
LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

5 

 

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 

  


