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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! 

 


