  

   A vasművesség birtokában lévő birodal-

mak, így az asszírok is monopóliumra töre-

kedtek, igyekeztek más országokat, népeket – 

bármilyen eszközzel – korlátozni a vas bármi-

lyen célú felhasználásában, használatában 

(Pais,1993). Az asszírok a leigázott népeket 

rendszerint lemészárolták, vagy százezres 

nagyságrendben erőszakos módon áttelepí-

tették. 

 

 

   Kétségtelen, hogy a fennmaradt ábrázo-

lások és leírások szerint a brutális kínzási 

és kivégzési eljárások (karóba húzás, 

megnyúzás és kibelezés, elevenen elrot-

hasztás, hamuba fullasztás) mai szemmel 

szadizmusról tanúskodnak, ám a cél az 

uralkodói szándék szerint egyértelműen 

hatalompolitikai és rendfenntartó volt: fé-

lelmet kelteni a potenciális külső és belső 

ellenségben, a behódolási készséget fo-

kozni és az alattvalókat fegyelmezni. Az 

ókori Közel-Kelet közgondolkodásában 

az uralkodó hatalmának nagyságát meg-

semmisítő, ölési képességeivel mérték: ez 

is ésszerű magyarázata a védtelen hadifog-

lyok, meghódított városlakók tömeges ki-

végzésének (Dömötörfi, 2010)  
  

 

 

   Az ilyen módon hazájuktól és kultúrájuktól 

elszakított fiatal férfiak katonai utánpótlást 

jelentettek az asszír haderő számára, míg az 

áttelepítettek többségével kietlen, hadi felvo-

nulási területeket műveltettek meg. A leigá-

zott népek deportálásának módszere a lázon-

https://www.doi.org/10.35404/LH.2020.1.45
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gások megelőzése, illetve elfojtása szempont-

jából is hasznosnak bizonyult.  

   A militáns asszír állam társadalma a babilo-

ninál jóval kevésbé volt differenciált. Az 

Óbabiloni Birodalomhoz képest nagy létszá-

mú papság sem jött létre. A földtulajdonjog 

hódítás jogán a királyt illette, bár ténylegesen 

a föld nagy része a főtisztviselők és a katonai 

vezetők, az ún. hatalmasok („rube”) kezében 

volt. A földek megművelését a bérmunkások 

és a félszabad foglyok végezték. Az újasszír 

korban (Kr. e. 911 - 612 között) az áttelepí-

tett népekből jött létre a telkes parasztok ré-

tege, akiket a földdel együtt adtak a földbir-

tokosoknak úgy, hogy a tulajdonjog ekkor is 

a királyé maradt (Kajtár és Hergerné, 2014).  

   A III. Tukulti-apil-Esarra (a bibliai Tiglat-

pileszer, Kr. e. 744–727) által újjászervezett 

asszír haderő félelmetes erőt képviselt, mely-

nek nem volt párja a korabeli világban. Utó-

dai uralkodásának idején érte el az Újasszír 

birodalom a legnagyobb kiterjedését. Hatal-

mas területeket foglaltak el Babilóniában, 

Délnyugat-Iránban, Kelet-Anatóliában, Szíri-

ában és Palesztinában, de még ennél is na-

gyobb területeket kényszerítettek adófizetésre 

(Kalla, 2003). Ezért korántsem meglepő, 

hogy az asszír katonaállam harcias uralkodói 

írásban és képben kellő módon gondoskod-

tak róla, hogy háborúikról és katonaságukról 

a legapróbb részletekre menően felvilágosít-

sák az utókort.  

   A háborúból és ennek következtében ál-

landó háborúban élő országnak, amelyben 

külön feljegyzésre méltó eseményszámba 

ment, ha az uralkodó valamely évben nem 

járta hadai élén a külföldet, kitűnően szerve-

zett, felszerelt és fegyelmezett és állandóan 

fegyverben álló hadseregre volt szüksége 

(Dávid, 1928).  

   Az asszír hadsereg területi alapon szerve-

ződött és újoncozási, fenntartási és irányítási 

szempontból két részből állt: a királyi („kiṣir 

šarrūti”) és a tartományi feltöltésű királyi ala-

kulatokból (ṣāb šarri, a „király emberei”). A ki-

rályi alakulatok önmagukban is több csoport-

ra voltak oszthatók: egyrészt öt városi 

(„Aššurāia”, „Arrapḫāia”, „Arzuḫināia”, 

„Arbailāia” és „Armāia”) alakulatra, másrészt 

három féle testőralakulatra („Qurubtu lovas-

ság”, „Ša–qurbūte” és „Ša–šēpē” testőrség). A kirá-

lyi alakulatok az asszír magterületen, a „király 

emberei” pedig távolabbi tartományokban 

állomásoztak, állományukat a helybeli lakos-

ságból, a deportáltakból vagy a hadifoglyok-

ból sorozták (Dezső, 2015). 

 

 

 

   A Qurubtu lovasság az uralkodó szemé-

lyi védelmét ellátó közel 1000 fős testőr-

alakulat volt. Elnevezésük is találó volt: 

„azok, akik baráti vagy ellenséges helyen 

nem tágítanak a lábam mellől.” A többi 

testőralakulat alapvetően vidéken és a ha-

társzéleken állomásozott. Érdekesség, 

hogy ezeknél az alakulatoknál nem volt 

feltétel, hogy a katona született asszír le-

gyen. A feltétel egyértelmű volt: a jelölt-

nek rendíthetetlen hűséggel és bátorsággal 

kellett szolgálnia királyát (Saggs, 1965).  

   A Qurubtu lovasság jelentőségét igazol-

ja, hogy „II. Sarrukín Kr. e. 714-ben, a 

Wauš-hegy melletti csatában úgy győzte le 

Rusa urartui király alakzatban felállt sere-

gét, hogy harci kocsiján állva maga vezette 

1000 testőrlovasának mindent elsöprő 

rohamát. Ez a lovasroham úgy csapódott 
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be az urartui hadrend közepébe, mint egy 

nyíl és szörnyű mészárlást vitt véghez a 

soraiban” (Dezső,2011, 134. o.)  

 

 
   Figyelemre méltó újítás, hogy a vasból ké-

szült küllős kerekű, lóval vontatott harci sze-

kerek (1. ábra) – melynek parancsnokai a ka-

tonai arisztokrácia tagjai voltak – már Kr. e. 

1100 körül önálló, mai kifejezéssel élve „elit” 

fegyvernemet alkottak az asszír seregben.  

   A Kr. e. 9. században pedig megjelent az 

íjász-lovasság is önálló fegyvernemként. A 

harciszekér osztagok és lovasok mellett a gya-

logságon belül is különváltak a gyalogos íjá-

szok, a lándzsások, a parittyások, végül az 

ugyancsak több csoportra tagozódó „műszaki 

csapatok”. 

 

 

   1. ábra: Asszír harciszekér. Forrás: Net1. 

 
 

 
   A műszaki csapatoknak köszönhetően az 

asszír hadsereg rendkívül magas színvonalú 

ostromtechnikát alkalmazott. Ostromtechni-

kájuk alapelveiben (körülzárás és roham 

kombinációja), valamint egyes technikai eljá-

rásaiban (faltörőkos, ostromtorony, ostrom-

létra) példaképévé vált a perzsa, majd később 

a hellenisztikus, a római és a középkori ost-

rom művészetnek is.  

   A százezer főt meghaladó, addig példátlan 

létszámú hadsereg, amelyhez még írnokok, 

tolmácsok, hírszerzők és jósok (!) is tartoztak, 

minden korábbi birodalomnál jóval maga-

sabb szintre emelte a fegyelmezést, a kikép-

zést és a fegyverzetet (Hahn, 1963; Klíma, 

1983). 

   Összességében megállapítható, hogy az 

asszír hadsereg volt az ókor egyik legbonyo-

lultabb, legösszetettebb hadserege. Dezső 

Tamás nemzetközi hírű magyar tudós kutatá-

sai szerint: az asszír hadseregnek két könnyű-

gyalogos (auxiliáris íjász és lándzsás), két re-

guláris gyalogos (íjász és lándzsás), három 

nehézgyalogos (íjász, parittyás és lándzsás) 

fegyverneme volt (2. ábra).  

 

 

   2. ábra: Asszír harcos. Forrás: Net2. 

 
 
 

   E hét gyalogos fegyvernem mellett kezdet-

ben két lovas fegyvernem (reguláris és test-

őr/páncélos) volt, de a páncélos íjász és pán-

célos lándzsás lovasság mellett a szintén pán-

célos testőrlovassággal, továbbá reguláris – 

valószínűleg páncélozatlan – lovassággal 

együtt legalább négy lovas fegyvernem léte-
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zett, amelyet sokféle harcikocsizó alakulat 

legalább háromféle kocsival (könnyű, regulá-

ris és nehéz) egészített ki.   Ez a kb. 12 fegy-

vernem – az írott forrásokból egyáltalán nem 

rekonstruálható műszaki és ellátó alakulatok 

nélkül – a hadjáratokon és a csatákban olyan 

taktikai flexibilitást tett lehetővé, amely az 

asszír hadsereget a csatatéren szinte legyőz-

hetetlenné tette (Dezső, 2011).   

   A korszak „szuperhatalmának” hanyatlása 

azonban nem a harcmezőn kezdődött el.  

Adam Schneidernek és Selim Adalinak a 

Climatic Change szakmai folyóiratban 2014-

ben megjelent tanulmánya szerint: a régészeti, 

történeti és paleoklimatikai bizonyítékok 

mind arra utalnak, hogy a birodalom csillagá-

nak leáldozásában a klímaváltozás és a túlné-

pesedés is – közvetett módon – jelentős sze-

repet játszott.  

   Az erőforrásaiban már korlátozott állam 

nem volt képes ellenállni a birodalmat sújtó 

rendkívül súlyos szárazságoknak, mint ami-

lyen az Kr. e.  657-es is volt. Öt év sem kel-

lett hozzá és az asszír állam politikai és gaz-

dasági stabilitása meggyengült, az azt követő-

en kibontakozó polgárháborúk pedig végze-

tesen megroppantották a több sebből vérző 

birodalmat (Net3).  

   Miután a babiloni-méd csapatok elfoglalták 

Assurt (Kr. e. 614) és Ninivét (Kr. e. 612) 

Asszíria még megpróbált talpra állni. Kr. e. 

605-ben az Eufrátesz folyó melletti Karkemis 

városa közelében lezajlott ütközetben az Új-

Babilóni Birodalom és a vele szemben álló 

Asszír, illetve Egyiptom szövetség egyes 

becslések szerint legalább 30–30 ezer (!) ka-

tonát állított hadba.  A csatában fontos sze-

repet játszottak a korszak legfontosabb harci 

eszközei a harci szekerek. Az Új-Babilóni Bi-

rodalom és a méd szövetség győzelme azon-

ban végleg eltiporta Asszíriát és visszaszorí-

totta Egyiptomot (Dezső, 2015). 

 

 

   Az Újasszír Birodalom 

   katonáinak juttatásai 

   Az asszír katonák juttatásai közzé tartozott 

a napi élelmiszerellátmány „fejadag” formájában, 

az alkalmi járandóság sarcból vagy zsák-

mányból.  

   „A királyi alakulatoknál a fejadag állomány-

kategóriánként eltérő volt: a közkatonák napi 

1 liter (80 dkg) gabonát, a tisztek pedig rang-

juknak megfelelően ennél nagyobb – akár 

kétszereres, háromszoros – ellátmányt is 

kaphattak. A »király emberei« állomáshely-

ükön részesültek élelmiszer-ellátmányban. II. 

Sarrukín az egyik helytartójának parancsba 

adta, hogy az alatta szolgáló »királyi embe-

reknek« adjon fejenként 1 emāru, azaz kb. 100 

liter gabonát. A helytartónak el kellett oszta-

nia ezt a gabonamennyiséget a katona és a 

családja között. A katona 3 sūtu, vagyis 30 li-

ter gabonát kapott »hadjárati fejadagként«, 

míg családjuknak 7 sūtu, vagyis 70 liter jutott 

otthoni ellátmányként” – írja Dezső (2015, 

205. o.).  

   Assur-nászir-apli korában (Kr. e. 883 – 

859)  jelent meg először a zsákmány, mint 

Asszíria döntő jövedelmi forrása. 
 

 

   Asszíria a zsákmányon kívül egyszeri 

megadóztatásként: „hadisarcot” és rend-

szeres évi adót is követelt a befolyása alatt 

álló területektől. Az adó megtagadása lá-

zadásnak minősült, amelyet az asszír ha-

digépezet kíméletlenül megtorolt (Bartha, 

1993).  
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   A zsákmány két fő csoportja az állatok, il-

letve a fémek voltak. Állatokat (ló, öszvér, 

szarvasmarha, juh) elsősorban igás- és szállí-

tócélokra (tehát termelőeszközként) zsákmá-

nyoltak, a juh azonban mindig „számlálatla-

nul” került a zsákmányba. A fémeket (arany, 

ezüst, réz, ólom, vas) főként tömb formájá-

ban zsákmányolták és általában fegyver és 

termelőeszköz készült belőlük. A fennmaradt 

listák szerint a vas egy évszázad leforgása 

alatt a zsákmány legnagyobb tételévé emelke-

dett és a Kr. e. 8. század végén elérte a 

többszáztonnás nagyságrendet (100-1000 

tonna közötti mennyiségek szerepeltek egy-

egy hadjárat után a feliratokban).  

 

 

    

   Mivel az asszír hadseregben a vasfegy-

verek gyártása és tárolása a hadsereg lo-

gisztikai rendszerének központi eleme 

lett, ezért a többszáztonnás vasmennyiség 

„beszerzése” és az elkészült fegyverek tá-

rolása birodalmi érdek volt. Pl. II. 

Sarrukín dur-sharukini palotájában 200 

tonna vasfegyver tárolására alkalmas 

fegyvertárat tártak fel. Ilyen nagyságú 

fegyvertárból több is volt a birodalomban 

(Richard és Metz, 1991).  

  

 

 

   Zsákmánycikk volt ezen kívül néhány 

fényűzési cikk is (elefántcsont-készítmények, 

alabástrom edények, drágakő, színes kelme, 

szíriai bor, egzotikus növények, kenet, illó-

olaj). A zsákmány mennyisége a későbbiek-

hez képest még jelentéktelen volt, azt azon-

ban már mutatta, hogy Asszíria bevételének 

legfőbb tényezőjévé vált.  

   Az asszír zsákmány jellemző vonása volt e 

korban, hogy meghatározatlan mennyiségű és 

rendszertelen volt, tehát valóban zsákmány és 

nem adó és a fiatal, mohó katonai nagyhata-

lom mindenhol azt és annyit vett el, amennyit 

csak tudott (Komoróczy, s.a.). 

   Ezért az Asszíriába visszatérő hadsereg leg-

inkább egy távoli vidékről érkező karavánhoz 

volt hasonlatos (megjegyzés: asszír újítás volt 

a szamár helyett az öszvér, illetve a teve, mint 

„szállítóeszköz” katonai szolgálatba állítása – 

Richard, 2012), rengeteg fogollyal, rogyásig 

megrakva élelemmel és mindennel, ami moz-

dítható.  

   A zsákmány legnagyobb része természete-

sen az uralkodót illette, mivel ő volt a hadse-

reg elsőszámú parancsnoka, még akkor is, ha 

éppen személyesen nem vett részt a hadjára-

ton. A hadügyekben szakemberek csoportja – 

mai fogalmaink szerinti törzs –, valamint a 

rangidős tábornok („turtânu”) – mai fogalma-

ink szerinti törzsfőnök – állt az uralkodó 

rendelkezésére. Ez utóbbi pozíció egyre fon-

tosabbá válása vezetett oda, hogy a Kr. e. 7. 

század utolsó harmadában megkettőzték a 

hivatalt, ezzel semlegesítve az esetleges sze-

mélyes ambíciókat.  

   A birodalom utolsó éveiben az eunuchok 

vezére („rab ša rêši”) volt a legfontosabb tiszt-

ség, ugyanis ennek a hivatalnak a viselője állt 

a hadsereg élén (Vér, 2011). 

 

 

 

 Az eunochok vezérének volt egy külön 

juttatása is. Az utóddal nem rendelkező 

főeunuchnak a király gondoskodott a te-

metéséről, túlvilági ellátásáról, sírjának őr-

zéséről, az ún: „kispuról”. Vagyis a királyi 
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szolgálatban álló eunuchok hűségét nem 

pusztán a király evilági hatalma szavatolta, 

túlvilági jólétük egyetlen garanciáját is 

csak az uralkodóban láthatták (Vér, 2011).  

  

 
 

   A fennmaradt zsákmánylisták alapján a tá-

bornokok, (fő)tisztek, tiszthelyettesek és a 

közkatonák eltérő mértékben részesültek a 

zsákmányból. A tiszti, tiszthelyettesi kar hie-

rarchiája a vezetett egységek létszáma szolgált 

alapjául (tíz, ötven, vagy száz ember vezető-

je), de általánosak voltak az olyan címek is, 

mint a főtiszt „kapitány” („rab kiṣir”), vagy a 

„táborszernagy” („rab urâte”), akik a biroda-

lom legnagyobb katonai dinasztiáiból kerül-

tek ki (Joannés, 2004). Természetesen ők jó-

val nagyobb részt kaphattak a zsákmányból, 

esetenként földbirtokban és a foglyok közül 

kiválasztott rabszolgákban is részesültek. 

    Ennél jóval szerényebb juttatásra voltak 

jogosultak az alacsonyabb beosztásúak.  „Egy 

fennmaradt zsákmánylista szerint az udvari 

szolgálatot ellátó lovassági tisztek (tiszthelyet-

tesek) között kiosztott zsákmánynál a fogat-

parancsnok tiszt („lú.gal–ú-rat”) 7 mina (kb. 

3,5 kg) rezet, 2 juhot és 2 korsó bort, míg a 

kocsihajtó tiszthelyettes („lú.mu-kil–pa.meš”) 

mindössze 1 juhot és 1 korsó bort kapott” 

(Dezső, 2015, 205.).  

   Mielőtt rátérnénk a katonák legjelentősebb 

juttatására a földbirtok adományra, a szolgá-

lati földre, tekintsük át a korszak földtulajdon 

viszonyait! Az Újasszír Birodalom mag-, és 

meghódított területei királyi tulajdonban vol-

tak. Egy részüket a király magas rangú kato-

nái és az államapparátus felső rétegének ke-

zébe adta. A földek jogilag nagybirtokok vol-

tak, művelésük azonban kis, néhány – legfel-

jebb 5 – hektár kiterjedésű telepekre osztva 

folyt. A telkeket azok a telepesek kapták meg, 

akiket családjukkal együtt hurcoltak el és te-

lepítettek le. Jogilag a telepesek a földet hasz-

náló nagybirtokos vagy a király tulajdonában 

voltak, el is lehetett őket adni, de csak a te-

lekkel együtt. A telek használata fejében mű-

velői uruknak földjáradékot fizettek: a föld 

nagysága, fekvése (csatornától való távolsága) 

és értéke alapján meghatározott összegű díjat, 

részben természetben és szolgáltatásokban, 

részben pedig pénzben. A földjáradék akár a 

termés egyharmadát is elérhette. A katonai 

arisztokrácia tagjai így jelentős jövedelemre és 

ezáltal igen nagy hatalomra tettek szert, az 

uralkodóval vetekedve szinte „kiskirályként” 

uralkodtak.  

   A III. Tukulti-apil-Esarra (3. ábra) ezt kor-

látozta és magas rangú tisztjeinek adomány-

birtokát sohasem egy tagban adta ki, hanem 

20-25 hektár területű darabonként, egymástól 

távol fekvő körzetekben.  Ezzel lehetetlenné  

 

   3. ábra: III. Tukulti-apil-Esarra reliefje. Forrás: 

Net4. 
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tette a katonai arisztokrácia esetleges területi 

alapon szervezett ellenállását (Komoróczy, 

s.a.). Azonban az asszír tiszteknek juttatott 

szolgálati birtokok, eltérően a közkatonáéktól 

szabadpiaci forgalomba kerülhettek. Dezső 

Tamás (2015) kutatásai szerint egyetlen olyan 

fennmaradt szöveg lelhető fel, amely a köny-

nyű gyalogsághoz tartozó közkatonák – az 

auxiliáris íjászok – szolgálati birtokáról szól. 

Egy királyi parancs mentesítette az íjászok „íj-

földjét” a gabona és szalmaadó alól. Ezért le-

het ez az „íj-föld” jó eséllyel egy, az íjász alaku-

latok közkatonáinak juttatott – nem forga-

lomképes – szolgálati birtoktípus.  

   A magas társadalmi pozíciójú katonatisztek 

is részesülhettek adómentességben, azonban 

birtokaik közül csak azok voltak adómente-

sek, amelyekre a királyi adománylevél vonat-

kozott. Azok, amelyeket a tisztek vásároltak, 

az adózás hatálya alá estek. 

 

 

   Az özvegyek és árvák helyzete 

   az újasszír katonai birodalomban  

   Az asszír törvények közül egy sem kötelez-

te az uralkodót vagy valamely közhivatalt ar-

ra, hogy gondoskodjék az özvegyekről, árvák-

ról vagy a szegényekről. 

 

 

  A Kr. e. 18. és 12. század között fennál-

ló Hettita Birodalom – amely az Újasszír 

Katonai Birodalom és Egyiptom mellett a 

Földközi-tenger térségének korabeli har-

madik nagyhatalma volt – az özvegyekről 

is gondoskodott.  

   A fennmaradt cserépkönyvtárak írásem-

lékei szerint: „ha a férfi meghalt, feleségül vette 

a meghalt férj fivére akkor is, ha már nős volt, 

fivér hiányában pedig az apa”. A levir házas-

ság alaprendeltetése modern fogalmaink 

szerint „özvegy-, gyermek- és családvé-

delmi” jellegű. Funkciója az özvegyek és 

velük a gyermekek, vagyis a nemzetségi 

folyamatosságot fenntartó generáció 

nemzetségen belül tartásának – nemzet-

ségi hovatartozásának, státuszának és ja-

vainak – biztosítása volt, a megözvegyült 

anya házassággal szerzett nemzetségi jogai 

és jogállapota folyamatosságának biztosí-

tása által (Szádeczky-Kardoss, 2012, 185. 

o.). 

  

 
 

   A trónjukért és az ország biztonságáért va-

ló tengernyi gond közepette az asszír zsarno-

koknak nem maradt idejük az efféle apró 

ügyekre. Az uralkodók ezt egyszerűen elin-

tézték, mivel propagandisztikus célból kinyil-

vánították: „… hogy a hatalmas a gyengét meg ne 

károsíthassa”. Bár a parancsot agyagban vagy 

fémen rögzítették, annak kötelező ereje nem 

volt, mivel az azt megszegőket az istenek 

büntetésével és átkaival fenyegették, és érvé-

nyesítését az alattvalók mély vallásos meg-

győződére bízták (Klíma, 1983).  

   A társadalom elesettjeivel szembeni teljes 

részvétlenséget árnyalja – a Kr. e 721-705 kö-

zött uralkodott – II. Sarrukín asszír király (4. 

ábra) egyik fennmaradt levele. Ebben arra 

utasítja az egyik helytartóját, hogy vizsgálja 

meg a tartományában, hogy az elesett kato-

nák özvegyeit, árván maradt fiait és lányait 

nem vetette-e valaki szolgaságba.   

   Az ilyen típusú gondoskodásnak akkor volt 

különös jelentősége, ha az özvegy és az árvák 

örököltek az elesett után, mivel a levél meg-

említi, hogy azokat a fiúkat nem kell lejelen-

teni a királynak, akik apjuk helyett beálltak a 

seregbe.  
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   4. ábra: II. Sarrukín asszír király. Forrás: Net5. 

 
 

 
    

   Tehát az újasszír kor uralkodói az elesett 

katonáik özvegyei és árvái irányában sem vol-

tak teljesen érzéketlenek. Azonban ebben az 

az önös érdek is vezérelte őket, hogy a fiúk 

örökletes szolgálatával hadseregük ütőképes-

ségét továbbra is fenntartsák (Tamás, 2016). 
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   Absztrakt 

   A számítógép-biztonsága és a rajtuk tárolt adatok védelme napjaink egyik legnagyobb prob-

lémái közé tartoznak, mivel az internet és az infokommunikációs rendszerek lehetőséget adnak 

a számítógépes támadásoknak. De léteznek nem technikai jellegű támadások is, amikor a tá-

madó pszichológiai manipuláció útján akar információt szerezni. Számos formája lehet (sze-

mélyes kapcsolat, telefon, e-mail), a lényege ugyanaz, emberek becsapásával minden jog és en-

gedély nélkül a támadó személy bizalmas adatokhoz akar jutni. 

   Kulcsszavak: pszichológiai manipuláció, adat halászat, védelem, oktatás 

   Diszciplína: informatika, oktatás 

 

   Abstract 

   DO NOT BE FOOLED! 

   Computer security and the protection of data stored on computer devices is one of the big-

gest issues today, as the Internet and info-communicational systems allow for different cyber-

attacks. But there are also attacks of a non-technological nature when an attacker seeks infor-

mation through psychological manipulation. It can take many forms (personal contact, phone, 

e-mail etc.) however it is trying to achieve the same outcome, to trick people into getting con-

fidential information without any rights and permissions. 

   Keywords: social engineering, phishing, protection, education 

   Disciplines: informatics, education  
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   A jelenlegi helyzet 

   Ma már szinte természetes, hogy nagyon 

sok munkahelyen úgy indul a mindennapi 

munka, hogy az ember megnézi a beérkezett 

postáját. De nem csak, vagy inkább nem is 

csak az asztalon heverő borítékokat, hanem a 

számítógépen, mobilján, vagy más elektroni-

kus eszközén érkezett elektronikus leveleket 

(e-mail) böngészi át. Sajnos, a felhasználók 

egyre gyakrabban találnak közöttük olyanokat 

is, amelyek tartalma fenyegető és rosszindula-

tú szándékkal lett továbbítva. 
 

ő ő

ő

ő

   A levélben észrevehető helyesírási hibák 

lehetnek, esetleg nem teljesen jó a magyar 

nyelvezete, sajnos, ezt sokan az ijesztő tarta-

lom olvasása közben nem is veszik észre. Pe-

dig ez a tény, már utalhat arra, hogy a levél 

becsapás. Legtöbb esetben a levél végén fel 

vannak tüntetve a lehetőségek, hogyan lehet 

„megoldani” a problémát. A támadók szinte 

mindig pénzt követelnek a vírus törléséért, 

ami még nagyobb átverés, mert, ha a felhasz-

náló át is utalja a pénzt vagy esetleg a 

bitcoint, akkor sem „tűnik el a támadás”, il-

letve nem is kell eltűnnie, mivel sokszor nem 

is létezett. 

 

 

ő

ő

ő ő

 

 

   Sajnos, az ilyen típusú leveleknek is sokszor 

„bedőlnek” a laikus felhasználók. Kitöltik 

a kérdőívet, amelyben megadják például a 

bankszámlájuk, személyigazolványuk adatait, 

és így bizalmas információkhoz jut a támadó 

személy. 

   Az ilyen és hasonló támadások az emberi 

természet tulajdonságait próbálják kihasznál-

ni. A támadó nem a technológiai eszközök 

sebezhetőségét használja ki a támadás során, 

hanem az emberi befolyásolhatóságot. Ezek 
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az emberi bizalomra épülő támadások, ame-

lyekre (informatikai szövegkörnyezetben, 

nem jó indulatú adathalászat jellegű kontex-

tusban) a Social Engineering, illetve a magyar 

megfelelője pszichológiai manipuláció vagy pszi-

chológiai befolyásolás megnevezés használatos. 

 

 

   Mi a „Social Engineering”? 

   A Social Engineering támadásoknál a tá- 

madó bizalmi kapcsolatot alakít ki az áldozat-

tal, azzal a céllal, hogy később ezt a bizalmat 

kihasználva, személyes, bizalmas, titkos in-

formációkat szerezzen. Az áldozat sok eset-

ben nem is tudja, hogy őt támadás érte. A 

pszichológiai manipuláció általában az emberi 

természet két aspektusát igyekezik kihasznál-

ni: 

   1) a legtöbb ember segítőkész és igyekszik 

segíteni annak, aki segítséget kér, 

   2) az emberek általában konfliktuskerülők, 

és inkább együttműködnek, mint nem (Net1). 

   A pszichológiai manipuláció talán legismer-

tebb és legmegfelelőbb definíciója (Mitnick, 

2003): „A social engineering a befolyásolás és a rá-

beszélés eszközével megtéveszti az embereket, mani-

pulálja, vagy meggyőzi őket, hogy a social engineer 

(adathalász) tényleg az, akinek mondja magát. En-

nek eredményeként a social engineer – technológia 

használatával vagy anélkül – képes az embereket 

információszerzés érdekében kihasználni.”  

   A Social Engineering technikái közé tar-

toznak például: 

● Phishing (Adathalászat) 

● Spear phishing (Szigonyozás) 

● SMiShing (SMS-alapú adathalászat) 

● Vishing (Hangposta alapú adathalászat) 

● Pharming (Átirányítás hamisított 

weblapra) 

● Spoofing (Becsapás) 

● Typosquatting (URL-eltérítés) 

● Whaling (Bálnavadászat) 

● Dumpster diving (Kuka búvárkodás) 

● Pretexting (Személyiség felvétel) 

● Eavesdropping (Hallgatózás) 

● Shoulder surfing („Vállszörfözés“) 

 

   A Social Engineering  

   „támadó” módszerei 

   Milyen módszereket használ ki a támadó 

(akire adathalász – social engineer – néven 

utalhatunk, de a laikus felhasználók gyakrab-

ban használják a hacker szót, amely inkább 

ismertebb, de a szakmabeliek között egészen 

mást jelent)? 

   Ahhoz, hogy védekezni tudjunk a támadá-

sok ellen, elsősorban ismernünk kell azok faj-

táit. 

   Phishing - az adathalászat: a személyes adatok 

visszaélés céljából történő gyűjtésének egyik 

leggyakoribb módja. Az áldozatok becsapá-

sához a támadók az Internetet használják 

eszközként. A támadások legegyszerűbb 

módja az e-mail, amelyben a támadó különfé-

le ürügyeket használ. Például: a bank értesíti 

ügyfelét, hogy a számlája lejár és a meghosz-

szabbításhoz adja meg a banki személyazo-

nosító információkat (hitelkártya számot vagy 

internetes banki hozzáférési kódokat). Az 

adathalász e-mailek olyan személyek e-mail 

címeiről érkeznek, akiket a felhasználó ismer, 

megbízik bennük és/vagy esetleg a munkahe-

lyi felettese. Az adathalász e-maileket egy-

szerre több e-mail címre küldik el, azzal az 

elvárással, hogy valaki „bedől” az e-mailben 

szereplő információknak, és nyilvánosságra 

hozza személyes adatait. Az adathalászat szö-
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veges üzenetben (SMS) vagy telefonon is 

megtörténhet. 

   Az adathalászat célja érzékeny személyes 

adatok (cím, születési idő, társadalombiztosí-

tási szám, hitelkártya-adatok) beszerzése, be-

jelentkezési adatok megszerzése az áldozat 

információs rendszereihez, rosszindulatú al-

kalmazások telepítése a számítógépre vagy 

mobiltelefonra. Sikeres támadás után a táma-

dó szinte bármilyen tevékenységet elvégezhet 

a számítógépen a felhasználó tudta nélkül. 

Például: a felhasználó fájljainak megsemmisí-

tése vagy titkosítása, fizetés a felhasználó 

bankszámlájáról, rosszindulatú tevékenységek 

végrehajtása az áldozat IP-címéről (SPAM, 

behatolási kísérletek), vírusok terjesztése (az 

interneten és a helyi hálózaton keresztül). 

   Egyes források szerint a phishing szó a 

password harvesting fishing angol szavak össze-

vonásából alakult ki, de sokan ezt inkább 

utólagos belemagyarázásnak tartják. Az adat-

halászat története pedig kb. az 1990-es évek 

közepén kezdődött, amikor egy támadó az 

Amerika Online belső embereként bemutat-

kozva üzenetet küldött a potenciális áldoza-

toknak, hogy adják meg jelszavukat az azo-

nosításukhoz, vagy a számlájuk ellenőrzésé-

hez. A megszerzett jelszavakat egy hacker 

hírcsatornán közzé is tette (Net2). 

   Az ilyen fajta támadásokat tapasztalt bűnö-

zők vezetik, gyakran egész bűnözői csopor-

tok rejlenek mögöttük, vagy: akár egész álla-

mok is.  

   Spear phishing – szigonyozás, de találkozha-

tunk a lándzsás adathalászat, fordítással is. Míg 

az „adathalász” tömeges e-mailt használ, a 

„szigonyos” célokat és nagyon kevés címzet-

tet használ. Az e-mail feladó adatai hamisak 

lehetnek, de úgy tűnik, hogy megbízható for-

rásból, például banktól, a vállalat belső in-

formatikai részlegétől, belső alkalmazottól 

vagy üzleti partnerétől származik. Az üzenet 

általában felhasználónevet és jelszót igényel, 

hivatkozást tartalmaz egy webhelyre, ahol a 

látogatók személyes információkat adhatnak 

meg, de vírust, trójai falovat, vagy kémprog-

ramokat hordozó mellékleteket is tartalmaz-

hat. 

   SMiShing – SMS-alapú adathalászat – során 

a támadó a mobiltelefonokon lévő szöveges 

üzeneteket (SMS: Short Message Service) 

használ arra, hogy megpróbálja rávenni az 

áldozatát, hogy elárulja személyes adatait. A 

szöveges üzenet olyan webhelyre vagy tele-

fonszámra mutató hivatkozást tartalmazhat, 

amely automatikusan a hangválasz-rend-

szerhez kapcsolódik. 

   Vishing – adathalászat telefonon keresztül. 

Például a Voice over IP (VoIP) technológia 

segítségével, amely lehetőséget ad meghamisí-

tani a hívóazonosítót. Lényege, hogy a táma-

dó valamilyen hangátviteli technológiát hasz-

nál. Mivel az emberek többsége bízik a tele-

fonos hálózatokban, nem feltételezi, hogy a 

hangüzenet nem hiteles helyről érkezett. A 

csaló általában úgy tesz, mintha egy törvényes 

üzletkötő lenne, például nyereséges üzletet 

kínál és általában hitelkártya információt, 

esetleg más személyiség lopásra alkalmas infor-

mációt igyekszik ezzel a módszerrel megsze-

rezni.  

 

   A pharming lényege, hogy a támadó a meg-

tévesztett felhasználót tudta nélkül egy ha-

mis, de a megbízhatóhoz nagyon hasonlító 

weblapra irányítja. Az átirányítás valamilyen 

rosszindulatú szoftver vagy kémszoftver se-

gítségével történik. A hacker az általa létre-
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hozott hamis weboldalon kérdéseket tesz fel, 

a felhasználó válaszai pedig lehetőséget adnak 

neki bizalmas, fontos információk megszer-

zésére és azok rögzítésére. 

   Spoofing: hamisítást vagy csalást jelent. Az 

Interneten többféle formája lehet, például a 

felhasználó e-mail címének hamisítása, hamis 

weboldal létrehozása. Leggyakoribb a pénz-

ügyi szolgáltatási weboldalak hamisítása, mert 

ha a támadónak sikerül ellopnia a személyes 

információkat (jelszavakat, számlaszámokat) 

a becsapott emberektől, sok pénzhez juthat. 

   Typosquatting más néven URL-eltérítés: a 

felhasználó gépelési hibáit használja ki, ami-

kor egy webhely-címet írnak be egy böngé-

szőbe. Ha a felhasználó véletlenül rossz web-

címet ad meg, vagy kihagy egy betűt a cím-

ből, alternatív weboldalra irányítja, amelyet 

rosszindulatú célokra szolgál. 

 

 

   Gyakori hiba, hogy a .COM helyett a 

címben .OM íródik. Ez Omán országkód-

ja a Közel-Keleten. 

   Az .OM webhelyek bizonyultak a legve-

szélyesebb átirányítási helynek. 

 

    
   Az alternatív oldal grafikai dizájnja, amelyre 

a felhasználó át lett irányítva, első pillantásra 

nehezen különböztethető meg a érintett in-

tézmények által használt eredetiktől. 

   A whaling – bálnavadászat cégvezetőkre 

(„bálnákra”) irányul. Olyan átverés, amelyben 

az adathalászok megtalálják a társaság legfon-

tosabb ügyvezetőjének vagy vezetőjének ne-

vét és e-mail címét (ezek az információk leg-

több esetben szabadon hozzáférhetőek a cég 

weboldalán), és e-mailt készítenek a társaság-

ban betöltött szerepükre vonatkozóan. Az e-

mail tartalma megpróbálja rávenni a vezető-

ket, hogy üssenek egy billentyűre, vagy kat-

tintsanak egy linkre, amely olyan webhelyre 

irányít, amelyről rosszindulatú szoftverek töl-

tődnek le a gépükre. De az e-mail szövegének 

hatására érzékeny információkat vagy vállalati 

titkokat is közzé tehetnek a hiszékeny veze-

tők. 

 

   Dumpster diving – kuka búvárkodás: a támadó 

kereskedelmi vagy lakossági szemét tárolók-

ban keresgél, azzal a céllal, hogy olyan infor-

mációkat szerezzen, amelyek alapján csalást 

vagy lopást lehet elkövetni. Az emberek sok-

szor úgy gondolják, hogy ami a szemetesbe 

került, az már meg is semmisült és gyakran 

értékes információt dobnak ki felelőtlenül a 

szemétbe. A támadónak nincs más dolga, 

csak a megfelelő szemetesben keresgélni. 

Ezért érdemes és sokszor kötelező szétnyúz-

ni, elégetni, iratmegsemmisítő berendezéssel 

ledarálni, egyszóval megsemmisíteni az érzé-

keny, fontos, titkos, de már felesleges doku-

mentumokat. 

 

   A baiting az emberek kíváncsiságán alapszik. 

A támadó valamilyen hordozható adathordo-

zót (CD, DVD, pendrive, memóriakártya), 

vagy akár veszélyes tartalommal ellátott mo-

bil telefont (ezek a „csalik”) valahol látható 

helyen otthagy (célszerűen egy számítógép 

közelében). A figyelemfelkeltés érdekében az 

ilyen tárgyakon gyakran „érdekes” szöveg ta-

lálható, pl.: „szexi képek”, „bizalmas”, stb. 

Az arra elhaladó személy azt gondolja, hogy 

találta. A talált tárgyon azonban rosszindulatú 

szoftverek rejlenek, és amikor a gyanútlan 

áldozat az eszközt csatlakoztatja a számító-
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géphez, hogy megtudja, hogy az kié lehet 

vagy mi annak a tartalma, akkor bekövetkezik 

a fertőzés.  

   De megtörténhet ez az online világban is. 

Gyakori eset a kalózszoftverek használata fo-

lyamán történő fertőzés. Az ingyen letölthető 

szoftverek vonzóak, és csalogatják a felhasz-

nálókat, de letöltés után megfertőzik a számí-

tógépet. A telepített víruskereső szoftver 

gyakran jelezheti, hogy rosszindulatú kódot 

talált a kalóz szoftverben, de ezt a felhaszná-

lók nem mindig veszik figyelembe. Ezzel 

meg is történik a baj, a kártékony szoftverek 

információkat küldenek a felhasználók tevé-

kenységeiről, jellemzően érzékeny informáci-

ókat, például bankszámlaszámot, jelszót, vál-

lalati hozzáférési információkat, fizetési kár-

tyaszámot, stb. 

 

   Pretexting: olyan támadásforma, amellyel a 

támadók nyílt forrásból vagy adathalászattal 

előzetesen felkészülnek az áldozatokkal kap-

csolatos információkból és így próbálnak 

meg általában telefonon még több informá-

cióhoz jutni. (Bodó és tsai., 2018) 

 

   Eavesdropping – hallgatózás: a beszélgetések 

jogosulatlan lehallgatása. Ha két fél beszélge-

tését akár négyszemközt, akár telefonon ille-

téktelen harmadik személy lehallgatja, sok-

szor fontos adatokat gyűjthet. Ha számító-

géppel történik a lehallgatás, akkor a támadó 

kihasználja a nem biztonságos hálózati kom-

munikáció hátrányait a küldött és fogadott 

adatok eléréséhez. Az ilyen támadásokat ne-

héz felismerni, mert a hálózati átvitelben nem 

okoznak rendellenes működést. Ha személy 

hallgatózik, akkor megpróbál elrejtőzni is. 

   A shoulder surfing – „váll szörfözés” kedvelt 

technikája a PIN-kód vagy jelszó megszerzé-

sének. A támadó nem kerül közvetlen kap-

csolatba az áldozattal, hanem a támadó közel 

kerül hozzá, elhelyezkedik mögötte, és az ál-

dozat válla felett közvetlenül megfigyeli, ami-

kor az a karaktereket leüti a billentyűzeten. 

Közben úgy tesz, mintha nem is nézne oda. 

A leggyakoribb esetek a PIN kódok, belépte-

tő rendszerek, kaputelefonok kódjai, hívókár-

tyák, hitelkártyaszámok, stb. Gyakori a pénz-

kiadó automatáknál, hogy valamilyen szerke-

zet, távcső vagy kamera felhasználásával 

igyekeznek megszerezni a PIN kódot.  

   A legegyszerűbb védekezés a leselkedők 

ellen, ha vigyázunk arra ki áll mögöttünk és a 

kódok bevitelekor eltakarjuk a konzolt. 

   Végezetül nem lehet figyelmen kívül hagyni 

azt a tényt sem, hogy az adathalászat ered-

ménye általában valamilyen olyan információ, 

melyet más jellegű, technikai támadások kivi-

telezéséhez lehet felhasználni. Az ilyen táma-

dások azonban már jelentős kárt okozhatnak 

a felhasználóknak és a szervezetnek is (Oro-

szi, 2015). 

   Az összes említett adathalász fajta emberi 

manipulációt alkalmaz, ezért technikai intéz-

kedésekkel nehéz ellenük védekezni. A legha-

tékonyabb védelem a tudatosság növelése és 

a hatékony adatvédelmi viselkedés kialakítása  

lehet. 

 

   „A gyakorlatban még nagyon sok más 

veszély és támadás is létezik, és folyama-

tosan újak és újabbak látnak napvilágot. 

Ezért is nagyon fontos, hogy ez a prob-

lémakör teret kapjon az oktatásban” – írja 

Pšenáková és Szabó (2017). 
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   A Social Engineering  

   elleni védekezés lehetőségei 

   Az előzőek alapján joggal merülhet fel a 

kérdés, hogy miként védekezhetünk az adat-

halászat ellen? A legfontosabb védelem min-

denekelőtt az emberek óvatossága. 

   Az adathalász típusú támadások sikere fő-

ként a kiszemelt felhasználó döntésein múlik. 

Ezért a védelem leggyengébb láncszeme a 

felhasználó, mivel az ő naivitása („gyenge” 

jelszavak), sokszor gondatlansága (felügyelet 

nélkül hagyott működő számítógép), isme-

rethiánya (hiányzik a védelemhez szükséges 

tudása) csökkenti a rendszer biztonságosságát 

(Pšenáková, 2017). 

   A kevésbé szakképzett felhasználó számára 

igazán könnyen alkalmazható módszer talán 

nincs is, de a „Legyünk óvatosak!” gondolat 

szem előtt tartása segíthet. A védekezés alap-

ja azonban az, hogy a felhasználónak tudnia 

kell, mi ellen kell védekeznie, milyen veszé-

lyekkel kell szembe néznie. A gyakorlatban 

nem találunk egy univerzális módszert, amely 

minden esetben tökéletes védelmet nyújtana. 

De léteznek általános elvek, melyek betartá-

sával minimálisra csökkenthető a támadás 

kockázata (Pšenáková és Szabó, 2017). 

   A védelem legjobb módja az éberség a 

személyes és elektronikus kommunikációban 

is. Néhány általános elv, vagy tanács: 

● Ne adjunk bizalmas információkat olyan 

személyeknek, akiknek személyazonos-

ságát nem ismerjük! 

● Személyes adatot lehetőleg ne adjunk ki 

senkinek elektronikus levélben vagy 

weblapon! 

● Soha ne adjunk meg bejelentkezési in-

formációkat, például felhasználóneveket, 

jelszavakat vagy más azonosítási mód-

szereket a munkahelyen, de még a ma-

gánszféránkból sem! 

● Ha látszólag hiteles és legitim forrásból 

származó támadó e-mailben vagy tele-

fonon bizalmas információkat (jelsza-

vak, dokumentumok küldése...) kér, el-

lenőrizzük a forrás hitelességét! 

● Olyan érzékeny információkat, amelyek-

re már nincs szükség, de amelyek mégis 

kárt okozhatnak a cégnek vagy személy-

nek, semmisítsünk meg! 

● A talált adathordozót jobb, ha nem 

használjuk, vagy használat előtt gondo-

san ellenőrizzük a tartalmát! 

   Összegezve a felhasználóknak tisztában 

kellene lennie bizonyos szabályokkal, melyek 

betartásával sok felesleges gond és probléma 

megelőzhető. Megoldás lehet a megfelelő ok-

tatás, mely felkészíti a felhasználót az ilyen 

helyzetekben való helyes eljárásokra. Termé-

szetesen az oktatás sem garantálhatja teljes 

mértékben a veszély elhárítását, de minden-

képpen nagy előrelépést jelenthet.  

 

 

 

   Hol tart az oktatás? 

   A számítógép felhasználók többségét a 

számítástechnikában kevésbé járatos felhasz-

nálók közé sorolhatjuk, ezért nem ismerik a 

veszélyforrásokat és a lehetséges védekezési 

módokat sem. Gyakran azt hiszik, hogy a 

technikai eszközök és tűzfalak ellenállnak a 

támadóknak és a védelem áttörhetetlen. Köz-

ben megfeledkeznek egy lényeges biztonság-

technikai tényezőről az emberi tényezőről. 

Ha támadás éri a számítógéprendszert az 

emberek viselkedése sokszor kiszámíthatat-

lan, és gyakran a probléma növekedését idézi 
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elő. Ezért szinte elengedhetetlen, hogy elsajá-

títsák legalább a legszükségesebb tudást és 

megfelelő készségeket, hogy kellőképpen biz-

tosítsák saját és mások számítógépes rendsze-

reit. 

   Szlovákiában az informatika oktatása már 

az általános iskola alsó tagozatán kezdődik. 

Az erre „szolgáló” tantárgy az „Informatikai 

nevelés” megnevezést kapta, később „Infor-

matika” néven fut tovább az oktatás és a diá-

koknak lehetőségük van érettségi vizsgát is 

tenni belőle. De ma a tanulók és diákok más 

tantárgyakon is találkoznak az infokommuni-

kációs eszközökkel, mivel a tanárok szinte 

rendszeresen használják azokat az oktatásban 

és természetesen maguk a diákok a tanulás-

ban. Az informatika oktatása így folyamato-

san épül fel és lehetőséget ad megismertetni a 

számítógép használatával járó kockázatok, 

támadások ismertetésére és a szükséges véde-

lemi jártasságok elsajátítására. Ehhez azon-

ban elsősorban a pedagógusoknak kell elsajá-

títani a számítógép biztonságos használatát. 

Ezért is szükséges és indokolt a számítógépes 

biztonság oktatása a már gyakorló pedagógu-

soknak, és elsősorban a leendő informatika 

tanároknak. 

   Jelen tanulmány szerzője a 2017. évben 

megjelent több cikkben még arról írt, hogy 

„A rosszindulatú szoftverek és a pszichológi-

ai manipuláció elleni védelem, és a számító-

gép biztonságos használatának oktatására a 

leendő pedagógusok számára az egyetemein-

ken a jelenleg akkreditált tantervekben nincs 

külön tantárgy. Sajnos, még a leendő infor-

matika tanárok képzésében sincs erre a téma-

körre irányuló tantárgy” (Pšenáková, 2017). 

Örömmel mondhatjuk, hogy 2019-ben már a 

Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karán 

változott a helyzet. Ez elsősorban „Az in-

formatika, mint a tudásalapú gazdaság fejlesz-

tésének eszköze” projektnek köszönhető. A 

projekt keretein belül, sikerült elkészíteni egy 

12 tanórás tantárgyat, melynek címe: 

„Informačná bezpečnosť” (Információbiz-

tonság). 

   Az oktatás a 2019/2020 tanév első félév-

ében kezdődött. A tantárgyat 23 leendő pe-

dagógus (hallgató) látogatta. Mindegyikük 

szakpárosítása az informatikát is tartalmazta. 

   A projekt igényeinek megfelelően az okta-

tás előtt és után felmértük a hallgatóink tudá-

sát az adott témakörről. A teszt 16 pontozott, 

különböző típusú kérdést tartalmazott. A zárt 

kérdésekben egy vagy több jó választ lehetett 

megjelölni a felkínált válaszokból.  

   Mivel feltételeztük, hogy a hallgatók még 

nem foglalkoztak a témával, nem ismerték a 

fogalmakat, úgy gondoltuk, hogy ha felkínál-

juk a lehetséges választ, válaszokat, sokkal 

könnyebbnek, egyszerűbbnek érzik a felmé-

rést és logikus következtetés alapján megtalál-

ják a megoldást. Ugyanis nem szerettük vol-

na, ha ez az előtezst elriasztotta volna a hall-

gatókat – hanem épp ellenkezőleg: a célunk 

volt az is, hogy keltsük fel az érdeklődésüket, 

tudatosítsuk bennük az ilyen tantárgy elvég-

zésének a szükségességét. 

   Az 1. ábra mutatja be az elő- és az utó-

tesztben elért érdemjegek átlagát (a magyar 

köznevelésben megszokott ötfokú osztályo-

zási rendszer értékeit használva, ahol 1 = 

elégtelen, 2 = elégséges = 3 = közepes, 4 = 

jó, 5 = jeles. Ezt azért célszerű hangsúlyozni, 

mert Szlovákiában is ötfokú osztályozási 

rendszer van alkalmazásban, ám ott az 1-es 

jelenti a jeles osztályzatot). A hallgatók által 

megszerzett  érdemjegyek tekintetében az e- 
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   1. ábra: A felmérések eredménye (forrás: a Szerző) 

 
 

 

 

   

lőteszt átlaga 3,15 volt, az utóteszté pedig 

4,67. A különbség 1,52 – ami arra utal, hogy 

a hallgatóknak gyarapodott a tudása.  

    Érdekességként, bemutatunk egy feladatot, 

amelyiket az előteszt során egyetlen hallgató 

sem oldott meg helyesen (2. ábra). Az ismé-

telt tesztelésen 12 diák teljesen helyesen és a 

többiek egy-két hibával oldották meg. 

 

 

   2. ábra: egy példa az alkalmazott feladatokra (forrás: a Szerző) 
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   Ez a példa is illusztrálja, mennyire hiányos 

volt a diákok tudása a témakörről, és hogy 

mekkora mértékben segíthet és segített a tan-

tárgy oktatása, még ilyen viszonylag kevés 

óraszámban is. 

   A számítógépes biztonsággal, a rosszindu-

latú szoftverek és a pszichológiai manipuláció 

elleni védelemmel kapcsolatos tudás azonban 

nemcsak az informatika tanárok számára fon-

tos, szükséges lenne az egész pedagóguskép-

zésébe beiktatni a tematikával foglalkozó tan-

tárgyat. 

 

 

   Befejezés 

   Jelen tanulmányban bemutattuk a leggyako-

ribb, legismertebb social engineering támadá-

si technikákat és vázoltuk a védekezési mó-

dokat. A gyakorlatban azonban még sok más 

létezik, és folyamatosan újak készülnek. A 

támadók továbbra is új ötletekkel állnak elő, 

és új, hatékonyabb rosszindulatú programo-

kat és adathalász technikákat hoznak létre. 

Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy meg-

felelő helyet találjunk a témával kapcsolatos 

kérdések taglalására az összes leendő tanár 

tantervében, és nem csak az informatika ta-

nárok oktatásában. 

   Ha leendő tanáraink elsajátítják az informá-

ciós rendszereket érintő különféle támadások 

veszélyeit, felismerik azokat és tudni fogják a 

védelem lehetséges módszereit, remélhetőleg 

sokkal nagyobb figyelmet fordítanak számí-

tógépük biztonságára, az adatok védelmére és 

nem „hagyják magukat becsapni”. Ezt köve-

tően, tudásukat tovább adják diákjaiknak, és 

így hozzájárulnak a jövőbeli sikeres támadá-

sok számának csökkentéséhez. 

 

   Zárszóként 

   E tanulmány a COVID-19 (koronavírus-

betegség) világjárvány időszakában keletke-

zett. Sajnos e járván is apropóul szolgált az 

adathalászok számára. a virtuális világban 

megjelentek a járványhelyzetet khasználni 

akaró internetes csalók, adathalászók üzene-

tei, posztjai, e-mailjeik... Tipikus példa erre a 

„Coronavirus map”, ami azt ígéri, hogy 

megmutatja a koronavírus terjedését a vilá-

gon, de valójában egy vírust telepít a számí-

tógépre, mobiltelefonra, és segítségével fel-

használóneveket, jelszavakat továbbít a tá-

madónak. A tanulság: a fokozott óvatosság 

nem csak a reális életben, hanem a virtuális 

világban is kötelező! 
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…és további két anonim lektor 

   Absztrakt 

   A híres roswelli repülő csészealj szerencsétlenségből létrejött egy Project Serpo nevezetű csillag-

közi csereprogram. Legenda ez vagy valóság? A média szerint, egyrészt több kutató, tiszt és kor-

mányalkalmazott állítja a Project Serpo létezését, míg más kutatók, tisztek, kormány-alkalmazottak 

tagadják azt. Az is valószínűsíthető, hogy a program bizonyos, űrlényeket és csillagközi utazást nél-

külöző formában valóban létrejött, ám a média révén közreadott (félreértéseken alapuló vagy tuda-

tos) félretájékoztatás következtében a Project Serpo legenda „önálló életre kelt”. A történet a mé-

dia és a média-manpipulátorok közvéleményt befolyásoló szerepére is rávilágít. 

   Kulcsszavak: pszichológia, hadviselés 

   Diszciplinák: pszichológia, hadtudomány, médiatudomány 

 

   Abstract 

   ’PROJECT SERPO’: AN EXTREME CASE OF MANIPULATION OF MEDIA  

   The famous Roswell flying saucer disaster resulted in an interstellar exchange project called Pro-

ject Serpo. Is this a legend or a reality? According to the media, on the one hand, several 

researchers, officers and government employees claim the existence of Project Serpo, while other 

researchers, officers and government employees deny it. It is also probable that the program was 

created in some form without space and interstellar travel, but the misinformation (based on 

misunderstanding or consciousness) published through the media made Project Serpo legend 

’come to life’. The story is also noteworthy because it highlights the role of the media and media 

manipulators in influencing public opinion. 

   Keywords: psychology, warfare 
   Discipline: psychology, military science, media science 
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   A „Project Serpo”: 12 amerikai űrhajós 

útja egy földön kívüli civilizáció bolygójá-

ra, egy földön kívüliekkel végzett csere-

program keretében. Újságcikkek, tanul-

mányok, könyvek, weboldalak (serpo.org) 

jöttek létre e projekttel kapcsolatban, s a 

Mirage Men című dokumentumfilmet is 

leforgatták. A „Project Serpo”: egy mo-

dern legenda, ami talán csak egyetlen 

médiamanipulátornak köszönhető… 

 

 

   Előzmények 

   A Project Serpo története 1947-ben 

kezdődött, amikor a The Sacramento Bee 

(1947), illetve a Roswell Daily Record 

(1947) újságok július 8-ai számának hasáb-

jain a következő című híradások jelentek 

meg (1. ábra):  

 

 

   „A hadsereg felfedte, hogy repülő csészeal-

jat találtak egy farmon Új-Mexikóban” 

 

   „Roswelli Katonai Repülőtér repülő csé-

szealjat fogott el egy farmon a Roswell régió-

ban” 

 

   „A zaklatott farmer, aki megtalálta a 

csészealjat sajnálja, hogy mesélt róla” 

 

 

 

   A híradások szerint földönkívüli űrhajó 

zuhant le William Brazel farmján, mely-

nek maradványait a hadsereg azonnal le-

foglalta (Roswell Daily Record, 1947). Az 

a hír is szárnyra kelt, hogy valójában nem 

egy, hanem  két  szerencsétlenség is tör-

tént.   E verzió szerint az egyik űrhajó  az  

 

 

    1. ábra: a The Sacramento Bee és a Roswell Daily Record újságok 1947. július 8.-i hírei (forrás: 

The Sacramento Bee, 1947; Roswell Daily Record, 1947) 
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amerikai Corona városának dél-nyugati ré-

szén, a másik pedig Datil déli részén zu-

hant le (Birnes, 2006; Doty, 2006). A ka-

tasztrófák következtében minden idegen 

(a következőkben: EBE, Extraterrestrial 

Biological Entity) meghalt – egy kivételé-

vel, akit a Los Alamos Laboratóriumba 

szállítottak, ahol 1952-ig élt. Az anyaboly-

gójával többször is próbálta ugyan ezalatt 

az idő alatt felvenni a kapcsolatot, társai 

azonban csak halála után érkeztek meg a 

Földre (Pilkington, 2006; Swartz, 2007; 

Gaia, 2017).  

   Látható, hogy nem fantáziaszegény sze-

mélyek állnak a „Project Serpo”-t megala-

pozó történet hátterében. A „mítoszterem-

tő” fantázia működése mégis a „Poject Serpo”-

ban bontakozik ki igazán. 

 

 

   A „Project Serpo” 

   A történet szerint, az idegenek a körül-

belül 40 fényévre található Zeta Reticuli 

csillagrendszer Serpo bolygójáról jöttek 

(Kasten, 2007 – v.ö.: 2. ábra). A „Project 

Serpo” (Serpo Projekt) keretében 12 ame-

rikai katonát küldtek e bolygóra egy cse-

reprogram keretében 1965 és 1978 között, 

miután részt vettek az űrhajósokat felké-

szítő általános kiképző programban (Jack 

Caseyre hivatkozik: Doty, 2006). Doty 

(2006 hivatkozik McGovern-re) szerint, 

noha sokan hiszik, hogy tíz férfi és két nő 

vett rész a programban, ez nem lehetsé-

ges, hiszen akkoriban a nők szerepe a 

hadseregben még nem volt olyan erőtel-

jes, hogy kiválasszák őket egy ilyen külde-

tésre.  A legenda szerint  a kiválasztott 12  

   2. ábra: Len Kasten könyve a Project Serpo-

ról (forrás: Kasten, 2013) 

 

 
férfinak olyan előélettel kellett rendelkez-

nie, hogy eltűnhessenek 10 évre anélkül, 

hogy bárki keresné őket. A csillagközi út 

mindössze 10 hónapig tartott ugyan, ám 

maga a küldetés 13 évig elhúzódott a 

Serpo bolygó kettőscsillaga miatt. Az 

egyik asztronauta még az odafelé vezető 

úton meghalt egy balesetben, egy másik 

utazó a sugárzás miatt halt meg, ketten 

pedig úgy döntöttek, hogy a Serpon ma-

radnak (róluk azóta sincs hír). A küldetés-

ről így csak nyolcan tértek vissza, és egy 

évig karanténban tartották őket megfigye-

lés alatt (Swartz, 2007; Gaia, 2017). 

   A történetbeli, visszatért űrhajósok be-

számolója alapján a Serpo bolygó átmérő-

je kisebb, mint a Földé. Két napja miatt 

sosincs teljesen sötét a felszínén, így az az  
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az idő múlását is nehezebb követni. A le-

gendabeli résztvevők szerint más fizikai 

törvények érvényesek ott, mint amit a 

bolygónkon ismerünk. A 650 000 főt 

számláló EBE-k kisebb közösségekben 

élnek. 

 

 

   Összehasonlításként: 

 

   A Serpo bolygó lakossága (Kasten, 2007):  

                                                    650 000 fő 

   A Föld lakossága 1978-ban (Net1): 

                                     kb. 4 000 000 000 fő 

   A Föld lakossága 2020 év elején (Net1): 

                          több mint 7 700 000 000 fő  

 
   Az ENSZ Demográfiai Évkönyve (hivat-
kozik rá: Net2) által használt település-
hierarchia szerint 500 000-1 000 000 fő között 
nagyvárosról 1 millió fő felett metropolisról 
beszélünk. 
 

 

 

   A mítosz további elemei: a Serpo boly-

gó értelmes lényeinek technológiája sok-

kal fejlettebb, mint a miénk, ehhez képest 

azonban civilizációjuk jóval elmaradot-

tabb, ami elég érdekes kontrasztot jelent.  

Ételeik minden túlélő szerint ehetetlenek, 

papír ízűek voltak, amit sosem tudtak 

megszokni. Maguk a földönkívüliek 

egyébként nagyon kedvesek, vendégszere-

tőek voltak. Az asztronauták visszatérése 

óta nem tudunk róla, hogy sikerült-e újra 

felvenni a kapcsolatot az EBE-kel. Az 

utolsó túlélő 2002-ben hunyt el 

(Pilkington, 2006; Kasten, 2007, 2013; 

Gaia, 2017). 
 

   A „Project Serpo” előzményei és köz-

vetlen története nagyjából a fentiek alap-

ján foglalhatók össze. E legendának azon-

ban fordulatokban ugyancsak gazdag 

„utóélete” is van.  

 

 

   A legenda folytatódik 

   Tanulságos áttekinteni, hogy a történet 

előzményében már említett sajtófor-

rásokon kívül milyen egyéb forrásokra hi-

vatkozva alakult tovább a „Project Serpo” 

mítosza.  

   Érdekes figyelemmel kísérni, ahogy egy 

témával kapcsolatban, hol hiteles, hol ke-

vésbé hiteles hírforrások, hol hiteles, hol 

kevésbé híteles hírei egymással össze-

függésbe hozva, olykor újabb motivu-

mokat hozzáadva alakítják a történetet, s 

ezzel együtt (a médián keresztül) a közvé-

leményt. Az elszeparált információmor-

zsák közötti vélt vagy valós kapcsolatok 

közzétevése egészen tág teret enged az 

átlag hírolvasó, -hallgató, -néző képzele-

tének – különsen akkor, ha kcsit is fogé-

kony a téma iránt.  
 

 

   Forrás: sci-fi történet 

   A népszerű tudományos-fantasztikus 

filmet, a „Harmadik típusú találkozások”-

at (aminek „Close Encounters of the 

Third Kind” az eredeti címe), a 1977-ben 

mutatták be az USA-ban, és azóta világ-

szerte kultuszfilm lett (3. ábra). A mű ha-

talmas nézőseregnek mutatta be nem csak 

azt, hogy egy másik bolygó lényei hogyan 

nézhetnek ki, miként viselkedhetnek, mi 
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   3. ábra: A Harmadik típusú találkozások c. 

film posztere (Spielberg, 1977) 

 

 
 

lyen technikai eszközeik lehetnek, hanem 

azt is, hogy a (főként: USA-beli) kor-

mányzati szervek hogyan kísérelnék meg 

titokban tartani saját állampolgáraik előtt 

is az esetet.  

   Steve Lewis (idézi Martinez, 2006) a lé-

gierő hírszerzésnek korábbi tisztviselője 

kijelentette, hogy: „A Harmadik típusú 

találkozások című film sokkal valóságo-

sabb, mint hinnék. Akár hiszik, akár 

nem.”  

   Az 1977-ben megjelent film forgató-

könyvírója és egyben rendezője, Steven 

Spielberg pedig saját bevallása szerint ak-

kor kezdett el igazán hinni a történetben, 

amikor megtudta, hogy a kormány a film 

ellen van. A közismert rendező egy nyilat-

kozatában megjegyezte (idézi Kasten, 

2007): „Ha a NASA időt fordított rá, 

hogy huszonkét oldalas levelet írjon ne-

kem, akkor ott biztosan történik valami.” 

Spielberg a film kapcsán privát találkozá-

son vehetett részt a projektről vélhetően 

felvilágosított Reagan elnökkel a Fehér 

Házban (Martinez, 2006). 

 

 

   Forrás(?): elnökök, tisztek és tudósok 

   „A felét sem tudjátok…” – ez az összes, 

amit elárulhatott az első elnöki választási 

kampánya idején a korábbi CIA igazgató 

(Martinez, 2006), George Herbert Walker 

Bush, az USA 41. elnöke 1989-1993 kö-

zött, és aki korábban a már említett Ro-

nald Reagan elnöksége idején alelnök volt.  

   Noha sokan kétségbe vonják a legenda 

hitelességét, vannak, akik úgy tartják, hogy 

J. F. Kennedy, 18 hónappal a csereprog-

ram kezdete előtt (tehát 1963-ban), fel 

akarta tárni az igazságot az űrlényekről, s 

ez okozta a vesztét (Pilkington, 2006): 

1963. november 22-én merénylet áldozata 

lett.  

   Paul McGovern védelmi hírszerző állí-

tása szerint 3000 oldalas jelentés készült a 

küldetésről, képekkel együtt – hivatkozik 

Ryan (2006) McGovern-re. A nagyközön-

ség az Egyesült Államok kormányának 

egyik visszavonult alkalmazottja által szer-

zett tudomást a „Project Serpo”-ról, aki 

hosszas levelezéseket folytatott a témában 

Victor Martinez korábbi USA kormányal-

kalmazottal (Martinez, 2006; Doty, 2006). 
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Paul McGovern és Gene Lakes (aka 

Loscowski, korábbi biztonsági igazgató a 

Nevada Test Site-nál) rendszeresen ellen-

őrizte és pontosította ezeket az informá-

ciókat. Ezenkívül több kutató, tiszt (pél-

dául Linda Howe, Whitley Strieber) állítja, 

hogy tud a csereprogram létezéséről 

(Ryan, 2006).  

   A fentebb említett 3000 oldalas jelentés 

fotói nem kerültek nyilvánosságra. Ryan 

(2006) azt is beismeri, hogy ha a fotók 

most kikerülnének, az valószínűleg para-

dox módon azt sugallná az olvasóknak, 

hogy meg lettek hamisítva.  

 

 

   Forrás: US Légierő  

   Az USA légiereje 1994-ben jelentést 

adott közre a Roswell-esetről. Ebben azt 

állítják, hogy az 1947-ben lezuhant objek-

tum valójában a Légierő egy léggömbje 

volt, amit egy „Project Mogul” nevű tit-

kos programban használtak (Lewis és 

Swanson, 2009).  

   A „Project Mogul” az új-mexikói Los 

Alamos Nemzeti Laboratóriumban való-

sult meg, azzal a céllal, hogy felderítő (a 

fedőtörténet szerint: meteorológiai) lég-

gömbök segítségével megfigyeljék a lehet-

séges szovjet nukleáris aktivitásokat.  

   A jelentés szerint 1947. június 4-én ki-

lőtték a New York University Flight #4 

léggömböt, ami később szerencsétlen 

módón lezuhant William Brazel farmján, 

kirobbantva a híres-hírhedt „roswelli inci-

denst” és az általános űrlény hisztériát 

(Thomas, 1995; Webster, 2017 – v.ö.: 4. 

ábra).   

   4. ábra: a Roswell Incidens okaként megjelölt, 

a „Project Mogul”-ban alkalmazott meteorológi-

ai léggömbök egyike (forrás: Thomas, 1995) 

 

 
 

   E megközelítés szerint: mivel sose zu-

hant le űrhajó Roswellben, ezért nem is 

jöhetett létre az eddig említett „Project 

Serpo”. 

   Az összeesküvés elméletek kreálóinak 

várható természetes reakciója Ryan (2006) 

alapján: a katonai jelentésben szereplő 

léggömb csak kitalált fedőtörténet, ami a 

„valóság” leplezésére és a tömegek meg-

tévesztésére szolgál… 

 

 

 

   Forrás: Serpo.org 

   Az átfogóbb kép érdekében Bill Ryan 

2005-ben létrehozta a serpo.org webol-

dalt, ahol az érdeklődők részletesebb in-
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formációkat kaphatnak a projektről. Az 

oldal kitér arra is, hogy az US kormányzati 

szervek állítólag milyen különböző mó-

dokon próbálták a témával kapcsolatos 

kutatásokat leállítani. Összegyűjtötte a 

témában megjelent cikkeket, amik választ 

adnak arra a kérdésre is, hogy miért nem a 

CNN-t vagy más nagyobb hírportált ke-

restek meg a „Project Serpo” történet hí-

vői. A magyarázatban felvetett indoklás  

egyszerű: elnöki beleegyezésre lenne szük-

ség ahhoz, hogy a nagy hírügynökségek 

leadják az igazságot. Viszont Kennedy óta 

akárhány elnök került is kapcsolatba ezzel 

a projekttel, egyikük sem vállalta, hogy 

elvágja a politikai karrierjét a „Project 

Serpo”-val kapcsolatos kijelentésekkel 

(Martinez, 2006). 

 

 

 

   Forrás: Mirage Men 

   Míg a korábbi összeesküvéselméletek 

arra vonatkoztak, hogy az amerikai kor-

mány igyekszik meghiúsítani a „serpo 

Project”-re vonatkozó kutatásokat és tu-

dósításokat, addig a „Mirage Men” alkotói 

új fordulatot hoztak a legenda ala-

kulásába. 

   John Lundberg (2013) és két társrende-

zője által készített „Mirage Men” című 

dokumentumfilmként bemutatott alkotás  

(Mark Pilkington 2010-ben kiadott ugyan-

ezt a nevet viselő könyvére alapozva) azt 

mutatja be, hogy az amerikai kormány, 

hogyan alakította ki az űrlény mítoszt tu-

datosan, mint egy fedőtörténetként alkal-

mazva (lásd: 5. ábra).  

   5. ábra: Mirage Men című film plakátja (for-

rás: Lundberg, 2013) 

 

 

 

 
A filmben a „Serpo Project” történetének 

több fontos szereplője ad interjút például: 

Richard Doty (aki a film egyik fő karakte-

re), Victor Martinez, Bill Ryan.  

   A film Bob Durant (2013) monológjával 

kezdődik, aki Dotyt professzionális félre-

tájékoztatónak és hazugságra kiképzettnek 

nyilvánítja. Közvetlen ezután Doty (2013) 

szintén beismeri, hogy a kormánynak vég-

zett munkája során, tudatosan nem egy-

szer félrevezette az embereket UFO tör-

ténetekkel. Állítása szerint az esetek több-

ségében az űrlényekről küzreadott infor-
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máció 80%-a hamis, azonban ezt a kö-

zönség nem tudja kiszűrni.  

   A dokumentumfilm válaszként arra, 

hogy a kormány, miért fordul ilyen eszkö-

zökhöz, azt adja, hogy ha az emberek 

UFO történetei miatt titokban marad a 

katonai, technikai fejletség a mindenkori  

ellenséggel szemben, akkor nem elfojtani, 

hanem szítani kell a tüzet. Legendát kell 

kreálni! A film szerint tehát az amerikai 

kormánynak köze van a roswelli incidens-

ből kialakult UFO mitológia létrejöttében.  

   A „Project Serpo” azonban itt is sok 

találgatásra ad okot. Doty (2013) állítja, 

hogy „sok információ, nem az összes kü-

lönleges információ, de sok információ 

tényeket tartalmaz”. Victor Martinez 

(2013) azt nyilatkozta a filmben, hogy 

amikor először kapott Anonymustól (tit-

kos hírforrásától) e-mailt, abban egy má-

sik verziója volt egy történetnek, ami 

számára ismerős volt. 

    Az igazi gondot valójában Richard 

Doty – aki a volt munkája során köztu-

dott szélhámos volt az UFO közösségben 

– szerepe okozza. Doty (2013) és 

Martinez (2013) ugyanakkor állítja, hogy 

Dotynak semmi köze nem volt a „Project 

Serpo”-hoz. Stephen Broadbent (2013) 

viszont a Victor Martinezzel folytatott 

együttműködésük során kutatócsapatával 

azt fedezte fel, hogy Anonymus és más 

ismeretlen emberek, akik Martineznek ír-

tak a témában, ugyanazt az IP címet hasz-

nálták, amit Doty is.    

   Ez arra enged következtetni, hogy Ri-

chard Doty áll az egész történet mögött,  

ami Doty embereket félreinformáló törté-

netei miatt, nem lenne meglepő.  

   Egy másik érdekesség, amit a „Mirage 

Men” című film mutat be Dotyról, hogy 

hiába tagadja folyamatosan, hogy semmi 

köze a „Project Serpo”-hoz, mégis elment 

arra az UFO konferenciára, ahol élőben 

hallgathatta meg Bill Ryan beszédét. Bill 

Ryan (2013) a történet kormány oldaláról 

annyit nyilatkozik a filmben, hogy biztos 

benne, hogy megfigyelik.  

   A film egyik legnagyobb kérdése, hogy 

(Howe, 2013): mi lehet olyan fenyegető 

(és itt nem az űrlények fenyegetésére cé-

lozva), amit a kormány – és nem a légierő 

stb., hanem kifejezetten az amerikai kor-

mány – ilyen kétségbeesetten eltitkol, 

hogy a földönkívüli történetek használa-

tához folyamodik?  

   Azt is észrevehetjük a film nézése köz-

ben, hogy csak a Légierő támogatja az 

UFO történeteket, a média úgy tartja, 

hogy az UFO hívő emberek csak túl sok 

mozifilmet láttak.  

   Ugyanakkor a „Mirage Men”-ben is em-

lítik, a kormány, a Légierő, a CIA stb. al-

kalmazottai között vannak, akik tényleg 

elhiszik ezeket a történeteket és mivel 

ranggal rendelkeznek, a véleményük maga 

bizonyítéknak számít (Lundberg, 2013). 

 

 

   A legendában nem hívők  

   által terjesztett legendák 

   A történetben kételkedők között megje-

lent az a híresztelés is, hogy a „Serpo Pro-

ject” alapját képező történetbeli űreszköz  
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egy prototípus volt kifejezetten arra kita-

lálva, hogy tesztelje és kalibrálja a korabeli 

számítógépes megfigyelő programokat 

(Junkie, 2018).  

   Azt is érdekes megfigyelni, hogy min-

den cikkben csereprogramként hivatkoz-

nak a projektre. Ennek ellenére csak a 

Serpo bolygóra eljutott űrhajósokról ír-

nak. Pedig a csereprogram névből adódik, 

hogy a Földön is maradtak EBE-k, akik-

ről nem tudni semmit. Ilyen alapon a kel-

lően empatikus médiafogyasztók joggal 

aggódhatnak azon is, hogy a Földre elju-

tott EBE-k otthon maradt rokonai, mi-

lyen aggodalmakat élhettek, élhetnek át 

szeretteik miatt. Természetesen azon is 

elmorfondírozhatnak, hogy az EBE-

média miként tárgyalja a „Project Earth” 

(Föld Projekt) esetét, s milyen legenda 

szövődhet a földlakókkal kapcsolatban a 

Serpo bolygón, miközben annak két napja 

barátságos fénybe vonja a tájat. 

 

 

   Összegzés 

   A UFO történetek egyik „legbájosabb” 

és egyben legizgalmasabb vonása, hogy 

átlagemberként, -olvasóként, média fo-

gyasztóként nem lehet azokat ellenőrizni.  

   A „Project Serpo” történetnek, mint a 

legendáknak általában, lehet némi (űrlé-

nyeket és csillagközi utazást nem feltétele-

ző) valóságalapja. Mint Bill Ryan (2007) 

megjegyzi a serpo.org oldalon tett utolsó 

bejelentkezésekor: „Hiszem, hogy a Serpo 

történet félretájékoztatások (azaz az igaz-

sághoz kevert kitalált elemek) és termé-

szetesen előforduló hibák (mint a csapat 

parancsnoki naplójának kijavítatlan hang-

szalag másolatai) keveréke… amik körül-

veszik a rendkívüli és alapvető igazságot.”      

   A „Project Serpo” egy csavaros, titkok-

kal átszőtt történet, amit a média közvé-

leményt befolyásoló szerepe, valamint az 

olyan emberi tényezők tesznek igazán kü-

lönlegessé, mint a kíváncsiság, a fantázia, 

a bizalmatlanság és félelem. A történet 

tanulsága az is, hogy az átlag média-

fogyasztók milliárdjai vannak kitéve nap, 

mint nap az általuk nehezen ellenőrizhető 

hírözönnek, illetve Kenyeres (2014) sza-

vaival élve: a „médiamanipuláció boszor-

kánykonyhájának”. 
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   Absztrakt 

   Jelen tanulmány célja az aktív állományú tűzoltók körében a túlsúly és az elhízás lehetséges 

rizikófaktorainak feltárása, a magyarázó elméletek bemutatása, valamint a tartós életmódválto-

zásra való felkészülést segítő pszichológiai módszerek felajánlása. Az intervenciós lehetőségek 

közül a pszichoedukáció, a relaxáció, a kognitív és viselkedésterápiás technikák, valamint az 

önsegítő módszerek alkalmazása javasolt.  

   Kulcsszavak: elhízás, tűzoltó, kognitív viselkedésterápia, önsegítő módszer, stresszkezelés 

   Diszciplina: pszichológia, tűzoltó egészségügy 

 

 

   Abstract 

   PSYCHOLOGICAL METHODS OF WEIGHT LOSS FOR CAREER FIREFIGHTERS 

   Recent study aimed to reveal the potencial risk factors of  overweight and obesity, to present 

the interpretative concepts, and to offer the supportive psychological methods in the 

population of  career firefighters, in order to reach the permanent changes in their lifestyle. 

Among the potencial interventions psychological education, relaxation, cognitive-behavioral 

therapies, and guided self-help strategies are preferred.  

   Keywords: obesity, firefighter, cognitive-behavioral therapy, guided self-help, stress mana-

gement 

   Disciplines:  psychology, fire service health care 
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   A 21. század egészségkárosító jelenségei 

között a túlsúly és az elhízás kiemelt helyet 

foglal el, és komoly kihívás elé állítja az érin-

tetteket és a szakembereket egyaránt. Mind az 

egyénre, mind a társadalom egészére nézve 

jelentős megterhelést jelent, és az Egész-

ségügyi Világszervezet (WHO) osztályozása 

szerint a tíz legsúlyosabb betegség között 

tartható számon (Hu, 2008). Állíthatjuk ezt 

annak ellenére, hogy számtalan felkínált lehe-

tőséggel találkozhatunk akár a drogériák pol-

cain, akár a különböző reklámok kínálatában 

nézünk szét. Rövid távú testsúlycsökkenés 

valóban – aránylag – könnyen elérhető, 

azonban az egészségvédelem szempontjából 

hosszú távú változás a kívánatos.  

   A veszélyeztetett populáció közül a tűzol-

tók körében jelen lévő súlyproblémák nem-

csak az egészség szempontjából jelentenek 

rizikót, hanem komoly foglalkoztatási, egzisz-

tenciális akadályt is jelenthet, ha az egészség-

ügyi szűrés alkalmával igazolódik a határeseti 

vagy ezt jelentősen meghaladó súlytöbblet. 

Jelen tanulmány célja az aktív állományú tűz-

oltók körében a  lehetséges rizikófaktorok 

feltárása, a magyarázó elméletek bemutatása, 

valamint a tartós életmódváltozásra való fel-

készülést segítő pszichológiai módszerek fel-

ajánlása.  

 

 

   Bevezetés 

   Magyarországon az „57/2009. (X.30.) 

IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes 

rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmas-

ságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szol-

gálat-, illetve keresőképtelenség megállapítá-

sáról, valamint az egészségügyi alapellátásról” 

(Netjogtár, 2020) szabályozza a hivatásos ál-

lományú tűzoltókkal szemben támasztott al-

kalmassági követelményeket, a szűrések során 

alkalmazott kritériumokat. Ennek elsődleges 

célja, hogy tűzoltók az optimális alkalmasság 

és készenlét által biztonsággal tudjanak telje-

síteni a beavatkozások során (Soteriades és 

tsai, 2011). Ez az elv általános a nyugati kul-

túrák tűzoltói számára, ahol társadalmilag ál-

talános jelenség az elhízás (Poston és tsai, 

2011), ami veszélyezteti a rendelet által felvá-

zolt követelményeknek való megfelelést. 

Komoly egészségügyi, pszichológiai és fizikai 

elvárásoknak szükséges megfelelnie egy aktív 

tűzoltónak annak érdekében, hogy hivatását 

tartósan gyakorolni tudja. A fizikai állóképes-

ség, rugalmasság, a megfelelő izomzat, erő és 

energia mind hosszú távú elvárások a beavat-

kozó állománnyal szemben (International 

Association of Fire Fighters, 2008). Eviden-

ciának tűnhet ez alapján, hogy mindezek be-

tartása természetesen megvalósul, és valam-

ennyi tűzoltó problémamentesen készül a so-

ron következő egészségügyi, pszichológiai, 

fizikai megpróbáltatásra. A társadalmi sztere-

otípiák szerint is egy tűzoltónak egészséges-

nek és fittnek kell lennie, mivel hivatása gya-

korlása során számtalan erőfeszítést kell ten-

nie mind a tűzoltási, mind egy mentési műve-

let közben. Azok a társadalomban is tapasz-

talható egészségügyi-pszichológiai megpró-

báltatások, rizikótényezők, amik a morbiditási 

és mortalitási mutatók tekintetében figyelem-

felkeltőek, a tűzoltó populációban is jelen 

vannak. A legutóbbi, 2014-es felmérés szerint 

Magyarország felnőtt lakosságára vonatkozó-
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an a férfiak 28,2 %- a, a nők 31,5%-a közvet-

lenül érintett az elhízás kapcsán (Erdei és tsai, 

2017).  

   Az alapellátásban résztvevő orvos és pszi-

chológus azonban nemcsak az alkalmassági 

visszajelzésben lát el feladatot, hanem a pre-

venciós és intervenciós tevékenység is szer-

ves részét képezi a munkának. Ez az inter-

diszciplináris megközelítés a gyakori testsúly-

problémák kapcsán kifejezetten szükséges 

lehet, hiszen a túlsúly és elhízás komoly 

egészségkárosító és pszichológiai szövőd-

ményt is magában rejt, és a megoldás is 

mindkét tudomány bevonásával valósulhat 

meg. A modern egészségfejlesztés szem-

pontjából helytálló lehet a megfogalmazás 

ebben a problémakörben, mely szerint az or-

vos tudja, hogy mit, a pszichológus pedig, 

hogy hogyan.  

   Mivel egy ma szolgálatot teljesítő tűzoltó-

nak hosszú távon szükséges helyt állnia a 

nyugdíjas évek eléréséig, elengedhetetlen a 

megfelelő gondoskodás egészségi, pszicholó-

giai és fizikai állapotuk optimális megőrzésé-

vel összefüggésben. Az egészségrizikó szem-

pontjából a többletsúly azért érdemel kiemelt 

figyelmet, mert számos következményes árta-

lommal járhat, ami további alkalmatlansági 

rizikót jelenthet. Az élethossz 5-10 évvel 

megrövidülhet, amennyiben kezeletlen marad 

a probléma, valamint csökken azoknak az 

éveknek a száma, amit az egyén egészséges 

státuszban eltölthet (Pados és tsai, 2017). 

Szomatikus szempontból a magas vérnyo-

más, a diszlipidémia, a II-es típusú diabétesz, 

kardiovaszkuláris betegségek, osteoarthritis, 

alvási apnoé, daganatos elváltozások, légző-

szervi problémák (például asztma) léphetnek 

fel (Pi-Sunyer, 2002; Sidó, 2003). A metabo-

likus szindróma kockázatát párhuzamosan 

több, szintén az elhízással összefüggésbe 

hozható anyagcserezavar (többek között in-

zulinrezisztencia, magasabb trigliceridszint, 

diszlipidémia, hipertónia) növelheti, ami to-

vábbi veszélyt jelenthet a kardiológiai irányú 

megbetegedések kapcsán is (Hu, 2008). Az 

elhízás kóroki szerepének felismerése hosz-

szabb ideig a kardiovaszkuláris szövődmé-

nyek területén volt uralkodó, napjainkban 

azonban a gasztrointesztinális kórképekkel is 

ismert a kapcsolat. A gastrooesophagealis ref-

lux, a máj elzsírosodása és az epekő is ide so-

rolható problémaegyüttes (Gyökeres, Király, 

Lakatos és Madácsy, 2006). A krónikus mor-

biditási tények mellett a megnövekedett mor-

talitási aránnyal is számolnunk kell (National 

Institute of Health, 1998; World Health Or-

ganization, 2000; McGee, 2005; Flegal és tsai, 

2013). Az Amerikai Egyesült Államokban 

szolgálatot teljesítő tűzoltók között nagy gya-

korisággal fordul elő az elhízás (Gu és tsai, 

2014), és ezzel párhuzamosan a szolgálattelje-

sítés közben bekövetkező kardiovaszkuláris 

elhalálozás magas rizikója (Kales és tsai, 

2007; Geibe és tsai, 2008).  

   További felismerés, hogy a munkavégzéssel 

összefüggő sérülések szempontjából is maga-

sabb kockázattal jár a többletsúly (Poplin és 

tsai, 2014). A tűzoltók alapvetően veszélyes 

szituációknak vannak kitéve a munkavégzés 

során, és a leggyakrabban húzódások és rán-

dulások okoznak nehézséget a beavatkozás 

végeztével, ami főként a gyakori emelési ma-

nőverekből ered (Poplin és tsai, 2012).  

Jahnke és munkatársai (2013) eredményei 

alapján a mozgásszervi balesetek előrejelzésé-

re is figyelembe kell venni a testtömeg-index 

és haskörfogat által meghatározott elhízást. 
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Tehát munkavédelmi szempontból is jelentő-

séggel bír a megelőzés és a megfelelő kezelés 

a testsúlykontroll-probléma fellépésénél. 

Mindez azért is fontos, mert előzetes egész-

ségügyi kockázat nélkül is ficamok, felületi 

sérülések, nyílt sebek, agyrázkódás, belszervi 

sérülések, csonttörések, illetve tűz vagy ke-

mikália általi égési sérülések előfordulásáról 

számoltak be a vizsgálatban résztvevő tűzol-

tók.  

   Az átlagpopulációban az elhízás és a pszi-

chés zavarok kapcsolata is bizonyítékon ala-

pul, hiszen a depresszióval (de Wit és tsai, 

2010) és a szorongással (Gariepy, Nitka és 

Schmitz, 2010) gyakori együttjárást mutat.  

   Az elhízás tehát általánosságban gondot 

okoz a tűzoltók számára, és az idő előre-

haladtával romló tendencia azonosítható. 

Nemcsak a szakember saját egészsége és jól-

léte forog kockán, hanem a beavatkozások 

hatékonyságának csökkenésével a tágabb kö-

zösség biztonsága is veszélyeztetett (Moore, 

2003). Ennek oka az elhízott tűzoltók alacso-

nyabb terhelhetősége, és nagyobb valószínű-

séggel tapasztalnak kedvezőtlen következmé-

nyeket a magasabb hőhatás során, beleértve a 

napszúrást, kiszáradást (Chung és Pin, 1996; 

Donoghue és Bates, 2000). 

 

 

   Rizikófaktorok a túlsúly kialakulásában  

   A tűzoltó populáció szempontjából a ha-

gyományos rizikófaktorok mellett egyéb koc-

kázati tényezőket is figyelembe kell venni. 

Multifaktoriális megközelítés szükséges az 

elhízás etiológiáját tekintve, hiszen jelentős 

környezeti okok játszanak szerepet, úgymint 

a fizikai és pszichoszociális munkafeltételek, 

a kultúra és a szocioökonómiai státusz (Da-

vidson  és Knafl, 2006; Choi és tsai, 2011; 

Agne és tsai, 2012; Pandalai és tsai, 2013). 

Choi és munkatársai (2016) vizsgálata szerint 

a hivatásos férfi tűzoltók körében rizikót je-

lent az elhízásra a szokásos munkarendhez 

képest több 24 órás műszak vállalása (mini-

mum 17x24 órás túlóra az elmúlt hónapban), 

valamint a hosszú ideig tartó ülőmunka. Ezek 

a faktorok függetlenül érvényesek egyéb 

munkafeltételektől, a szociodemográfiai vál-

tozóktól, az egészségmagatartástól, valamint 

a pszichológiai distressztől.  

   Figyelemreméltó az a 2013-ban végzett 

kvalitatív vizsgálat, ami tipikusan a tűzoltók 

munkahelyi életformájára helyezte a hang-

súlyt az elhízásban szerepet játszó lehetséges 

okok feltárásánál (Dobson és tsai, 2013). Öt 

területet találtak: a tűzoltó laktanyák evési 

kultúrája, az éjszakai riasztások és az alvás 

megszakítása, a parancsnoki hozzáállás és a 

fizikai fittség összefüggése, az ülőmunka, va-

lamint az életkor és a generációs hatások. A 

vizsgálatban résztvevő amerikai tűzoltók két 

típusú étkezési szokást jelöltek meg: a „csalá-

dias” valamint a „házon kívüli étkezés” meg-

oldás. A beszámolók szerint a nagyobb (kettő 

vagy több rajjal rendelkező) laktanyákban a 

családi típusú ételkészítés az uralkodó. Ennek 

menetrendje szerint a szolgálai napokon ro-

tációs rendszerben zajlik a főzés lebonyolítá-

sa, és minden szolgálatban lévő állománytag 

anyagilag is hozzájárul az alapanyagok be-

szerzéséhez. Ezzel szemben a kisebb létszá-

mú laktanyákban, ahol egyszerre 3-4 személy 

teljesít szolgálatot, preferáltabb az alacsony 

költségű családi kifőzdéktől vagy gyorsétter-

mekből való ételrendelés. Alapvetően a több-

ség akaratának befolyása a mérvadó, annak 

tekintetében is, hogy mennyire az egészséges-



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

83 

 

ség szempontja játszik szerepet az étel kivá-

lasztásánál. Az étel mennyiségének meghatá-

rozásánál a családias módszer tűnik problé-

másnak: a szükségesnél nagyobb adagok el-

készítése és elfogyasztása jellemző. Az aktuá-

lis „szakács” mindig arra törekszik, nehogy 

alulbecsülje az elfogyasztásra szánt porciót, 

illetve az összegyűjtött összegnek eleget te-

gyen, tehát „illik” bőven teljesíteni a napi 

adagot. Így sajnos a mennyiség előnyt élvez a 

minőséggel szemben, hiszen diétás étel fel-

szolgálása „kellemetlen” helyzetbe hozná az 

ételkészítőt. A tűzoltó laktanyákban a „férfias 

ételek” (vörös hús és gazdag szénhidtrát-

tartalom, stb.) fogyasztása alapvető elvárás, 

hiszen az a hagyományos nézet uralkodik, 

hogy fel kell tölteni az energiaraktárakat an-

nak érdekében, hogy a kilátásban lévő fizikai-

lag megterhelő, tevékeny és forgalmas szolgá-

lat igénybevételére felkészüljenek. Mivel 

azonban a vonulásszám csökkenése és az 

ülőmunka megnövekedett aránya (adminiszt-

ratív feladatok és az Egyesült Államokban a 

számítógépes szimulációs gyakorlatok térhó-

dítása) mellett a táplálékbevitel nem csök-

kent, az többletsúly veszélye fokozott.  

   Egyéb vélemény szerint a fiatalabb tűzol-

tókkal szembeni elvárásként megfogalmazó-

dott, hogy többet egyenek, kivívva ezzel a ta-

pasztaltabb társaik tiszteletét.  A gyakori ri-

asztások félbeszakíthatják az étkezéseket, ami 

a túl gyors tempójú evési szokásokat, vala-

mint a gyorsan elkészíthető receptek prefe-

renciáját rögzítette. Egy másik, evéshez köt-

hető hagyomány az amerikai tűzoltók köré-

ben az első tapasztalatok bajtársias, jég-

krémmel történő „megkoronázása” (például 

az első tűzeset után).  

   A magas kalóriájú nassolás szintén rizikót 

jelent a súlygyarapodásra, mivel könnyen el-

érhető, gyakran pótcselekvésként szolgál, il-

letve az éjjeli ébredések mindenütt jelenlévő 

„kelléke”. Emellett a szintén magas kalória-

tartalmú energiaitalok gyakran előkerülnek az 

éberség szinten tartására. Történik ez sokszor 

a fáradtság mértékétől függetlenül (annak ér-

dekében, hogy folyamatos készenlétben le-

gyenek a riasztások esetére), és a koffeinfo-

gyasztás túlzott mértéket ölt, ami az alvásmi-

nőségre is befolyással van. A tűzoltók alapve-

tően is megváltozott alvási ciklusról és mély-

ségről számolnak be, ugyanis meglehetősen 

„éberalvók”.  

   A parancsnoki hozzáállás a fizikai fittséget 

azáltal képes befolyásolni, mennyiben faci-

litálja illetve engedélyezi a vezető a szolgálat-

ban történő sporttevékenységet, ami az 

energiabevitel és – felhasználás egyensúlyá-

nak megteremtésében fontos szerepet játszik.  

   Az életkor és a generációs sajátosságok 

kapcsán nincs egyértelmű egyetértés. Egyes 

tapasztalatok szerint az idősebb korosztály 

esetében jellemző az alacsonyabb szintű 

egészségmagatartás és az elhízás. Ennek okai 

között a családon belüli és a munkahellyel 

összefüggésben megnövekedett felelősséget, 

a versengő hozzáállást és a jó fizikai állapotra 

fókuszálás ritkulását, illetve az ülőmunka ma-

gasabb arányát tartják számon. A fiatalabb, 

úgynevezett „Facebook-generáció” azonban 

más indíttatásból hajlamos a passzív tevé-

kenységformákra, mivel az ő szocializációs 

folyamatukban a mobiltelefonok, a számító-

gépes játékok, illetve az internethasználat 

aránytalan szerepet kapott. Az amerikai vizs-

gálati mintán végzett megfigyelések ugyan 

korlátozottan érvényesek a magyarországi 
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tűzoltó populációra, mégis több szempontból 

párhuzamot találhatunk és a prevenciós-

intervenciós feladatok számára támpontot 

jelenthetnek – mind az egyéni, mind a közös-

ségi szinten.  

 

 

   Lehetséges magyarázatok 

   az elégtelen testsúlykontroll kapcsán 

   A tapasztalatok szerint egy probléma ter-

mészetének megértése, a lehetséges akadályo-

zó, illetve szupportív tényezők feltárása ön-

magában motivációébresztő és teljesebb 

kontroll megélését teszi lehetővé egy feladat 

megoldása során. Ezért minden intervenciós 

támogatás megkezdése előtt a probléma ter-

mészetének hátterét érdemes megvizsgálni.  

   Az evési magatartás az elmúlt évszázadok-

ban jelentős változáson ment keresztül. Ko-

rábban csak a felsőbb társadalmi rétegek „ki-

váltsága” volt az elhízás, majd a szerényebb 

színvonalon élők számára is gyakorlatilag 

korlátlan mennyiségű étel állt rendelkezésre. 

És ezzel elindult az evolúciós tapasztalatok 

maladaptív térhódítása. A természetben élő 

állatok rendelkeznek azzal a veleszületett ké-

pességgel, hogy ösztönösen kontrollálni tud-

ják, mit, mikor és mekkora mennyiségben 

esznek, így nem fenyegeti őket az elhízás ve-

szélye (ez a folyamat azonban fogságba ke-

rülve zavart szenved – Forgács, 2008). Nap-

jainkban az ételkínálat a kifejezetten édes és 

sós ételekkel igyekszik befolyásolni az embe-

reket, ami az evolúciós huzalozáson keresztül 

sérülékennyé teszi a mai kor emberét, hiszen 

ezek az ízpreferenciák vésődtek be őseinknél 

a túlélés érdekében (Logue, 2004; Rozin, 

2004). Őseink idején az éhezés a túlélést fe-

nyegető jelenség volt, ami versengési folya-

matokat tett szükségessé, tehát a minél na-

gyobb mennyiségű étel birtoklása és elfo-

gyasztása akkoriban a túlélés eszköze volt. 

Manapság azonban az elhízást eredményezi 

ez a stratégia (Gatward, 2007). Az ember 

azonban nem teljesen kiszolgáltatott ezeknek 

a bevésődött mechanizmusoknak, hanem tu-

datos stratégiákkal a modern korban is ma-

radhatunk egészségesek. A tűzoltók körében 

fentebb bemutatott, szolgálatteljesítés közben 

alkalmazott evési stratégia az energiaraktárok 

biztosítására szintén a „túlélést szolgálja”. 

Mivel kiszámíthatatlan, milyen számú és gya-

koriságú riasztás következik az előttük álló 24 

órában, érdemes akkor táplálkozni, amikor az 

élelem hozzáférhető.  

   A szociokulturális tényezők jelentős befo-

lyással vannak az elfogyasztott étel mennyisé-

gére és a választott ételválasztásra egyaránt – 

ahogyan az már a tűzoltó laktanyák étkezési 

szokásai kapcsán bemutatásra került. Na-

gyobb mennyiséget, gyorsabban és hosszabb 

ideig esznek az emberek (és az állatok egy-

aránt), ha társaságban vannak (De Castro, 

1990; Forgács, 2004). A csábításnak való el-

lenállás állandó kihívás kultúránkban, hiszen 

a szeretetkifejezés egyik módja az evés és az 

etetés (Buckroyd és Rother, 2007). Nemet 

mondani igen nehéz, nem szívesen bántjuk 

meg a másikat.  

   Összességében a túltáplálkozás és a fizikai 

aktivitás hiánya játssza a legmeghatározóbb 

szerepet az elhízás kialakulásában. Az életve-

zetésben azonban a pszichológiai tényezők 

kiemelt jelentőségűek, ami elsősorban a 

stressz menedzselésében mutatkozik meg. A 

stresszhatások prediktorai a ritkább fizikai 

aktivitásnak, testedzésnek, az ülő életmódnak 

(Stults-Kolehmainen és Sinha, 2014), fokoz-
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zák az étvágyat, elsősorban az intenzív ízű, 

főként magas kalóriatartalmú ételek iránt 

(Torres és Nowson, 2007). Az evés ezáltal 

maladaptív többletfunkciót tölt be a stresszel 

szembeni védekezésben, mivel önjutalmazás 

és érzelemszabályozás eszközévé válik. Az 

érzelmi evés sürgetettségérzéssel jár, nem is-

meri a mértékletességet, mivel a szervezet 

teltségjelzését figyelmen kívül hagyja, és gyak-

ran bűntudattal végződik.  

 

 

   Motiváció a változásra 

   Ismerve az elhízás egészségügyi és pszicho-

lógiai szövődményeit, logikus következtetés 

lehetne, hogy kellő motivációt nyerhet az 

egyén az életmódváltozásra, ezáltal professzi-

onális területről további segítségnyújtásra 

nincs szükség. A tűzoltó populáció esetében 

a szolgálatból való kiesés problémája és a 

munkahely megőrzésének célkitűzése tovább 

erősíthetné a motivációs bázist, azonban nem 

ilyen egyértelműek az összefüggések. A pszi-

chológiai intervenciók szerepe ezen a ponton 

válik elsődlegessé, hiszen az életmódváltás 

folyamata sok kihívással és csalódással szem-

besíti az egyéneket. Elsődleges, hogy az érin-

tettekkel szemben nem szabad a sztereotípi-

ák, előítéletek térhódítását engedni. A megér-

tés és a személyre szabott támogatás kialakí-

tása elengedhetetlen ezen a ponton, hiszen 

figyelembe kell vennünk az elhízással küzdő 

populáció heterogenitását (Teixeira és tsai, 

2005).   

   A pszichológiai okok mellett pszichológiai 

következményekkel is számolnunk kell az el-

hízott személyek esetében, hiszen a nyugati 

társadalmakban negatív megítélése van a súly-

feleslegnek. Amennyiben a probléma megol-

dás nélkül marad, krónikus stresszfaktorral 

kell szembenézniük az érintetteknek.  

   A pszichológiai irányultságú egyéni vagy 

csoportos tréning bevezető szakaszaként ér-

demes néhány motivációt alapozó módszer-

rel kezdeni. Néhány kérdés megfogalmazása 

eredményes lehet: 

● Hogyan fogalmaznám meg a konkrét 

problémát? (példa: ”A munkahelyem és 

az egészségem megőrzése érdekében 

testsúlycsökkenésre van szükség.”) 

● Mennyire fontos nekem a megoldás? 

(példa: 1-5 fokozatú Likert-skálán: „egy-

általán nem fontos” – „nagyon fontos”) 

● Milyen ötleteim/lehetőségeim vannak a 

megoldásra? (példa: „Egészségesebb é-

teleket fogyasztok.”) 

● Milyen tulajdonságaim, képességeim, 

személyiségvonásaim lesznek segítsé-

gemre? (példa: kitartás, alkalmazkodó 

készség, nyitottság) 

● Milyen problémákat/feladatokat sikerült 

már megoldanom korábban? (példa: 

„Javítottam a fizikai felmérőn nyújtott 

teljesítményemen.”) 

● Kik lesznek segítségemre a megoldás-

ban? (példa: orvos, pszichológus, család) 

● Milyen akadályozó tényezőkkel kell 

szembenéznem? (példa: „Ha unatko-

zom, evéssel töltöm ki az időm.”) 

● Miért lesz előnyös számomra a problé-

ma megoldása? (példa: „Megszűnik a 

gyakori hátfájásom is.”)  

   Fontos szabály, hogy minden kérdésnél ar-

ra ösztönözzük a résztvevőt, hogy minél 

több válasza legyen. A probléma megfogal-

mazásánál és a fontosság megbecsülésénél a 

motivációelemzés és a konkrét, reális célkitű-

zés történik. Az ötletek, lehetőségek össze-
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gyűjtése a személyre szabott megoldáskere-

sést, a széles körű megközelítést teszi lehető-

vé. Hosszú távon is hasznosnak bizonyul, hi-

szen a kudarcok megtapasztalásánál újabb 

lépések vagy egy másik út választása fenntart-

ja a kitartást. A saját erősségek tudatosítása a 

magabiztosság és az egyéni felelősség növelé-

sére, a belső kontrollos attitűd fenntartására 

alkalmas. A korábbi sikeres tapasztalatok fel-

idézése (természetesen bármilyen területen, 

nemcsak az adott problémához kapcsolódó-

an) már kipróbált, eredményes módszerekkel 

szolgálhat, valamint szintén az önbizalmat 

erősíti. A támogató személyek tudatosítása 

biztonságot nyújthat azáltal, hogy akadályok-

ba ütközve is elérhető segítség, az egyén 

nincs egyedül.  

   Mivel gyakran minden igyekezet és optimá-

lis körülmény ellenére nem érkezik a kívánt 

eredmény, érdemes az akadályozó tényezők 

figyelembe vétele is, hiszen ezekre újabb 

megoldási stratégiák tervezhetőek. Végül az 

előnyök felsorakoztatása egészében a motivá-

cióerősítés módja. 

   További lehetőség a viselkedésváltozás 

transzteoretikus modelljének (Prochaska, 

Norcross és DiClemente, 2009) alkalmazása, 

mivel ennek segítségével megállapítható, me-

lyik fázisban tart a viselkedésváltozás folya-

matában a résztvevő személy. Ez alapján az 

elhízással érintettek heterogenitását megfele-

lően szűrhetjük már a bemeneti szakaszban, 

motivációs interjú alkalmazásával. Az 1. táb-

lázat bemutatja a modell hat egymást követő 

stádiumát.  

   A fontolgatás előtti szakaszban tartó sze-

mélyek nem terveznek testsúlycsökkenést az 

elkövetkezendő időszakban (megközelítőleg 

6 hónapon belül).  

   A fontolgatás fázisában ugyan aktív lépések 

még nem történtek, de szándékukban áll fél 

éven belül valamilyen testsúlycsökkentő 

programban részt venni. A súlycsökkentéssel 

kapcsolatos előnyök-hátrányok egyensúlya 

még kiegyenlített, ezért ez a kategória sem 

alkalmas még arra, hogy a hagyományos in-

tervenciók elinduljanak.  

 

 

   1. táblázat. A változás transzteoretikus modelljé-

nek szakaszai (Prochaska, Norcross és DiClemente, 

2009) 

A változás szakaszai 

1. Fontolgatás előtti szakasz  

2. Fontolgatás szakasza 

3. Felkészülés szakasza 

4. Cselekvés szakasza 

5. Fenntartás szakasza 

6. Befejezés szakasza 

 

 
   A felkészülés idején már néhány hétközna-

pi változás bekövetkezett (pl. lift helyett lép-

cső használata), elképzelhető, hogy szakem-

berrel történő konzultáció vagy egyéb infor-

mációgyűjtés történt is a potenciális testsúly-

csökkentési módszerekről. Az ebben a fázis-

ban tartó személyek készen állnak arra, hogy 

cselekvésorientált programban vegyenek 

részt.  

   Azok, akik az első hat hónapon belül tarta-

nak, és már aktív tevékenységekkel az egész-

ségfejlesztésükért dolgoznak, a cselekvés stá-

diumában tartanak. Kisebb-nagyobb sikerek 

már tetten érhetőek ebben az időszakban, 

amit a környezet is észlel, és a pozitív vissza-

jelzések által tovább erősíthető az elkezdett 

folyamat.  
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   Azok, akiknek a kívánt súly megtartása mi-

nimum 6 hónapja sikerül, a fenntartás fázisá-

ba léptek át. Továbbra is aktív részvétel szük-

séges, és a pszichológiai háttértényezőkre 

még nagyobb hangsúly helyeződik (Czeglédi, 

2012). Az étrenddel kapcsolatos választási 

helyzetekben a kognitív és viselkedéses éber-

ség nélkülözhetetlen (Kristal és tsai, 1999), 

hiszen állandó kísértéseknek szükséges to-

vábbra is ellenállni, és folyamatos erőfeszítést 

igényel a fizikai aktivitás szinten tartása is.  

   Végül a befejezést elérő egyének már stabi-

lan ellenállnak, maximálisan támaszkodni 

tudnak az elsajátított megküzdési módokra, 

magabiztosak, és konzisztensen az új egész-

ségmagatartás határozza meg mindennapjai-

kat.  

 

 

 

   Pszichológiai intervenciók 

   a testsúlycsökkentésben 

   A legtöbb ember, aki az elhízás kezelésére 

keres megfelelő lehetőségeket, képes arra, 

hogy csökkentse testsúlyát. Azoknak a száma 

azonban elenyészőbb, akik képesek fenntar-

tani azt a viselkedésváltozást, ami megelőz-

hetné a nemkívánt súly visszanyerését. Sajnos 

gyakori, hogy a többség több súllyal gyarap-

szik, mint amennyit korábban sikerült leadnia 

(Jones, Wilson és Wadden, 2007; Turk és tsai, 

2009). Mindenekelőtt figyelembe kell venni 

néhány pszichológiai faktort, ami jelentős be-

folyással bír a viselkedésváltozás hosszú távú 

eredményességére is. A változásra való ké-

szenlét (Czeglédi, 2012) a motivációs fázisok 

ismertetésénél már megbeszélésre került. A 

fogyás által elérni kívánt célok (Cooper, 

Fairburn és Hawker, 2003) tisztázása szintén 

alapvető fontosságú, hiszen a reális célok ki-

tűzése nagyobb valószínűséggel ígér sikerél-

ményt, ami fenntartja a kitartást.  

   A gondolkodási stílus (Cooper és Fairburn, 

2001) a kognitív terápiás megközelítés alkal-

mazása révén kerül kiemelésre, mivel számos 

kognitív torzítás azonosítható, ami akadá-

lyozhatja a reális, kiegyensúlyozott gondol-

kodást.   

   Az érzelmi evésre való hajlam (Buckroyd és 

Rother, 2007) és a személy életében aktuális 

stresszorok feltérképezése szintén magasabb 

hatékonysági szintet ígér a kezelés során. 

Amennyiben az elhízásban érintett személy 

sikeresen elsajátít a stresszkezeléshez szüksé-

ges módszereket (például relaxációt), akár ét-

rendi szigorítások nélkül is eredményes lehet 

a többletsúly kialakulásában és fennmaradá-

sában közrejátszó evési mintázatok előfordu-

lási gyakorisága (Czeglédi, 2016).  

   A reális célok kitűzése igen hangsúlyos a 

tűzoltók testsúlycsökkentő programjaiban is, 

főként azért, mert elsődlegesen egy orvos ál-

tal elvárt testsúlynak kell megfelelniük. Az 

aktuális problémaövezet meghatározásához 

célszerű több mutató együttes figyelembe vé-

tele: magasság, testsúly, testtömeg-index, 

testzsír-arány, haskörfogat (Gurevich és tsai, 

2017). A súlycél meghatározásánál egy fél 

éven belül a 10%-os súlyvesztés egészséges-

nek és sikeresnek tekinthető (Dalle Grave és 

tsai, 2005). Célszerű tekintetbe venni ezt a 

mutatót, hiszen a fogyással kapcsolatos túl-

zott elvárások miatt sokan idő előtt feladják a 

próbálkozást.  

   Megelőzésre szolgál az a tény is, hogy az 

aktív diétázás első hat hónapjának végére 

csökkenni kezd a leadott testtömeg aránya, 

ami komplex fiziológiai, pszichológiai és kör-
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nyezeti faktorok eredménye (Perri és Corsica, 

2004). Mindezek a lépések elsődlegesen az 

egészségismeret fejlesztését célozzák. 

   A pszichológiai interakciók közül a pszi-

choedukáció után a kognitív (és) viselkedés-

terápiás és az önsegítő módszerek bevezetése 

javasolt. Az önsegítő módszerek kerete figye-

lemre méltó a tűzoltó populációban, hiszen 

Carter és Fairburn (1998) vezetésével egy 24 

hetes program két, a terapeutával történő 

személyes találkozással és a köztes időben 

15-20 perces telefonos ülésekkel valósult 

meg. Mivel a hivatásos állományon belül 

több földrajzi területről is érintettek lehetnek 

a tréningben résztvevők, és sokszor hosszabb 

utazással járhat a találkozások megoldása, az 

online és a telefonos kapcsolattartás preferá-

lása – természetesen megfelelő edukációs fel-

készítést és állapotfelmérést követően- elő-

nyösebb és kivitelezhetőbb lehet.  

   A viselkedésterápiában való egészségme-

nedzselési változások közül néhány javaslat a 

2. táblázatban kerül bemutatásra. 

   A tréning egyéni és csoportos részében az 

aktív részvétel facilitálása létfontosságú. A 

résztvevők ezáltal nagyobb énhatékonyságot 

élnek meg, sikeresen gyakorolnak kontrollt a 

viselkedésváltozások fölött, ezáltal a tanult 

tehetetlenség jelensége is elkerülhető, ami a 

komorbid depresszió veszélyét magában fog-

lalhatja. Amennyiben észleli a résztvevő, 

hogy képes a változásra, kevésbé valószínű, 

hogy a kognitív torzítások közül az úgyneve-

zett címkézés megjelenik nála. Jellegzetesen 

az „Én ilyen alkat vagyok.” automatizmus 

fordul elő, viszont a súlytöbblettel való sze-

repazonosulás akadálya lehet a változásnak, 

hiszen önbeteljesítő jóslatként hat, és jelentő-

sen megszilárdítja az elhízással társuló  egész- 

   2. táblázat. Néhány javasolt változás az egész-

ségmagatartásban testsúlycsökkentés céljából (Perczel 

Forintos és Czeglédi, 2011; Czeglédi, 2012)   

 

Javasolt változási módok az egészségma-

gatartásban a testsúlycsökkentés céljából 

A napi kalóriabevitel korlátozása (életmódnak 

megfelelően). 

A főétkezések betartása, lehetőleg naponta 

azonos időpontban.  

Az étkezéseket helyhez kötötten végezni 

(például mindig a konyhában). 

Kisebb méretű tányér és evőeszközök hasz-

nálata.  

Az étel alapos megrágása.  

Evés közbeni figyelemelterelő tevékenység 

(például televíziózás, olvasás) kerülése.  

Gyorséttermek kerülése, cukrozott üdítőita-

lok mellőzése. 

Előretervezett, a napi rutinba illesztett test-

edzés. 

Minél több lehetőség megragadása a mozgás-

ra (például lift helyett lépcsőzés, autó helyett 

kerékpár használata, egy megállóval korábban 

leszállni az autóbuszról). 

Evés helyett egyéb örömteli tevékenység be-

iktatása a distressz-érzés csökkentésére. 

Élelmiszerboltban történő vásárlás csak étke-

zés utáni állapotban.  

Evésnapló vezetése, melyben az evés ideje, 

helye, az étel és ital típusa, mennyisége, vala-

mint a jelenlévő személy(ek) szerepel. Kiegé-

szíthető az evési magatartáshoz társuló han-

gulat azonosításával. 

Mindig részcélok kitűzése, és azok értékelése, 

külső visszajelzés kérésével kiegészítve.  
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ségkárosító magatartásformákat. Minden 

esetben szükséges a negatív automatikus gon-

dolatok és alapsémák azonosítása, melyek a 

hosszú távú terápiás eredményekhez szüksé-

gesek. A kognitív újrastrukturálás technikájá-

val reálisabb, kiegyensúlyozottabb gondola-

tokkal végezheti a szükséges feladatokat az 

egyén. 

   A beavatkozások folyamatos figyelemmel 

kísérése szükséges a pszichológus részéről, 

ami az esetleges elakadásoknál biztonságot 

jelenthet a résztvevők számára. A támogató 

attitűd a teljes környezet részéről nélkülözhe-

tetlen, hiszen az egészségkárosító magatar-

tásban a kiváltó és fenntartó tényezők külső 

jelenléte komoly veszélybe sodorhatja a tré-

ningek eredményességét. A csoportos inter-

venciók tehát preferáltabb módjai a viselke-

désváltozásnak a tűzoltók körében is.  

 

 

   Összegzés 

   A bemutatásra került adatok alapján ki-

emelt fontosságú, hogy a tűzoltó populáció 

testtömeg-összetételét, táplálkozását, fizikai 

állóképességét figyelemmel kísérjük, és szá-

mukra a megfelelő multidiszciplináris segítsé-

get biztosítsuk egészségi, pszichológiai és fi-

zikai alkalmasságuk megőrzése érdekében. Az 

elhízás elterjedése veszélyezteti a hosszú távú 

zavartalan helytállást, és kezelése komoly erő-

feszítést jelent. A prevenciós és intervenciós 

feladatok megtervezésénél szükséges azono-

sítani a lehetséges specifikus és általános rizi-

kótényezőket, segíthetjük a megértést az elhí-

zás etiológiájával kapcsolatos magyarázó el-

méletekkel, valamint a megfelelő motivációs 

szint elősegítésével. A pszichoedukációs sza-

kaszt követően a kognitív (és) viselkedésterá-

piás intervenciók, a relaxációs technikák és az 

önsegítő módszerek bevezetése hatékony 

megoldásnak ígérkezik. A káresemények alatt 

és azokat követően tanúsított bajtársias, egy-

mást támogató attitűd a testsúlycsökkentés 

feladatában is előnyére válhat az állomány-

nak, ezért a csoportos intervenciók előnyben 

részesítése javasolt. A testsúlykontroll lénye-

gében egész életünkön át tartó feladat, ezért a 

prevenció elsődleges a megoldásban, illetve a 

megfelelő kezelési módszerek bevezetése is 

hatékonyabb, ha korai szakaszban történik.  
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…és további két anonim lektor 

   Absztrakt 

   „Változnak az idők” – nyilatkozta Mary Ama Kudom-Agyemang nemzetközi díjakkal ren-

delkező ghánai újságírónő. A most Ghánába utazók megfigyelhetik, hogy (miközben még erő-

sen érezhetők az afrikai tradiciók a nők mindennapjaiban) a média, az oktatás és a modernizá-

ció hatására egy új életfelfogás kezd kialakulni a fiatalok körében. A következőkben ezt a vál-

tozást fogjuk bemutatni helyi férfi és női lakosokkal 2020. februárjában készített interjúk ösz-

szesített tapasztalatain keresztül. 

   Kulcsszavak: Ghánai Köztársaság, nők emancipációja 

   Diszciplina: médiatudomány, társadalmi nem tudománya 

 

   Abstract 

   ’TIMES ARE CHANGING’: THE SITUATION OF WOMEN IN GHANA 

   ’Times are changing’ said the Ghanaian journalist Mary Ama Kudom-Agyemang with 

international awards. Those who travel to Ghana may observe that, while African traditions 

are still strongly felt in women's daily lives, media, education, and modernization are starting 

to create a new outlook on life for young people. In the following, we will present this change 

through the combined experience of interviews with local male and female residents at 

February of 2020. 

   Keywords: Republic of Ghana, female emancipation 

   Disciplines: Media, Gender Studies 
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   Országismertető 

   Ghána (hivatalosan Ghánai Köztársaság, 

államforma: elnöki köztársaság) Nyugat-Af-

rikai ország, néhány fokkal északra az Egyen-

lítőtől (1. ábra). Az Egyesült Királyságtól való 

függetlenség kikiálltása 1957. március 6-án 

történt meg – Ghána volt az első afrikai or-

szág, amely a gyarmati országok közül szabad 

lett. Fővárosa: Accra. 

   Ghána éghajlata trópusi, s két évszak van: a 

száraz és az esős (a látogatásokat a novem-

bertől márciusig tartó száraz évszakra érde-

mes tervezni – Briggs és Rushton, 2019). Az 

országot állandóan magas hőmérséklet és 

nagy páratartalom jellemzi. Délen, a partvi-

déken az évi csapadékmennyiség 2000 mm 

felett van, északon csak 1000 mm (nem meg-

lepő módon a déli rész a lakottabb). 

 

   1. ábra: Ghána földrajzi elhelyezkedése és régiói (Net1, Net2 alapján) 
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   Az ország területe 238 540 km2.. Az ország 

területének mintegy 3,6%-át teszi ki a 8 500 

km2 területű Volta-tó (a világ legnagyobb 

mesterséges tava).  

   Népesség és lakosság. A népesség 27 millió fő 

körüli, a népsűrűsége pedig 101 fő/km2 (ösz-

szehasonlításképpen a mintegy 10 millió fős 

népességű Magyarország népsűrűsége kb. 106 

fő/km2).  

   A lakosság jellegzetessége, hogy sokféle et-

nikumból tevődik össze – zömében sötét bő-

rű szudáni népcsoportbeliek. Relatív gyakori-

ság szerinti sorrendben az alábbi etnikumok 

jellemzők: 

● Akan: 44%,  

● Moszi: 16%, 

● Kisebb szudáni törzsek és európai 

származású lakosok: 15,4%, 

● Ewe: 13%, 

● Gadaigme törzsek: 8%, 

● Gurma: 3%, 

● Joruba: 0,6%. 

   Az ország régen brit gyarmat volt, ezért a 

hivatalos nyelv az angol. Ghánában azonban 

49 helyi nyelv is létezik (1. melléklet)! Ebből 

37-nek van írott formája is. Általánosan el-

mondható, hogy az egész országban beszél-

nek angolul és a saját helyi nyelvükön kívül 

mindenki beszéli a legelterjedtebb ghánai 

nyelvet: a Twi (másnéven: Akan) nyelvet. 

Napjainkban a francia nyelvoktatás is egyre 

elterjedtebb, mivel a többség belátja, hogy az 

angolon kívül szükségük van egy második 

világnyelvre, hogy jobb munkalehetőségeket 

kaphassanak. 

   Vallás. Ghána lakói igen vallásosak: 68%-

uk keresztény (közülük 24,1% pünkös-

di/kariz-matikus, 18,6% protestáns és 15,1% 

katolikus, a többiek egyéb keresztény feleke-

zethez tartoznak), 15,9%-uk muzulmán, 

8,5%-uk törzsi vallású, 0,7%-uk egyéb vallású 

(a lakosság kb. 7%-a vallásáról nincs infor-

máció). Nőket is érintő vallási aspektusa van 

annak, hogy Ghána azon országok egyike, 

amelyekben egyaránt jelen van a monogámia 

és a poligámia is.  

   Az ország nőket érintő babonás sajátossága 

továbbá, hogy boszorkányfalvakba üldözik 

azokat a kiközösített nőket, akiket valamilyen 

oknál fogva a boszorkánysággal gyanúsítanak.  

   Gazdaság. Az országra jellemző  GDP: 54 

330 millió USD körüli, aminek 50%-át a faki-

termelés és a bányászat, 40%-át a mezőgaz-

daság, 10%-át a feldolgozóipar adja.  

   Legfőbb exporttermék az arany és a kakaó, 

de ezek mellett jelentős a fa (Az országban 55 

170 km² őserdő volt 2005-ben, ami 1154 

km²-rel csökken évente!), a bauxit, az alu-

miníium, a mangánérc, a gyémánt és a kőolaj 

export is. A jellemző importtermékek közt 

első helyen említendő az élelmiszer (Ghána 

ebből szempontból nem tekinthető önellátó-

nak), a közszükségleti cikkek, valamint az 

ipari termékek.  

   A Ghánára jellemző agrárgazdaság (Huq és 

Tribe, 2018) húzótermékei a farmokon ter-

mesztett kakaón és pálmaolajon (Brewer és 

tsai, 2014) kívül, a halászközösségek által ki-

termelt haláru. Egyik leghíresebb halpiac az 

elminai. 

   Ghána főbb kereskedelmi partnerei között 

találhatjuk a következő országokat: Egyesült 

Királyság, Németország, Nigéria, USA, 

Olaszország, Franciaország, Spanyolország, 

Togo. 

 

   A nemek közötti foglalkoztatási különb-

ségekről az alábbiakban lesz még szó. 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

98 

 

   Média. A ghánai sajtószabadság talán a leg-

nagyobb Afrikában (Net3): sok és sokféle 

média-termékkel találkozhatnak a polgárok, 

ami többek között a nőkkel kapcsolatos köz-

vélemény formálásában, a kultúra alakításá-

ban mindenképpen jelentős tényező. 

   Szubjektív tapasztalatok. A Szerző ország-

látogatása során szerzett benyomások: a köz-

biztonságot jónak tapasztaltuk. Bár a város-

okban a közutak karbantartottak, de a város-

okon kívül szinte mind rossz minőségű. Éte-

leiket rendszeresen csípősen készítik el, még 

cukorkával és ananászlével is találkozhatunk 

csípős formában. 

   Történetelmi, kulturális és idegenforgalmi 

szempontból is igen meghatározó az Elmina 

kastély, ahol a rabszolgasorsba kényszerített, 

eladásra szánt embereket tartották fogva, mi-

előtt átlépték a „Door of No Retrun”-t, a 

„Nincs Visszaút Kapuját” (Van Dantzig, 

1999; Net4; lásd: 2. ábra).  

  Egyéb fontosabb látványosságok közé tar-

toznak a hagyományos temetések (amiket 

nagy ünneplés jellemez), a zsúfolt helyi pia-

cok, a tengerpartok (amelyeken lovakkal és 

meglepő mutatványosokkal találkozhatunk), 

valamint a Kakum Nemzeti Park, ahol példá-

ul 7 óriás fát összekötő 350 méter hosszú 

függőhíd-rendszeren sétálhatunk az esőerdő 

lombkoronájában – 3. ábra). 

   Kulturális szokás, hogy bal kézzel nem illik 

gesztikulálni, kezet fogni, átvenni dolgokat 

vagy enni, mert illetlenségnek számít (Salm és 

Falola, 2002). Magyarországról utazók szá-

mára Ghána egyrészt vízum-köteles ország, 

másrészt mindnekinek rendelkeznie kell köte-

lező (sárgaláz elleni), valamint ajánlott (pél-

dául: hepatitisz A és B, meningitisz stb.)  vé-

dőoltásokkal. 

   2. ábra: Door of No Return (forrás: a Szerző) 

 

 
 

  

 
 

  3. ábra: „Canopy Walkway”: 350 méter hosszú 

függőhíd-rendszer a ghánai Kakum Nemzeti Park-

ban (forrás: a Szerző) 
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   A tanulmány további részében a ghánai 

nők helyzetét a házasság, a családtervezés és 

gyermekvállalás, a nők elleni erőszak, az okta-

tás és a munkavállalás szempontjából tekint-

jük át. 

 

  

   Házasság 

   A házasság és a szerelem terén a ghánai 

nők helyzetében jelentős változás következett 

be az elmúlt néhány évtizedben. E változás 

megnyilvánul a megszervezett, illetve szerel-

mi házasságok terén, valamint a korai házas-

ságok, és az egyedülálló és elvált nők megíté-

lése kapcsán is. 

   Korábban az Akanok (a népesség 44%-át 

adó etnikum) által lakott régiókban gyakori 

volt a család által megszervezett eljegyzés, 

aminek a célja: gazdag férfihoz adni a lányt. 

Attól kezdve, hogy eljegyezték, a lányról a 

férfinak kellett gondoskodni. Sok esetben 

rosszul bántak a nővel. Például három évti-

zede még előfordulhatott, hogy egy középis-

kolai tanár, majdnem megölte a jegyesét, és 

ez ellen a közösség nem tehetett semmit. De 

ez már a múlt, manapság a család által meg-

szervezett eljegyzés háttérbe szorult.  

   Napjainkban a családnak a párválasztásról 

ugyan meg lehet a véleménye, de már a csalá-

di támogatásból nem esnek ki azok a nők, 

akik maguk választják a férjüket. Különösen a 

fiatal nők esetében jellemző, hogy a családjuk 

azt szeretné, hogy a lány egy híres vagy gaz-

dag embert találjon. Ha ez nem sikerül, akkor 

a család kezdetben nem biztos, hogy örül, de 

nem állnak a fiatalok útjába.  

   Mindeme változásoknak azonban sajátos 

következménye az lett, hogy a tradicíoná-

lishoz képest nagyobb fokú szexuális szabad-

ság miatt elterjedtebbé vált a korai teherbe-

esés. A tinédzserkorú anyák azonban még 

nem tudják, hogyan kezeljék a csecsemőket 

(4. ábra). 

  

 

   4. ábra: terhességre felkészítő képzést, illetve óv-

szerhasználatot propagáló utcai plakátok (forrás: a 

Szerző) 

 

 

   Két-három évtizeddel ezelőtt még jellemző 

volt, hogy amikor a lányoknál első alkalom-

mal jelentkezett a menstruáció, akkor néhány 
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hétre elkülönítették és felkészítették őket a 

férfiakkal való bánásmódra, kvázi szexuális 

felvilágosításban is részesültek. E szertartás-

sorozat jelezte, hogy a gyermeklányból fel-

nőttnek tekintett nővé vált. Minden pozití-

vuma ellenére szomorú tény, hogy egyes kö-

zösségek esetében ennek a pubertás rítusnak 

a női nemiszerv csonkítása is része volt (és 

nagyon ritka esetekben ugyan, de még napja-

inkban is az).  

 

 

 

 

   Nők elleni erőszak 

   Noha napjainkban a női nemi szervek 

(pubertás rítus keretein belül történő) 

megcsonkítása már csak ritka esetekben 

fordul elő, a ghánai nőknek máig sokféle 

erőszakkal kell szembenézniük. A nők 

kiszolgáltatottságának egyik speciális 

meg-nyilvánulása például a boszorkány-

táborokba toloncolás gyakorlata, és saj-

nos a nők megerőszakolása is súlyos 

probléma. A leggyakoribb bántalmazási 

forma  a családon belüli erőszak. Interjú-

alanyaink elmondása alapján ez szinte 

minden háztartásban előfordul. 

 

 

 

   Magának a házasságkötésnek is van kiala-

kult, sok törzs által követett hagyománya. A 

közösségekben legelsimertebb házasságkötési 

forma szerint a vőlegény a mennyasszony 

szülei számára összeállít egy listát, ami tar-

talmazza, hogy a mennyasszonynak és család-

jának mit kell adnia a vőlegény és családja 

számára. Ez a lista a mennyasszony árát akár 

pénz vagy italok formájában is tartalmazhat-

ja... Ezenkívül a mennyasszonynak rendel-

keznie kell egy utazótáskával, ami tele van 

különböző ruhákkal, alsó neműkkel, cipők-

kel, ékszerekkel (beleértve a jegygyűrűket is), 

Bibliával és egyéb dolgokkal. A vőlegénynek 

szintén kell fizetnie egy bizonyos (változó) 

összeget a mennyasszony apjának, anyjának 

és testvéreinek.  

   A felsorolt dolgokat a vőlegénynek és a 

mennyasszonynak egy ünnepség keretében 

kell bemutatnia, mely szertartáson mindkét 

családnak jelen kell lennie és tanúskodnia 

kell. A darabok bemutatása és átadása alatt a 

mennyasszonynak végig egy külön szobában 

kell várakoznia. Miután ennek vége, előhoz-

zák a mennyasszonyt, hogy találkozzon a vő-

legényével. Ettől fogva a két fél a rítus szerint 

házaspárnak minősül. Ezután a férfi és a nő 

családjának két-két képviselője tanácsokat ad 

a párnak.  

   Attól függően, hogy a párnak mekkora va-

gyona van, és hogy mennyit készültek, a ce-

remónia minden résztvevőjét megajándékoz-

zák. Végül a házasságot nagy ünnepléssel pe-

csételik meg. Ez a fajta házasságkötés sok 

ghánai nő vágya, s a közösségekben a legna-

gyobb megbecsülésnek a házassági rítust kö-

vetően született gyermekek örvendenek.  

 

 

 

 

   Érdekesség: néhány törzsi területen a 

férfinak a temetés előtt akkor is el kell vé-

geznie a szertartást (a holttesttel való há-

zasságkötést), ha a mennyasszony idő-

közben meghal. 
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   A korai házasság (különössen a muszlim 

közösségekben) még az 1980-as években is 

gyakori volt. Mint egy napjainkban negyvenes 

éveiben járó hölgy (aki tizenöt évesen háza-

sodott szerelemből) megjegyezte: „Úgy vé-

lem, hogy akkoriban elég tisztességtelen kor 

volt. Manapság, az oktatásnak köszönhetően, 

jellemzőbbé vált, hogy a nők a huszas éveik-

ben kötnek házasságot”. Ő a lányát már arra 

neveli, hogy először a tanulmányaira kon-

centráljon: „Azt hiszem, ebben a korszakban 

minden fiatal nőnek feltétlenül szüksége van 

arra, hogy először a karrierjére összpontosít-

son. A szerelem, majd jön vele együtt, amikor 

jönnie kell”. Ezt a modern felfogást több fia-

tal nő is vallja. Az egyik 21 éves piaci árus 

például az egyetemen tanul, nincs párja, de ő 

már egyáltalán nem érez kulturális nyomást a 

házasság és a gyerekvállalás terén. Ő az igaz 

szerelmben hisz. 

   Megjegyzendő, hogy Ghánában az egyedül-

álló nő státusza még napjainkban is kulturális 

megbélyegződéssel jár az idősebb korosztály 

részéről, különösen a vidéki közösségekben. 

A „szingli életért” lenézhetik az embert és 

sokan azt gondolják, hogy a lány rossz termé-

szete miatt nincs férje. A válás esetében ez a 

„lenézés” moderáltabb. Sokkal kiegyensúlyo-

zottabb, mert az emberek belátják, hogy ez 

nem csak a nő hibája. Tradicionálisan és csa-

ládilag viszont nem bátorítják erre a nőket. 

Sokan a gyerekek miatt nem is válnak. 

 

 

   Családtervezés, gyermekvállalás 

   Ghánában egyaránt jelen van a patri-, illet-

ve a matrilineáris öröklődési rendszer. Példá-

ul a Greater Accra régióban (v.ö.: 1. ábra) 

patrilineáris (apaági) öröklési rendszer szerint 

élnek. Mivel házasság után a nők a férj csa-

ládjához tartoznak, attól a családtól, amelyik-

be beleszülettek nem is kapnak örökséget. Az 

itt élő nők és szüleik számára ezért különösen 

fontos a házasság intézménye. A családokban 

a fiúk kiemelt szerepet kapnak az öröklés mi-

att is. Ez azonban a feleségekre nagy terhet 

hárít, hiszen ha nem szülnek fiúgyermeket, 

akkor a férj szempontjából „értéktelenné” 

válhatnak. Néhány szélsőséges esetben a férj 

még el is hagyja a feleségét, ha nem tud neki 

fiút szülni. Egy Ghána északi régiójában élő 

közösség vezetőjének szavait idézve: „Nézd, 

ez a mi rendszerünk. Ez a kultúránk. Az em-

berek így örökölnek.”  

   Ezzel szemben az akanok által lakott régi-

ókban matrilineáris (anyaági) öröklés van. 

Ezekben a családokban az, hogy valaki házas 

vagy sem, nem érdekes mindaddig, amíg egy 

nőnek van gyermeke. Az nem fontos, hogy ki 

az apa. A férfiak emiatt a matrilineáris rend-

szerben gyakran nem is foglalkoznak a saját 

gyerekeikkel, mivel azokat az anya családjá-

hoz tartozónak tekintik. Ugyanakkor testvér-

ük gyermekeire figyelmet fordítanak, hiszen 

őket inkább tartják a saját családjuk tagjának. 

   A gyermekvállalás nagy prioritású dolog 

Ghánában. Ha egy nőnek nincs gyermeke, 

akkor „gyerektelen nő”, „reménytelen nő” és 

hasonló bántó címkékkel bélyegezhetik meg. 

Ghána északi területein még „boszorkány”-

nak is nyílváníthatják a gyermektelen nőt, és 

akár úgynevezett „boszorkány faluba” is 

száműzhetik. Éppen, ezért vált jellemzővé az 

utóbbi időkben, hogy sokan a házasság előtt 

a nemzőképességre vonatkozó tesztet végez-

tetnek el.  

   A nemek közötti diszkrimináció egyik 

megnyilvánulását mutatja egyik interjúala-
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nyunk megjegyzése, miszerint a közvéle-

ményben meggyökeresedett, hogy: „Egy férfi 

nem lehet nemzőképtelen. A gyermektelen-

ség csak a nő hibája lehet”. A nemzőképes-

ségre vonatkozó tesztek ezt a hiedelmet ala-

posan kikezdik, így voltaképpen a nők vé-

delmét és a közvélemény ezirányú formálását 

is szolgálják. Mindemellett, ha egy nőnek 

csak egy gyereke van, akkor is lenézik azért, 

hogy miért nincs neki több. Nem az a fontos 

tehát, hogy a gyerekek jólétben éljenek, ha-

nem az, hogy a nő bizonyítsa, hogy több gye-

reket is világra tud hozni. 

 

 

   A csábítás deréklánca 

   A ghánai nők sajátos szexuális prakti-

kákkal is élhetnek a férfiak elcsábítása ér-

dekében (ami nem érdektelen a csa-

ládtevezés szempontjából sem). 

   A főváros piacán árusító fiatal nők el-

mondása alapján Ghánában a férfiaknak 

való imponálás gyanánt szokás egy (akár 

egyszerű műanyagelemekből álló, akár ér-

tékesebb összetevőkből készült) gyöngy-

sorból készült láncot kötni a nők dereká-

ra.  

   Ezt a derékláncot semmikép sem illő 

nadrágon kívül hordani, azonban, ha egy 

nő tetszeni akar egy ghánai férfinak, akkor 

a lánc egy kis része kilátszódhat a ruha 

alól.  

   Az eladólányok elmodása alapján ez 

olyannyira felkelti a férfiak érdeklődését, 

hogy közösülés során minden ruhadarab 

eltűnhet a nőről, de az öv nem! Állítólag 

ennek az az oka, hogy a ghánai férfiaknak 

tetszik a hang, amit aktus közben a lánc 

kiad. Az egyik árus szerint megesik, hogy 

ilyenkor közösülés közben a férfiak el-

üvöltik magukat: „Szeretem az övedet!”. 

A piaci árusok (nők) szerint: aki egy ghá-

nai férfit el szeretne csábítani, annak min-

denképpen be kell szereznie egy deréklán-

cot... 

 

 
  A nukleáris család „intézménye” jóformán 

nem létezik Ghánában. A ghánai kultúra 

szerves része a nagy család, ami érzelmi és 

anyagi támogatást is jelent a családtagok szá-

mára.  

   Beállítódásukat jól szemlélteti két interjú-

alany ezzel kapcsolatos megjegyzése. „Ha a 

nagybátyádnak van elég pénze, segít a napi 

betevőben, iskoláztatásban, kereskedelem-

ben, bármiben, hogy tudj magadról gondos-

kodni” – mesélte egy ghánai férfi. „Ha a nagy 

fiútestvér nem segít, akkor gyenge” – egészí-

tette ki egy hölgy. Ennek megvannak az elő-

nyei. Az anyagi támogatáson kívül, a család-

tagok mindig számíthatnak arra, hogy van 

körülöttük valaki, aki figyel rájuk. Általában 

mindannyian egy nagy családi házban élnek. 

Azonban, ha egy nő megházasodik, akkor a 

férjéhez költözik – ugyanakkor a családi ese-

ményekre még utána is hazajár a szülői ház-

ba. 

   A nagy család hátránya ellenben, hogy az 

emberek egy része kihasználja ezt a rendszert 

és teljesen ráhagyatkoznak a családjukra. Pél-

dául: az egyik interjúalany unokatestvérének 

három gyermeke van, de sem ő, sem a férje 

nem dolgozik. Ehelyett jóformán a nagyma-

mán élősködnek. Mivel a nagymama már elég 

idős, félő, hogy hamarosan meghal és akkor a 

többi családtagnak kell gondoskodni a három 

gyermekről és szüleikről – amennyiben haj-

landóak rá. 
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   Oktatás 

   Ghánában minden polgárnak joga van az 

ingyenes közoktatáshoz (5. ábra), ami azon-

ban a családokat terhelő járulékos költségek-

kel jár, és a gyermekek ellen irányuló csalá-

don belüli erőszak (fizikai elhanyagolás, ver-

bális és fizikai bántalmazás) miatt nem min-

den kiskorú számára elérhető.  

 

 

 5. ábra: Iskola Nyameagyiso-ban (forrás: a Szerző) 

 
 

   A gyerekek iskoláztatása ugyan formálisan 

nem az anyára hárított feladat, de a legtöbb 

esetben a nők látják be, hogy milyen sokat 

jelent gyermekük (és saját) jövőjére nézve, ha 

azok tanult emberré válnak. A nőkre jellemző 

tehát, hogy áldozatokat vállalnak azért, hogy 

gyermekeik oktatásban részesüljenek. Ennek 

érdekében személyes tárgyaikat is készek el-

adni (ezt az áldozatot akkor érthetjük meg 

igazán, ha figyelembe vesszük gyakran inga-

tag anyagi helyzetüket).  

   Mint fentebb említettük, ingyenes ugyan a 

közoktatás, ám a családokra még így is jelen-

tős anyagi terhek hárulnak. Az oktatáshoz 

kapcsolódó költségként jelentkezik ugyanis a 

tanulók egyenruhájának, illetve a tanköny-

veknek az ára. Ezek biztosítása nem minden 

esetben megoldott. 

   Bizonyos esetekben a gyerekek a családon 

belüli erőszak áldozataiként maradnak ki az 

iskolából. Ennek az oka, hogy a gyerek közül 

sokan nem a szüleikkel nőnek fel. Mint egy 

hölgy elmesélte, az apja a nagyszülők tíz gye-

reke közül az első szülött volt, ezért kemé-

nyen dolgozott, hogy segítsen a családjának. 

Hála neki a testvére iskolába tudott járni, aki 

ezt úgy hálálta meg, hogy később a történetet 

mesélő hölgyet és egy unokatestvérét magá-

hoz vette. A felesége viszont ennek nem 

örült, és szóban bántalmazta a gyerekeket: 

szidta az anyjukat, az apjukat, őket. Nem 

adott nekik mindig enni (egy időben a szom-

széd segítette ki ez ügyben a gyerekeket). 

Minden házimunkát a gyerekek csináltak, 

mert a feleség nem csinált meg semmit. A nő 

arra is rá akarta venni a férjét, hogy ne hagyja 

a gyerekeket továbbtanulni menni. Az inter-

júalanyunk ekkor a sarkára állt és nem hagyta, 

hogy megakadályozzák az iskoláztatását. Er-

ről az időszakról a következőt nyilatkozta: 

„Folyamatosan azt mondom az embereknek, 

hogy ha elég szerencsés vagy és felnőhetsz a 

szüleiddel, nagyon hálásnak kell lenned, mivel 

némelyikünknek nincs választása. Biztos va-

gyok benne, ha a szüleimmel nőttem volna 

fel, nagyon más lenne minden.  De végül há-

lás vagyok, mert keményebbé váltam. Ezért 

bárhol élhetek, bárhova mehetek.”  

   Végül meg kell jegyezzük, hogy az utóbbi 

időkben a nyelvoktatás szerepe megnőtt. Az 

1. melléklet tartalmazza a jellemző helyi nyel-

veket, amelyekből legalább egyet beszélnek a 

hivatalos angol nyelv mellett. Manapság más 

világnyelvek tanulása iránt is egyre nagyobb 

az érdeklődés. 
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   Munkavállalás 

   Alapjában véve a férfi a családfentartó, de 

ez is egyre kiegyensúlyozottabbá válik a ne-

mek között. A nők különösen a falusi közös-

ségekben dolgoznak nagyon keményen, mert 

„A férfiak egy része lusta és felelőtlen” – 

summázta a helyzetet egy ghánai asszony. 

Ugyanakkor a városi környezetben is egyre 

jellemzőbb, hogy a családi bevétel jelentős 

részét vagy egészét a nők keresik meg. A fő-

városban ebből a szempontból már egészen 

elmosódnak a nemek közti különbségek.  

   Ghána gazdaságában jelentős szerepet ját-

szik a kakaótermesztés és a halászat. Nagy 

különbségeket találhatunk a férfiak és nők 

munkavállalási lehetőségei között e két húzó-

ágazatban. 

   Sokan farmokon, mezőgazdasággal foglal-

koznak (6. ábra). Ez nyilvánvaló előnnyel jár 

számukra: „Ha farmon dolgozol az azzal jár, 

hogy biztos nem leszel éhes” – világított rá 

egy helyi nő. Egy kakaó farmon például, a 

nők a termelésben és a feldolgozásban is 

résztvesznek. Igaz ugyan, hogy a többségük 

jobban szeret a feldolgozásba (a pálmaolaj 

előállításába, a kakaóbabok kiszárításába) be-

kapcsolódni. Néhányuk azonban büszke arra, 

hogy ők a termelésben is részt vesznek. 

   A halászközösségekben azonban még min-

dig nagy a különbség a férfiak és nők között 

(7. ábra). Egy elminai lakost kérdeztünk a ha-

lászmesterségről a helyszínen. Mint elmond-

ta, a halászközösségekben kizárólag a férfiak 

szállhatnak hajóra és vehetnek részt  a halá-

szatban. Ami érdekes, mert  a  nők rengeteg 

hivatásban jelen vannak a mai társadalmuk-

ban, de a halászatból ki vannak rekesztve. El-

lentétben  a piaci kereskedelemmel, amiből   

   6. ábra: Nők a kakaótermesztésben és pálmaolaj 

készítés közben (forrás: a Szerző) 

 

 

   7. ábra: Elminai halászok (forrás: a Szerző) 
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ezekben a közöségekben a férfiak rekesztőd-
nek ki. 
   A halak eladása teljes mértékben a nők fel-

adata. A jövedelem elosztása százalékos ala-

pon történik, ahol nagy különbségek vannak 

a férfiak és a nők között. Általában a nők el-

adják a halat és a bevétel 20%-át megtartják. 

A maradékot pedig a férfi kapja.       

   Általánoságban véve a ghánai nők legna-

gyobb elismerése a piacon, kereskedelmi 

helyzetekben van. Kivéve a helyi muszlim 

közösségeket, ahol gyakori, hogy a nőnek az 

egyetlen feladata, hogy otthon legyen.  

   Egy érdekes szokás figyelhető meg a lakos-

ság és az utcai árusok között, ha Ghánában 

járunk. Tradicionálisan mindent a fejükön 

hordoznak (8. ábra). Legyen az banánfürt, 

ital, háztartási szer stb. Később ez idővel akár 

a gerincükre is káros lehet – főként a nőknek, 

akik nehéz fa dolgokat is cipelhetnek a fejü-

kön. Sokszor a fejen levő árukon kívül még 

egy kisgyereket is hordoznak a hátukon. Fér-

fiak is szoktak így árusítani, de ez a fajta 

munka inkább a nőkre jellemző. Általában 

mindenféle kötél vagy kézzel rásegítés nélkül, 

tökéletes egyensúlyal hordozzák a portékáikat 

a fejükön. 

   Fentebb már szó esett az oktatás helyzeté-

ről. Munkavállalói (pedagógusokat érintő) ol-

dalról a tanári fizetésekkel Ghánában is prob-

léma van ugyan, ám a helyzet sokat javult az 

utóbbi években, de a visszajelzések alapján 

máig nem keresnek eleget. 

   A média viszonylag jól fizető elhelyezkedési 

lehetőséget jelent. Ghána a sajtószabadságá-

ról híres, ahol jellemzően nagyon objektív 

cikkek készülnek. A 2019-es World Press 

Freedom Index szerint 180 vizsgált ország-

ból, a sajtószabadság szempontjából, Ghána 

a 27. legszabadabb ország (Forrás: Net3). Az 

újságíróknak az a lehetőség is megadatik, 

hogy sokat utazzanak a világban, más konti-

nensekre is ellátogathassanak (például to-

vábbképzés vagy konferencia keretében). 

   A migráció nagy hatással van Ghána gazda-

ságára. Sokan az országba szaktudással ér-

keznek vagy elvállalnak olyan munkákat is, 

amit a helyiek nem, pedig szükség van rá. 

Nyugat-Afrikából (főként a muszlim poligám 

családok), azért mennek Európába dolgozni, 

mert nincs elég pénzük, ételük a család szá-

mára. Ilyenkor a család összegyűjti a pénzt és 

kiküldi a férjet, hogy próbáljon szerencsét. 

Azok, akik Európában találnak munkát, 

rendszeresen pénzt küldenek haza a család-

juknak és mikor visszajönnek, a kint meg-

szerzett tudásukat tudják kamatoztatni.  

   Hátrány az ország számára, hogy a legtöbb 

orvos külföldön vállal munkát, ha lehetősége 

van rá. Ugyanakkor ezt kompenzálja, hogy 

környező afrikai országokból kiinduló 

immigráció miatt van utánpótlás. Ghána az 

egyik legstabilabb ország a régióban – ezért 

vonzó célország a környező országokból ér-

kező bevándorlók számára. 

 

 
 

   Zárógondolatok 

   A szerző szubjektív tapasztalata, hogy a 

ghánai lakosok nagyon barátságosak és meg-

lepően nyíltan és szívesen osztják meg törté-

neteiket. Az ország a változások olyan kor-

szakát éli meg napjainkban, hogy egyszerre 

nyerhetünk bepillantást annak múltjába, jele-

nébe és jövőjébe. Összegezve mind a munka- 
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   8. ábra: fejtetőn hordozott termékek (forrás: a Szerző saját fotóiból készített montázs) 
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vállalás, az oktatás, a család és a házasság te-

rén  is  folyamatos pozitív átalakulást figyel-

hetünk meg, aminek hatására egy nemileg 

sokkal kiegyensúlyozottabb társadalom jön 

létre.  

   Végül: a nők emancipációja téma iránt ér-

deklődők figyelmébe ajánljuk még Szűcs 

(2019) írását a török nők emancipációjával 

kapcsolatban. Sajátos párhuzamok találhatók 

a két ország között. 
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AZ V. NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA  

A HADVISELÉST, LÉLEKTANI HADVISELÉST IS ÉRINTETTE 

 

Mező Katalin és Mező Péter Dániel 

 

Első szerző e-mail címe: 

kata.mezo1@gmail.com 

 

 

 

Mező Katalin és Mező Péter Dániel (2020): Az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Kon-

ferencia a hadviselést, lélektani hadviselést is érintette. Lélektan és hadviselés – interdiszcip-

lináris folyóirat, II. évf. 2020/1. szám. 111-112.  

 

 

 

   Az V. Nemezetközi Interdiszciplináris 

Konferencia 2020. március 15-2020. má-

jus 1. között (a COVID-19 vírus okozta 

világjárvány következtében) e-konferencia 

formájában került megrendezésre (1. áb-

ra). Az eseményen tizenhat ország 274 

résztvevője 202 prezentációval szerepelt.  

   A konferencia főszervezője: a Kocka 

Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesü-

let volt (képviselte: Dr. Mező Ferenc, a 

Kocka Kör elnöke, a rendezvény alapító-

ja); társszervezői pedig (a konferenciabi-

zottságba delegált képviselő nevével 

együtt): 

 

 

   1. ábra: a konferencia résztvevői köre országonként, s szervezői köre intézményenként (forrás: 

www.kockakor.hu) 
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● Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 

Programja (Drs. Mándy Zsuzsanna), 

● Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem (Dr. Németh Áron), 

● Digital Forensic Pro (Marian Svetlik), 

● Eszterházy Károly Egyetem (Dr. Me-

ző Ferenc), 

● Magyar Tudományos Akadémia Deb-

receni Akadémiai Bizottság (Magyar 

Éva), 

● MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, 

Pszichológiai Szakbizottság (Dr. Ha-

nák Zsuzsanna), 

● Nagyszombati Egyetem (Dr. Ildikó 

Psenáková), 

● Partiumi Keresztény Egyetem (Dr. 

Gál Katalin), 

● Professzorok az Európai Magyaror-

szágért Egyesület (Dr. Koncz István), 

● Újvidéki Egyetem (Dr. Horák Rita), 

● K+F Stúdió Kft. (Dr. Mező Katalin). 

   E konferenciát (a Mesterséges intelli-

gencia és az OxIPO című e-folyóiratok 

mellett) a Lélektan és hadviselés című lap 

is támogatja. Az említett folyóiratok  kö-

zös  elosztóoldalának  weblapja: http:// 

www.kpluszf.com/KFS_folyoiratok.html. 

   A szerteágazó tudományterületekről ér-

kező témák közötti összekötő kapocsként  

a szervezők nyilvános kérdés formájában 

többek között arra kérték a résztvevőket, 

hogy legalább egy gondolat erejéig vála-

szoljanak arra kérdésre, hogy: 

 

 „Mi a kapcsolat a prezentációja és a had-

viselés vagy a lélektani hadviselés között?”  

 

   Az orvos-, műszaki, természet-, társada-

lomtudományok területéről érkezett vála-

szok (2. ábra) megtalálhatók az alábbi kö-

tetben: Mező Ferenc (szerk.) (2020): V. 

Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: 

Nyilvános kérdések és válaszok gyűjteménye. 

Letöltés: 2020.04.23. Web: https:// 

drive.google.com/file/d/1xqrgPzC9uxoX

7DNK71IEOUC3My-ZBAP2/ view 

 

  2. ábra: a „lélektan és hadviselés” témához kötődő interdiszciplináris kapcsolatokat érzékeltető szó-

felhő (forrás: a Szerző)  
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VIRTUÁLIS MÚZEUM  

ADHAT HELYET A LÉLEKTANI HADVISELÉS PÉDATÁRÁNAK 

 

 

Mező Ferenc és Mező Kristóf Szíriusz 

 

Szerző e-mail címe: 

ferenc.mezo1@gmail.com 

 

 

 

Mező Ferenc és Mező Kristóf Szíriusz (2020): Virtuális Múzeum adhat helyet a lélekta-

ni hadviselés példatárának. Lélektan és hadviselés – interdiszciplináris folyóirat, II. évf. 

2020/1. szám. 113-114.  

 

 

   A lélektani hadviselést erősokszorozó 

hatású, nem halálos fegyvernek tekint-

hetjük, melynek mottóját az i.e. IV. század 

körül alkotó Szun Cu szavaival ragadhat-

juk meg a legtömörebben, ugyanakkor 

legsokatmondóbban: 

 

 

  „Nem az az igazán ügyes, aki száz csatá-

ban győzni tud, hanem az, aki harc nélkül 

vesz erőt az ellenségen”. 

 

 

 

   A lélektani hadviselés példatára 

   A lélektani hadviselés példatárának célja, 

hogy a hadtudományok, a történelemtu-

domány, a pszichológia, a médiatudo-

mány, a szociológia, a politológia, és a ál-

talában a téma iránt érdeklődők számára 

is bemutassa annak történetét, módszere-

it, technikai és erkölcsi dillemmáit. A fo-

lyamatosan fejleszthető és tematizálható 

példatár egyaránt felhasználható kutatási, 

oktatási, képzési, művelődési és szóra-

koztatási célokra.  

   A lélektani hadviselés példatára civil 

kezdeményezésre, a K+F Stúdió Kft. és 

civil együttműködő partnerként a Kocka 

Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesü-

let közös alapításával (1. ábra), de a to-

vábbiakban várhatóan bővülő társszerve-

zői körrel valósul meg.  

 

 

   1. ábra: az alapítók logói (forrás: a Szerzők) 
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   Az ismeretek közreadásának formáját 

tekintve e példatár közreadásra kerülhet 

keresési funkcióval is ellátott online adat-

bázis, tematikus tanulmányok, könyvek 

formájában, illetve népszerűsíthető virtuá-

lis múzeum (2. ábra) formájában is.  

 

 

   2. ábra: 2D és 3D installációk is bemutatha-

tók egy virutális múzeumban (forrás: a Szerzők) 

 
  
 

  A virtuális múzeumban kiállított 2D, 3D 

(akár körbejárható, sőt: körbe repülhető!) 

installációk mellett film- és hangfelvételek, 

interaktív játékok, online múzeumpeda-

gógiai foglalkozások is a látogatók rendel-

kezésére állhatnak. 

   A K+F Stúdió virtuális múzeumának 

programozását a Sirius Games látja el. 
 

 

   Hadtudományi kiállítás 

   A Virtuális Múzeum állandó és időszaki 

hadtudományi orientációjú kiállítások be-

mutatására egyaránt alkalmassá tehető.  E 

kiállítás tematikáját tekintve természetesen 

nemcsak a lélektani hadviselésre, hanem 

általában véve a hadviselés történetére fó-

kuszáló gyűjtemények közreadására is al-

kalmassá tehető. 

   A megnyitásra 2020 második felében 

kerül sor. A Lélektan és hadviselés című 

lap hasábjain pedig olvashatók lesznek a 

kiállítás összefoglalók.  

 

 

 

 

    

 

Együttműködő partnerek,   

magánszemélyek, civil szervezetek,  

cégek, intézmények   

jelentkezését várjuk az 

info@kpluszf.com  

e-mail címen! 

 


