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TÓTH ÁGNES 

A hadtudomány és a kulturális antropológia együttműködése 

The cooperation of military science and cultural anthropology 

Absztrakt 

A magyarországi béke misszióban részt vevő katonáknak a katonai kiképzés 

mellett alapos felkészítésen is részt kell venniük, ahhoz, hogy megfelelő 

ismerettel rendelkezzenek a külföldi szolgálat alatt. Ez a tudás a katonai 

képességek és készségek elsajátítása mellett egy másfajta kihívást jelent a 

műveleti területre vonuló állománynak. A külföldi katonai műveletekben 

részvevőknek alapos ismeretre kell szert tenniük a fogadó országok földrajzi, 

társadalmi, kulturális, jogi, erkölcsi, életmódbeli, vallási szokásairól, ahhoz, hogy 

hatékonyan el tudják végezni feladatukat. A felkészítés legkomplexebb 

„tudástárát” az antropológia jelenthetné számukra, vagyis a befogadó ország 

szocio-kulturális ismeret, melynek széles ismeretelmélete, empirikus tapasztalata 

kellő információt nyújthat, melyet a katonai szakfeladatok mellett a leggyakrabban 

alkalmaznak katonáink a műveletek során.  

Abstract 

Hungarian soldiers who participate in peacekeeping missions, after finishing their 

basic military training, must also go through a thorough tutorial so as to possess 

the appropriate and necessary knowledge for their foreign military service. Com-

pared to the primary set of military skills and abilities, this knowledge is a new kind 

of challenge for the troops sent on their missions. Those who serve and take part 

in foreign military missions must obtain a set of comprehensive information re-

garding the geographical, social, cultural, legal, ethical, religious and living cus-

toms and habits of the target country in order to be able to complete their assign-

ments in the most efficient way possible. The most complex source of this new 

knowledge can be anthropology which embraces the socio-cultural awareness of 

the target country. The sophisticated and elaborate knowledge and the vast em-

pirical evidence that lies within the field of anthropology can provide the required 

information which is very often needed and used during assignments by the mili-

tary personnel besides their main military training and tasks. 
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Antropológia és hadászat első hallásra két különböző terület, ám erős kapcsolat fűzi össze 

őket, hiszen a harcászatban stratégiai fontossággal bír az ellenségről megszerzett minden 

információ. Szeretném megismertetni az olvasóval, ezt az új tudományterületet, annak 

feladatát, munkájának fontosságát, eredményeit és céljait, melyet Sztankai Krisztián 

főhadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, mint katonaantropológia definiált.[1] 

„Értelmezése szerint egy olyan új interdiszciplina, amely a kulturális antropológia 

eszközrendszerével támogatja a katonai műveleteket a felderítésben, tervezésben és a 

műveleti területen egyaránt. Munkája során a katonaantropológus előmozdítja a katonai 

vezetők együttműködését a helyi civil vezetőkkel, fontos információval segíti a helyi 

kultúráról, hagyományokról és napra kész információt szolgáltat a felderítés számára. A 

felkészítés során megismerteti a állomány tagjait az adott kultúra sajátosságaival, valamint 

háttér kutatásaikkal, az információk rendszerezésével támogatják a missziós területen 

dolgozó további társadalomtudós munkáját.”[2] A szakirodalom mellett a hadsereg és a 

kultúrantropológia egy-egy képviselőjének, így dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja, dr. Kotics 

József, a Miskolci Egyetem Kulturális Antropológiai Intézet professzora és Sztankai 

Krisztián főhadnagy kultúraantropológus előadását és tudományos cikkeit is felhasználtam. 

Az irodalomban számos példát találunk különböző országok lakóinak, történelmének és 

környezetének a leírására. Az olvasó ily módon széleskörű és színes ismereteket kap más 

emberekről, kultúrákról, szokásokról. Ebből a szempontból a regényírók amatőr 

antropológusoknak tekinthetők, akik közel hozzák a messzi tájak történéseit. Az első 

valóban tudományos leírást Lewis Henry Morgan nevéhez köthető, hiteles, tudományos 

leírás egy indián népről (1851-ben az irokézekről írt tanulmánya). Általa indult meg a 

terepmunkán alapuló, objektív adatközlések sorozata. A brit Edward Burnett Tylor, az 

antropológia jelentős alakja 1871-ben jelentette meg a „Primitív kultúra” című művét, amely 

tulajdonképpen megnyitja az antropológia történetét, ezért nevezhetjük az antropológia 

atyjának. Nevéhez fűződik a kultúra fogalmának bevezetése, és ő volt az, aki 

meghatározta az antropológiát, mint az emberi kultúra tanulmányozására szolgáló 

tudományt.
1
 
 

A tudomány fejlődésével több tudományterület vonódott be, így gazdasági, szociológia, 

politikai, vallás és művészet antropológia jött létre. A XX. század a két világháború idején 

az ellenálló felek és azok katonai vezetői ismerték fel az antropológia alkalmazásának 

jelentőségét. 

„Ma már bizonyított tény, hogy a műveleti területen való szociokulturális kutatások 

szükségszerűek és a haderő számára is hasznosítható, kézzel fogható eredményeket 

jelentenek. A kultúrából nyerhető információk megszerzése az új megközelítés kívánalma 

mellett újfajta kutatási módszerek kialakítását igényli. A katonaantropológia − saját 

                                                 
1
Forrás: 

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Neprajz/82Vereb%E9lyi/bevezetes_a_kulturalis_antropologiaba/i
ndex.html  (letöltés ideje: 2015.01.03) 

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Neprajz/82Vereb%E9lyi/bevezetes_a_kulturalis_antropologiaba/index.html
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Neprajz/82Vereb%E9lyi/bevezetes_a_kulturalis_antropologiaba/index.html
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értelmezésem szerint − egy olyan új interdiszciplína, amely az antropológia 

eszközrendszerével támogatja a katonai műveleteket a felderítésben, tervezésben és a 

műveleti területen egyaránt. A katonaantropológus munkája során fontos információval 

segíti katonai vezetőket a helyi kultúráról, hagyományokról és előmozdítja az 

együttműködésüket a helyi civil vezetőkkel; a missziós feladatra történő felkészítés során 

megismerteti az állomány tagjait a műveleti területen élők kultúrájával; háttérkutatásokkal, 

az információk rendszerezésével támogatja a missziós területen dolgozó 

társadalomtudósok munkáját. ” – fogalmazta meg Sztankai Krisztián főhadnagy 

kultúrantropológus, a katonaantropológia releváns vonását „A kulturális antropológia a 

terror elleni háborúban” című írásában.[3] 

A magyarok részvétele különböző békemissziókban egyfajta, antropológiai értelemben, 

terepmunkának tekinthető, ami katonai műveleti területeken folyik azzal a különbséggel, 

hogy hadászati célokat szolgál. Az antropológia előnye a komplexitás, ami több 

tudományterületre kiterjed, így sokszínű felkészítést, felkészülést biztosít. Számol az 

etnikai különbözőségekkel, vallási, kulturális, gazdasági eltérésekkel. Irányt mutat a 

társadalmi-kulturális másság elfogadására és befogadására. Jelen van benne a 

globalizáció, interkulturális és multikulturális tartalmak, konfliktus kezelés az adott probléma 

megoldásának keresése és rendezésének lehetséges aspektusai. A misszió lényege a 

változás-átalakulás elősegítése, a helyi civil lakossággal és a hatóság képviselőivel való 

együttműködés során a fejlődés, fejlesztés, mindennemű pozitív változás és rekonstrukció. 

Az antropológia és ismeret komplexitása minden történelmi időben jelen volt a 

hadviselésben. Az ellenségről, a másikról való tudás alapos ismerete előny a műveleti 

területen vagy hadszíntéren. Ezt felismerve jött létre a Civil-katonai Együttműködés 

(CIMIC) és a lélektani hadműveletek (PSYOPS) szervezete. E szervezet fiatal kora 

ellenére intenzíven használja a kultúrantropológia adta tudás és megismerés formáit, de ez 

eddig még itt sem alakult ki ennek a képesség teljes kihasználása, hiszen az adatok, 

információk gyűjtését, elemzését nem kezdték el azokkal a módszerekkel, melyek az 

antropológia alkalmaz. Mindezen tudáselemeknek az ismerete idegen területen életbe 

vágó lehet.[4] 

A nemzetközi kapcsolatokat a politika mellett a kultúra összefonódása jellemzi. Államok 

és nemzetek felismerték, hogy stratégiájukat más államok és nemzetek kultúrájának 

ismeretében állítják fel. A kultúra ismeretének képessége már meg kell jelennie külpolitikai 

szinten, a katonai beavatkozásokban. Az Európai Unió tagállamaiban, köztük 

Magyarország is, önállóan alakítják ki kulturális politikájukat. Hazánk külpolitikai 

gondolkodására jellemző, hogy nem „tettlegesen” vesz részt, hanem hadi képességeink 

helyettesítőjeként tekint a kultúrára.[5] 

A kulturális antropológia a hadtudományok számára fontos tudományterület. Segít 

megérteni a műveleti területen dolgozó/szolgálatot és/vagy missziót teljesítő katonáknak az 
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ott található környezetet.
2
 Elengedhetetlen lenne hozzá a nyelvi ismeret, pszichológiai 

jellemvonások nagyfokú érzékenysége, így empátia, rugalmasság, alkalmazkodás, 

elfogadás más emberek szokásai, vallásuk, erkölcsük megértése. [6]
 
Háború vagy hadi 

állapot esetén a katonai szolgálatot teljesítőknek létfontosságúak az információk, ezért a 

kultúrantropológia a kulturális másságban való tudatos mozgást segíti elő. Katonai érában 

a kulturális felkészítésnek jelentős szerepe van, az eltérő társadalmi, kulturális 

tudatosságra készít fel az állomány tagjait, de nem ad pontos átfogó, naprakész 

ismeretanyagot, amely specifikusan arra az adott területre vonatkozik, csak 

általánosságokkal foglalkozik. Magyarország jelentős szerepet vállalt az afganisztáni 

misszióval. A békefenntartás a kulturális felkészítés mellett azon is múlik, hogy hogyan 

tudnak a civil lakosokkal együttműködni. [7] Egy-egy lokális terület társadalmi-gazdasági 

gondjait megfelelően tudja kezelni és adekvát segítséget adni. A civilek mellett meg kell 

találni a helyi vezetőkkel, hatósági, hivatali emberekkel az együttműködés legoptimálisabb 

módját. [6]
 

Ács Tibor szerint a hadi-kultúra
3
 külső és belső tényezőinek jelentős szerepe van a 

katonai szervezet tevékenységében. Meghatározza a hadsereg karakterét és a reagáló 

képességének jellemzőit a kultúra, földrajzi-, társadalmi-, gazdasági tényezők, a hadviselés 

formája és jellege, lakosság száma és műveltsége.  Az angol kutatópáros, Applegate és 

Moore így fogalmazott a hadi-kultúráról: „A katonai kultúra olyan elképzelések vagy 

hiedelmek, előítéletek és felismerések együttese, amelyek alakítják és meghatározzák a 

(…) kiképzést, nevelést (...) ezek lényegében úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy (...) 

meghatározzák azoknak a műveleteknek a jellegét, amelyeket képesek végrehajtani...
”
[7] 

„A legfontosabb követelmény: megismerni, megérteni és elfogadni a műveleti 

környezetet, hogy maradéktalanul megoldhassuk a ránk bízott feladatot.” [8] Az 

antropológia, mint társadalomtudomány és a katonaszakma, hadászat tudománya 

összekapcsolódásának jelentős szerepe van. A két terület egyesítésével jelentősen megnő 

a műveleti területeken a konfliktusok kezelésének sikeressége, az „idegen” beavatkozás 

elfogadása. [9] 

Saját kultúrából kikerülve, egy idegen kulturális környezetben való katonai 

tevékenykedés nagy feladat. A műveleti területen található csoportok térbeli és 

hierarchikus megoszlása vallási, etnikai alapon szerveződik. A békefenntartó egy újabb 

„idegen” csoportot jelent, akinek fő feladata a fegyveres konfliktus megszüntetése. 

Közvetítés a felek között, egy stabil nyugalmi állapot tartós elősegítése. Ezért fontos egy 

kulturális kommunikáció megteremtése, amihez a „másik” megértéséhez nyújt 

tudományosan alátámasztott ismereteket az antropológia. Így foglalható össze Dr. Kotics 

József, a Miskolci Egyetem Kulturális Antropológiai Intézet professzorának előadása,  „A 

                                                 
2
 Környezeten az ott élő civil lakosok nemzeti hovatartozását, identitását, jogait, kultúrájukat, életmód-

jukat kell érteni, valamint mindazt, ami őket körülveszi, rájuk jellemző. Empirikus úton terepmunka és 
tudományos kutatások során lehet megismerni egy adott állam kultúráját. 
3
 Értelmezésem szerint a hadi-kultúra katonai, szellemi és anyagi értékek összessége, mely összetart-

ja az adott ország erőit.  
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kulturális antropológia lehetőségei a nemzetközi műveletek támogatásában”címmel 

rendezett tudományos konferencián. [10] A civil és a katonai együttműködés olyan 

képességeket alakít ki, amit megfelelő felkészítés mellett minden katonai helyzetben 

alkalmazni tudják.” A hely és önismeret, a „mi” és „ők” pontos feltérképezése, 

kommunikáció, kapcsolatteremtés és tárgyalóképesség mind lényeges eleme a katonai 

szerepvállalás során a béke missziók sikerének egyik kulcsa. Az antropológiai ismeretekre 

támaszkodva könnyebben ismerhetők fel a konfliktusok és kezelési módjuk 

eredményesebb.” [11]
 

Kulcsszavak: katonaantropológia, misszió, békefenntartás, hadi kultúra. 

Keywords: military anthroplogy, mission, peacekeeping, military culture.  
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