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HADTUDOMÁNY, HADÜGY

Forgács Balázs

Abraham Guillén és

a városi gerilla-hadviselés
DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.3

„Napjainkban a forradalmi háború epicentrumainak a nagy városi zónáknak kell lenniük…”

– írta az 1960-as évek közepén Abraham Guillén, a városi gerilla-hadviselés egyik elsõ teo-

retikusa. A második világháború után Latin-Amerikában a nagyvárosi régiók váltak a

gerilla-hadviselés színterévé, ezekben a politikai, gazdasági és katonai központokban

összpontosult ugyanis a lakosság 70–80 százaléka. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma

ÚNKP-18-4-NKE-13 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült

tanulmány Guillén a városi gerilla hadviselés stratégiájáról írt mûveit mutatja be.

A modern nagyvárosokban vívott gerillaharcok és az azokat leíró és elemzõ teóriák a

19. század elsõ felében jelentek meg az egyetemes katonai gondolkodásban. Bár

a Blanqui és követõi nevéhez köthetõ felkelések elbuktak,
1

a Marx, Engels és Lenin

elvei
2

szerint vívott urbánus térben zajló irreguláris harcok sikerrel zárultak. A 20. szá-

zad második felében Latin-Amerika néhány államában (Brazília, Uruguay), az azokat

jellemzõ sajátos társadalmi és földrajzi viszonyok, a Che Guevara-féle „foco”-elv és a

parasztgerilla mozgalmak kudarca
3

miatt ismét megjelentek az irreguláris küzdelmek

az egyre nagyobb kiterjedésû és lakosságú metropoliszokban. Laqueur szerint a városi

irreguláris harcoknak, az itt alkalmazott módszereknek megvoltak a hagyományai a

szubkontinensen: ehhez járul hozzá az a tény is, hogy a vidéki területeken a gerillák

idegenként voltak jelen, ezért nem számíthattak az ott élõk támogatására.

Az 1960-as, 1970-es években a latin-amerikai városi gerillák a korábbi vidéki har-

cok kudarcai, a társadalmi és demográfiai tényezõk miatt a nagyvárosokban vívtak

harcot ellenségeik, az általuk elnyomónak tartott helyi politikai és gazdasági elit, vala-

mint az Amerikai Egyesült Államok érdekeltségei ellen.
4

E harcok stratégiájának egyik

elsõ, bár kevéssé ismert teoretikusa
5

volt a spanyol származású Abraham Guillén.

1 Forgács 2019

2 Forgács 2018

3 Townshend 1992, 262.

4 Laqueur 2009, 343–344.

5 Laqueur 2009, 344.



Spanyol forradalmár Latin-Amerikában

Abraham Guillén 1913. március 13-án született parasztcsaládban, a spanyolországi

Guadalajarában. Részt vett a spanyol polgárháborúban: a köztársaságiak oldalán

harcolva a madridi utcai harcok nagy hatást gyakoroltak a késõbb kialakuló, a városi

gerillaharcot összefoglaló nézeteire. Az összecsapások során szerzett érdemei miatt

politikai biztos lett a 14. hadosztálynál, majd késõbb a 4. hadtest törzsében.
6
A polgár-

háború végén Guillén a nacionalisták fogságába esett, akit elõször halálra, végül

10 éves börtönbüntetésre ítélték.

1945-ben, sikeres szökése után Franciaországban élt három évet, majd 1948-ban

Argentínába emigrált.
7

Az 1950-es években szerkesztõként, újságíróként és gazdasá-

gi tanácsadóként dolgozott, de az Argentína északnyugati részén tevékenykedõ

gerillákkal való kapcsolatai miatt 1961-ben három hónapra bebörtönözték.

1962-ben Guillén politikai menedékjogot kért Uruguayban. Montevideoban

kapcsolatba lépett az ottani forradalmárokkal, akik – hasonlóan Castro kubai harcai-

hoz – vidéki gerillaháborúval tervezték a hatalom megragadását, azonban az argen-

tin földrajzi viszonyok között a vidéki felkelés kevés sikerrel kecsegtetett. Guillén

számára ekkor vált egyértelmûvé, hogy bizonyos körülmények között a modern

nagyvárosok elõnyösebb terepet jelentenek a gerillák számára, mint a vidék.
8

A városi gerilla stratégiája címû mûvének elsõ kiadása 1966-ban jelent meg, melyet

számos átdolgozás követett. Ez az írása – Carlos Marighella 1969-ben megjelenõ,

A városi gerilla kis kézikönyve címû mûvével
9

együtt – a modern nagyvárosokban

vívott forradalmi harc sikerességét hirdette, szemben Ernesto Che Guevarának és

követõinek a vidéki harcokat preferáló elveivel.

Mûvei nagy hatás gyakoroltak a Tupamaros Nemzeti Felszabadítási Mozgalomra,

mely szervezett városi gerillaharcot folytatott Uruguayban. Tagjai mentorként tekin-

tettek Guillénre, aki emiatt Montevideoban a hatóságok állandó ellenõrzése alatt állt.

Juan Peron harmadik elnöksége idején (1973–1974) visszatért Argentínába, majd

Peruban élt. Franco halála után visszatért szülõhazájába, ahol 1993-as haláláig folya-

matosan publikált és tanított.

Guillén és Che mindketten kontinentális forradalmat hirdettek, de azt különbö-

zõ módon képzelték el. Az elõbbi hangoztatta a latin-amerikai népek egységét.

Közös célként az Amerikai Egyesült Államoktól való gazdasági függetlenedést tûzte

ki, nem pedig a szocializmus elérését, míg az utóbbi számára a fegyveres szocialista

forradalom jelentette az egyetlen utat.
10

Guillén a két szembenálló osztály helyett (elnyomók és elnyomottak) ötöt azo-

nosított: proletárok, parasztság, középosztály, nagypolgárság, és földbirtokosok.

Elmélete szerint az elsõ három küzd az utolsó kettõ ellen, akiket az amerikai
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6 Hodges 1973, 3–4.

7 Hodges i. m. 5.

8 Hodges i. m. 6–7.

9 Forgács 2012

10 Hodges i. m. 22–23.



HADTUDOMÁNY 2019/3. 5

imperializmus támogat.
11

Azt állította, hogy a gyárak megszerzése, a munkanélküli-

ek demonstrációi, egy népszerûtlen miniszter elbocsátásának követelése és dolgo-

zói/hallgatói sztrájkok nagyobb forradalmi jelentõséggel bírnak, mint egy forradalmi

foco-t elõkészíteni és bevonulni a hegyekbe.

Az 1970-es évekig írásait két korszakra lehet osztani: az elsõben (1952–1964)

az USA imperializmusának és az oligarchák Latin-Amerikára gyakorolt hatásainak

politikai és gazdasági elemzését végezte el, és ezekkel indokolta egy második

latin-amerikai függetlenségi háború kirobbantásának szükségességét. 1964-tõl kato-

nai természetû írásokat jelentetett meg.

Az Abraham Guillén forradalmi írásait angolul közlõ, 1973-ban megjelent kötet

szövegeit Donald C. Hodges válogatta, és írt a bevezetõ tanulmányt ezek elé, mely-

ben Guillén életét, a latin-amerikai forradalmi mozgalmakra gyakorolt hatását, elveit

és az anarcho-marxizmust mutatta be. E kötet harmadik részének két fejezete tartal-

mazza a spanyol teoretikusnak a városi gerilla stratégiájáról vallott nézeteit.

A városi gerilla stratégiája – a forradalmi stratégia problémái

Donald C. Hodges Mit lehet tenni? (A városi gerilla stratégiája) fejezetcím alatt közölte

Guillén két írását a városi gerilla-hadviselésrõl. A fejezetcím érdekes átirata Lenin

Mi a teendõ?

12
címû mûvének, mintegy rámutatva arra a tényre, hogy a latin-amerikai

társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok eltérnek az európaiaktól, ezért más

módszerekre van szükség a hatalom megszerzéséhez.

Az elsõ alfejezet A forradalmi stratégia problémái címet viseli, melyben Guillén hét

pontban foglalta össze nézeteit. A Forradalmi stratégia és imperializmus címû részben a

spanyol forradalmár az egész latin-amerikai kontinenst magába foglaló forradalom

kirobbanásához, az itt élõ nemzetek multinacionalista szervezeteinek létrehozását ja-

vasolta. A nemzeteket elnyomó hadseregek, az azokat irányító katonai diktatúrák és az

Amerikai Egyesült Államok befolyása ellen hat szervezet létrehozása mellett érvelt:

véleménye szerint meg kell alapítani az Egyesült Latin-Amerikai Antiimperialista

Frontot, az Egység és Szabadság Latin-Amerikai Hadseregét, az Egyesült Latin-Ameri-

kai Központi Szakszervezeti Szervezetet, a Latin-Amerikai Fiatalok Egyesült Frontját,

a Latin-Amerikai Hallgatói Szövetséget és a Latin-Amerikai Munkáspártot. Engels és

Lenin alapján kijelentette, hogy el kell indítani a kontinens felszabadítását, melyhez

támadó szellemben megvívott felszabadító háborúra van szükség.
13

A nemzetek felett álló mozgalom és ennek az egész földrészre vonatkozó forra-

dalmi stratégiája voltak Guillén legtöbbet hangoztatott programpontjai. Szerinte

ezek vezethetnek el egy latin-amerikai forradalmi hadsereg felállításához, mely egy

kontinentális szintû fõparancsnokság irányítása alatt harcolna. A latin-amerikai

forradalmi stratégia legfõbb céljaként nem bizonyos területek meghódítását és

FORGÁCS BALÁZS: Abraham Guillén és a városi gerilla-hadviselés

11 Hodges i. m. 24.

12 Lenin 1962

13 Guillén 1973, 230.



megtartását, hanem – Vietnám példája alapján – a népi támogatás megszerzését

jelölte meg.
14

Guillén a latin-amerikai országok reguláris hadseregeivel szembeni küzdelem kifá-

rasztó jellegét hangsúlyozta; annak morálja megtöréséig akár városi, akár vidéki terüle-

teket is át kell engedni, de folyamatos támadásokkal kell gyötörni és pusztítani erõit.

A kifárasztás domináns jellege mutatkozik abban is, hogy a gyõzelem legfõbb eszköze-

ként nem a fegyvereket, hanem a morális, politikai és gazdasági fölény kialakítását és

hosszú távú megtartását hangoztatta. A morális fölény, vagyis az erkölcsi szellem nagy

hangsúlyt kap, ennek segítségével látta mozgósíthatónak a nagyvárosok lakóit.

A harcok helyszíne kapcsán kijelentette, hogy vidéken, a hegyvidékek területén

is van lehetõség a forradalmi harc megindítására, de csak abban az esetben, ha a

lakosság jelentõs része a közelben él. Amennyiben ez a feltétel nem áll fent, akkor

„Napjainkban a forradalmi háború epicentrumainak a nagy városi zónáknak kell lenniük, ahol

a nehéztüzérség nem olyan hatékony a gerillák megsemmisítésben, mint a vidéken.”

15
A városi

harcokban szerzett tapasztalatai alapján hangsúlyozta, hogy az urbánus térben a

reguláris katonaság tûzerõbeli fölénye a lakosság pusztítását is okozhatja, ez azon-

ban a gerillák támogatottságát növelheti, ezért a hadseregek nem fogják majd bevet-

ni nehézfegyvereiket.

Marx,
16

Mao
17

és Giap
18

nézeteit követve Guillén is a háromfázisú felkelést hir-

detette: véleménye szerint a stratégiai patthelyzet fázisában már kellõen erõs gerilla-

egységek harcolhatnak a reguláris hadsereggel.

A Stratégia és városi lakosság címet viselõ második részben Guillén a dél-amerikai

társadalomföldrajzzal igazolta, hogy a kontinensen a gerillaharcokat a nagyvárosok-

ban kell megindítani. A mû megszületésekor, a szubkontinens országainak lakói

viszonylag csekély számú, hatalmas kiterjedésû ipari központokban éltek (ez a tény a

mai napig igaz): szerzõje szerint amennyiben a lakosság 70%-a városi népesség (Argentí-

nában ez a szám akkor 72%, míg Uruguayban 84% volt), akkor itt kell létrehozni a forra-

dalmi hadsereget, hiszen a tömegbázis, azaz a forradalmi potenciál itt található.
19

Guillén hangsúlyozta, hogy a város és a vidék együttmûködése elengedhetetlen

a forradalmi harc során: a városokban meginduló harcot a vidéken élõknek – fõleg

élelemmel – támogatniuk kell, de a városi gerilláknak is támogatniuk kell a vidéki mi-

líciák harcait. A két területen vívott harcok közül azonban a városi harcok a fontosab-

bak, hiszen a lakosság itt él, s nem a vidéken. Mao hasonlatát parafrazálva írta, hogy

hasonlóan a vízben élõ halhoz, a városi gerilláknak is mindig a harcukhoz kedvezõ

urbánus közegben kell maradniuk.
20

A spanyol származású forradalmár javasolta a politikai harc fontos eszközének,

a sztrájknak felhasználását a forradalmi harcban: hirdette, hogy a tiltakozó munkásság

6 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY

14 Guillén i. m. 232.

15 Guillén i. m. 233.

16 Marx 1965, 448.; Forgács 2018, 44.

17 Mao 1953b, 251–259.; Forgács 2017/b, 201–202

18 Giap 1974, 114–115.; Forgács 2017/a, 75.

19 Guillén i. m. 238–239.

20 Guillén i. m. 241.



HADTUDOMÁNY 2019/3. 7

ellen felvonuló egyenruhásoktól kell megszerezni azok fegyvereit, melyeket a késõbb

kirobbanó harcok során tervezett felhasználni.
21

Alapvetõ stratégiai elvként fogalmazta meg Guillén, hogy „Élj külön és harcolj

együtt, mert akkor el tudsz menekülni a rendõrség elõl.”

22
A városi gerillákat kis létszámú,

5 fõs csoportokba szervezetten javasolta alkalmazni. A titkosság és a túlélés biztosítá-

sa miatt a csoportok tagjai külön kell, hogy éljenek, és csak a mûveletek végrehajtásá-

nak idejére egyesüljenek. Úgy gondolta, hogy a lakosság támogatását élvezõ, fõként

éjjel aktív sok száz kis gerillacsoport ellen a rendõrség tehetetlenné válik, az elhúzó-

dó küzdelem során morálisan megtörik, majd vereséget szenved. Kiemelten kezelte

a gerillák mobilitását és tûzerejét. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak a könnyû fegy-

vereket (gépkarabély, gránát, géppuska, páncélököl) alkalmazó harcosok kellõen

mozgékonyak.
23

A harmadik rész címe: Egy nagy csata vagy egy hosszú hadjárat? Guillén kérdése

mögött az elhúzódó háború problematikája húzódik meg: az alfejezetben a városi

gerillák szempontjából kedvezõbb kimenetelû, idõben elhúzódó harc mellett érvelt.

Igazolásul az 1944-es varsói felkelés negatív, az 1917-es petrográdi és az 1936-os mad-

ridi események pozitív példáit hozta fel, és hangsúlyozta, hogy a kisebb, ismétlõdõ

katonai akciók nemcsak az ellenséges csapatok felbomlását idézhetik elõ, hanem a

nép támogatását is megnyerik a gerillák számára.
24

A nagy kiterjedésû, nyílt városi

harc (mint amilyet Varsóban vívtak) helyett a rajtaütések formájában zajló kisebb

méretû katonai akciók Guillén szerint azt eredményezhetik, hogy az ellenség feladja

a városokat, mely után viszont a forradalmi harcot a vidékre is ki lehet terjeszteni.

A vidéken zajló harccal létrejöhet az általa „alapvetõ szükségletnek” tartott

munkás-paraszt szövetség, vagyis a forradalmi harc tömegbázisa tovább nõ. A város-

ban és vidéken élõ nincstelenek egymást kölcsönösen támogathatják a küzdelem-

ben: a parasztok végre földhöz juthatnak, és a vidéken vívott harcukkal segíthetik

a munkások városi harcát.

A vidék és a város egysége Guillén szerint meghozza a gyõzelmet, a két terüle-

ten vívott harc azonban egységes stratégiát, közös vezetést és azonos parancsnokot

követel meg.
25

Az alfejezet következõ pontja A májusi diáklázadás címet viseli, mely utalás az

1968-as májusi franciaországi eseményekre. Guillén elméletének egyik fontos eleme,

hogy a forradalmi harc meghatározó rétegeként tekintett az egyetemistákra.

Az egyetemi diákság, mint vezetõ réteg megjelenése annak köszönhetõ, hogy a

latin-amerikai forradalmárok mindegyike értelmiségi háttérrel, egyetemi pályafutás-

sal rendelkezett.
26

Úgy vélte, hogy kora forradalmi élcsapatának a fiatal hallgatókból

kell állnia, akiknek kapcsolatba kell lépniük az elnyomott rétegekkel. Véleménye sze-

rint az erõszak útján végbemenõ társadalmi forradalom során a felkelõk eltávolítják

FORGÁCS BALÁZS: Abraham Guillén és a városi gerilla-hadviselés

21 Guillén i. m. 240.

22 Guillén i. m. 240.

23 Guillén i. m. 241.

24 Guillén i. m. 241–242.

25 Guillén i. m. 244.

26 Laqueur 2009, 328–329.



majd a régi uralkodó osztályokat, új termelési és jogrend születik, és a nép vezetésé-

vel új kormány alakul.
27

Guillén számára a forradalmi diákság forradalmi fellépésé-

nek példája az 1968-as franciaországi diáklázadás volt: szerinte a nyugati országok-

ban itt alakult ki a legmélyebb válság, s a diákok 10 nap alatt többet tettek de Gaulle

rendszere ellen, mint az ottani politikai pártok 10 év alatt.

Guillén úgy gondolta, hogy a diákságban – már csak a létszámuk miatt is – hatal-

mas politikai erõ, döntõ forradalmi tényezõ rejlik. A franciaországi példa követésére

buzdított: Latin-Amerikában is az egyetemi hallgatóknak kell a forradalmi harc élére

állni, együtt küzdve a munkásokkal, parasztokkal és más elnyomottakkal, akiknek

vezetését néhány száz, kipróbált és harcedzett, a forradalmi hadviselésben jártas for-

radalmárra bízta volna.
28

A spanyol származású forradalmár szerint a nagyvárosok

elégedetlen tömegei fõleg a külvárosokban élnek, ezért a legfõbb mozgósítást itt kell

végezni.
29

A franciaországi városi sztrájkmozgalomban a szocialista forradalom új

modelljét látta, mert az képes volt megbénítani a polgári államot és mobilizálni a tár-

sadalom jelentõs részét.
30

A harcok sikeréhez elengedhetetlen a városi terep ismerete, de annak birtoklása

továbbra is csak másodlagos, mert Guillén a tömegeket tartotta a sikeres harc legfon-

tosabb tényezõjének. A városi gerillák eljárásait az articsóka metaforájával írta le:

ennek az ehetõ virágbimbójú növénynek a „szívéhez” (ehetõ részéhez) ugyanis csak

lépésrõl lépésre, a külsõ levelek eltávolításával lehet eljutni – azaz a városi gerillák-

nak is részenként kell megsemmisíteni az ellenfeleket, ezt tartotta a legbiztonságo-

sabb és a legokosabb követendõ stratégiának számukra.
31

Ebben az alfejezetben is

megismételte, hogy a harcokat a városokból ki kell terjeszteni a vidékre, ahol a csak

egy zónában harcoló helyi és a több zónában is bevethetõ, állandó kerületi milíciák,

valamint a felszabadított népesség vívja közös harcát.

Az ötödik, A városi gerilla politikája címet viselõ rész alapján kijelenthetõ, hogy

Guillén a szakszervezeti keretek között zajló, valamint az elnyomott osztályok nevé-

ben való politizálással a sztrájkoknak a társadalmi forradalmat kirobbantó hatásában

hitt. Az elnyomott három osztály (munkások, parasztok, középosztály) és a diákok

egységéhez olyan felszabadító programot tartott szükségesnek, mely elnyeri a legszé-

lesebb tömegek támogatását, akik segítsége nélkül elképzelhetetlen a gyõzelem. Így a

forradalmi háború stratégiája lényegében politikai célokat tûz ki maga elé, hiszen

a kezdeti egységes front nélkül a városi gerillák stratégiai vereséget szenvednek.
32

Guillén számot vetett az erõviszonyokkal is: számításai szerint, ha a lakosság

80%-a támogatja a gerillákat, akkor bár legyen az ellenség ezerszeres túlerõben, a fel-

kelõk akkor is gyõzhetnek. Az ellenség erõfölénye ellenére úgy gondolta, hogy

amennyiben megvannak a forradalom elõfeltételei, azaz az uralkodó osztály elvesz-

tette tekintélyét és a többség a társadalom összérdekét képviseli, a létszámbeli
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hátrány ellenére is elérhetõ a siker.
33

Ebben a részben a forradalmár tulajdonképpen

tagadja Che Guevara „foco”-elméletét, és mindezt a kínai, az oroszországi és a spa-

nyolországi tapasztalatokkal is igyekezett alátámasztani.
34

A hatodik, a brazíliai gerillaharcok tapasztalatairól szóló részben a brazil városi

gerillák és vezetõjük, Carlos Marighella tevékenységének bírálatát végezte el Guillén.

A bírálatot egy Marxtól vett idézettel kezdte,
35

melyben a német filozófus kritikát

fogalmazott meg a forradalmi voluntarizmussal és a történelmi türelmetlenséggel

szemben.
36

A spanyol forradalmár – Clausewitz és Lenin nyomán – arra hívta fel a

figyelmet, hogy a stratégia mindig a politika alárendeltségében áll, még akkor is, ha a

forradalmi gerilla-hadviselésben e kettõ szinte összekapcsolódik. Azzal, hogy

Marighella és követõi úgy gondolták, miszerint a városi harcok csupán felvezetik a

döntõnek tartott vidéki harcokat, azaz az elõbbit taktikai, míg az utóbbit stratégiai

szintre helyezték, Guillén szerint teljesen összekeverték a két terület valós súlyát.

Szerinte Che Guevara és Carlos Lamarca halála is azt támasztotta alá, hogy a lakosság

támogatása nélkül a forradalmi harc eleve kudarcra van ítélve, márpedig a

Latin-Amerikában a lakosság túlnyomó többségét a városokban találhatjuk.
37

A brazil harcokból 12 tanulságot
38

vont le Guillén:

1. fontos a kritikusság és az önkritika, vagyis ha nem tudjuk, hogy miért veszí-

tettünk el egy ütközetet, nem nyerhetjük meg a döntõ csatát sem;

2. a brazil forradalom eddig zsákutca volt;

3. a tömegek támogatása és az elnyomottak egysége szükséges a forradalmi út

sikeréhez;

4. a forradalomnak nem volt igazi élcsapata, és nem támogatták tapasztalt

forradalmárok sem;

5. a forradalmi szervezetek sokszor egymás ellen harcoltak;

6. új társadalmi berendezkedés (szocializmus) szükséges, de ezt nem kell

a harcok során hirdetni, inkább nemzeti ügynek kell titulálni a küzdelmet;

7. az improvizáció helyett új stratégiai irány, ennek megfelelõ harceljárások és

-formák szükségesek;

8. a tömegeket be kell vonni a harcba, így szerezve meg azok támogatását;

9. fel kell ismerni, hogy Brazíliában a néppel szemben a diktatúra és az imperializ-

mus áll, vagyis a valós ellentétet kell látni;

10. politikailag és katonailag tapasztalt káderekre van szükség;
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11. a nép nevelését szolgáló politikai tevékenység a fõ érdek, de a szocialista pro-

pagandát nemzeti kontextusban kell folytatni;

12. „történelmi pillanatra” van szükség, vagy ilyet kell kialakítani.

A spanyol teoretikus úgy vélte, hogy ha ezeket figyelembe vették volna, akkor

Marighella, Lamarca és társai életben maradtak volna.

A fejezet végén Guillén értékelte az uruguayi Tupamaros
39

tevékenységét: szerinte

a szervezet hitelességét az adta, hogy a tupamarók elsõként harcoltak városokban, haté-

kony szervezetük és taktikájuk miatt képesek voltak kitartani a forradalmi háború elsõ

fázisában, és ezzel komoly zavarokat okoztak a rendõrség és a katonaság számára.

Tevékenységükrõl tíz pontba szedve vont mérleget,
40

melyek közül az elsõ ta-

nulság az, hogy nem szabad egy adott területhez (beleértve a házakat is) ragaszkod-

ni, hanem mobilnak kell maradni a küzdelem során. Ehhez kapcsolódott a második

észrevétele, miszerint a mobilitás biztonságot nyújt a gerilláknak. Harmadikként arra

hívta fel a figyelmet Guillén, hogy hiba fenntartani egy komoly infrastruktúrájú hát-

országot, ugyanis az financiális és logisztikai nehézségeket okoz, ezzel együtt negye-

dik tanulságként elismerte, hogy bizonyos logisztikai hálózat szükséges a harchoz.

Az ötödik pontban a teoretikus a hõsök, mártírok és a bosszúállás szerepérõl értekez-

ve arra mutatott rá, hogy a gyõzelemhez az emberek érdekeivel, érzéseivel és akara-

tával összhangban kell cselekedni. Szerinte a Tupamaros mozgalom népi börtönei

(mint a túszejtés eszközei) több kárt okoztak, mint hasznot, ugyanis a szükségtelen

erõszak miatt elveszhet e népi támogatás. A kijelölt parancsnokokról Guillén a hato-

dik pontban azt írta, hogy a mozgalom vezetõit a teljesítmény, a megbízhatóság,

a harckészség, a kezdeményezõkészség, a politikai képzettség és a tettrekészség

alapján kell kiválasztani, valamint rotálni kell õket a küzdelem során, nehogy kiala-

kuljon körülöttük az általa nagyon károsnak tartott személyi kultusz. A forradalom-

ról szóló hetedik pontban elítélte a focoizmust, azaz a szûk forradalmi elit által irányí-

tott mozgalmat: hangsúlyozta, hogy az emberek bevonása nélkül nem alakul ki

a társadalmi forradalom, és a gerillák elszigetelõdnek. A nyolcadik tanulsága a

Tupamaros tevékenységének, hogy „ha az alkalmazott taktika sikeres is, megfelelõ straté-

gia és politikai nélkül a gerillák nem gyõzhetnek”.
41

Az uruguayi gerillák emberrablásai

ugyanis nem hozták meg a várt eredményeket, sõt a népesség jelentõs része el is ítél-

te az indokolatlan erõszakot. A kilencedik pontban a tupamarók ellenpéldájaként

mutatta be Guillén a szintén uruguayi OPR-33
42

mozgalmat, mely képes volt politi-

kai és fegyveres harcát a nép szolgálatába állítani. Utoljára a chilei MIR
43

és az argen-

tin ERP
44

példáin keresztül a spanyol forradalmár felvázolta az általa ideálisnak tar-

tott forradalmi szervezetet: véleménye szerint e szervezetnek képesnek kell lennie

megmutatni, hogy hozzáértõbb a hatalmon lévõknél, errõl meg tudja gyõzni a
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tömegeket, akinek meg kell mutatni, hogy a változások milyen lehetõségeket rejte-

nek számára. Azzal zárta az értékelést, hogy egy ideális szervezetnek a taktikát a

Tupamaros-tól, a tömegek meggyõzését az OPR-33-tól, míg a politikát a MIR-tõl kell

eltanulnia – ehhez ekkor szerinte legközelebb az ERP állt.

A városi gerilla stratégiája – kihívás a Pentagonnak

A Hodges által közölt második írás a Kihívás a Pentagonnak címet viseli. Ebben Guillén

a Latin-Amerikát górcsõ alá vevõ stratégiai elemzésében elsõként a forradalmi háború

fogalmát rögzítette: véleménye szerint ez egy totális háború, az elnyomó helyi kor-

mányzat vagy külsõ hatalom elleni politikai erõszak aktusa, amikor az emberek

békés eszközökkel nem érik el céljaikat.
45

A kapitalista háborúkkal szemben ezt a

háborút nemcsak fegyverekkel és nem területekért vívják, nincs döntõ csatája,

helyette az elhúzódó háború kifárasztása jellemzi. A spanyol forradalmár hangsú-

lyozta, hogy ebben a háborúban az emberek, a politikai és a morális tényezõk dön-

tõbbek a fegyvereknél.
46

Szerinte a forradalmi háború aszimmetrikus fegyveres küzdelem, melyben az

egyik fél erõfölénye miatt a másik kénytelen területeket feladni, ez azonban – amint

azt Mao, Giap, Fidel Castro, Algéria és Vietnam példáival bizonyította Guillén – a har-

cok elhúzódásához, valamint a gyengébb fél kitartó ellenállásához, gerillaháborújához

vezet.
47

Véleménye szerint kiterjedt a neokoloniális tér, a „szipoj”
48

hadsereg, a gerillák

megjelenése és a potenciálisan támogató lakosság a forradalmi háború legfõbb jellem-

zõi. Latin-Amerika több mint 21 millió km
2

kiterjedésû területére tekintve úgy vélte,

hogy ez kiváló lehetõséget biztosít az elhúzódó háborúra: az aszimmetria miatt a gyen-

gébb fél területeket tud feladni és a gerillataktika a hegyvidékeken, a folyók mentén,

a kiterjedt erdõségekben, de fõleg a nagyvárosokban is eredményes lehet.
49

Az elnyomó hadsereg legsebezhetõbb pontjának azt tartotta, hogy politikai

elkötelezõdése gyenge, és vele szemben egy széleskörû politikai stratégia mentén

szervezett gerillahadsereg sikeresen harcolhat.
50

Ezt bizonyította Fidel Castro és tár-

sainak kubai gyõzelme is, azaz a gerillák képesek lehetnek kivívni a gyõzelmet egy

latin-amerikai diktatúra ellen. Guillén is elismerte a gerillák – Mao által elsõként

rögzített
51

– evolúciójának lehetõségét, vagyis hogy a felkelõk a népi támogatással fel-

szabadító hadsereggé alakulhatnak át.
52

Véleménye szerint a gerillák mûveleteinek

legfontosabb szerepe az, hogy megnyerjék a lakosság támogatását, támogatva a kirob-

bant sztrájkokat, gyárfoglalásokat és más rendszerellenes megmozdulásokat.
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A hatalom által kevéssé ellenõrzött helyeken végrehajtott akciók jelentõségét

illetõen Guillén kiemelte, hogy az ezekben a régiókban végrehajtott emberrablások,

az itt található elszigetelt vagy gyengén õrzött katonai õrhelyek megtámadása, az ott

tárolt és az õröknél lévõ fegyverek megszerzése, azaz megannyi sikeres akció komoly

elismerést és támogatást eredményezhet a felkelõknek.
53

Az 1968-ban hozzávetõlegesen 260 millió latin-amerikai akkoriban 45%-a váro-

sokban élt. A spanyol forradalmár számára ez azt jelentette, hogy az itt élõknek stra-

tégiai szövetségre kell lépniük a vidéken élõ többséggel, azonban „a prérit felgyújtó

szikrának”
54

az urbánus régiókból kell kipattannia, melyek lakói politikailag képzet-

tebbek és radikálisabbak – a sikeres kontinentális forradalomhoz a vidék és a város

kombinált harcát elengedhetetlennek, és megvalósíthatónak tartotta.

Guillén összefoglalásképpen rögzítette, hogy a szubkontinensen a harcokhoz

adott a kiváló terep és a támogató népesség; a nép támogatásának megnyeréséhez a

felkelést a vidéki és a városi célokat figyelembe véve kell kirobbantani; helyes mód-

szer a forradalmi helyzetet teremteni képes Che Guevara-féle „foco”, azonban a kö-

rülmények nem mindenhol támogatják azt.
55

Amint azt korábban rögzítettük, a Latin-Amerika felszabadítását célzó program-

jában a spanyol teoretikus – Marx nyomán – három fázisát különítette el a forradalmi

háborúnak. Elgondolása alapján az elsõben a túlerõben lévõ ellenséges hadsereggel

szemben csupán néhány gerillacsoport veszi fel a harcot, akik igyekeznek kitérni az

ellenség támadásai elõl. A második fázisban a gerillák már képesek maguk mellé állí-

tani a népesség jelentõs részét, az így felszabadított területek bázisul szolgálnak szá-

mukra, melyeket a statikus harcokra kényszerített ellenséges erõ már nem tud sike-

resen támadni. Guillén szerint a harmadik fázisban már a gerillákból létrejött, az el-

lenségtõl zsákmányolt fegyverekkel felszerelt felszabadító hadsereg veszi birtokba

az ellenséges területeket, és a lakossággal együttmûködve ellenállásra képtelenné

teszi az ellenséget.
56

A felszabadító program alapjának a kontinentális egységet

hirdette, melyben közös célokként fogalmazta meg a föderális alapon mûködõ

latin-amerikai köztársaságot, a nemzeti felszabadítást, a monopóliumok betiltását,

a földbirtokok felszámolását és az elnyomott osztályok egységes fellépését.
57

Guillén hangsúlyozta, hogy a forradalmi harc megkezdése elõtt gondos elõké-

születeket kell tenni: elemezni szükséges a gazdasági helyzetet, fel kell mérni a lehet-

séges támogatók körét, szervezni kell egy forradalmi élcsapatot, meg kell fogalmazni

az osztályokat egyesíteni képes programot, valamint szükség van stratégiai és takti-

kai elképzelésekre is. Úgy gondolta, hogy a gazdasági válság és az elnyomó osztá-

lyok miatt akár maréknyi forradalmár is képes lehet a többség ellen cselekedni, azon-

ban – Che Guevarával szemben – kiemelte, hogy ennek a forradalmi tûzfészeknek
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55 Guillén i. m. 286.

56 Uo.
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nem szabad elszigetelõdnie a tömegektõl.
58

A forradalmi stratégia eszköztára

Guillénnél igen széles: a városi és vidéki gerillaharcok mellett ezek közé sorolta a tö-

megmegmozdulásokat, sztrájkokat, tüntetéseket, zendüléseket, gyárfoglalásokat,

valamint az oktatási intézmények elfoglalását is. A forradalmi háború totális volta

miatt a kisebbség által elindított harcnak mozgósítania kell mindenkit és annak során

minden – katonai és nem katonai
59

– eszköz felhasználása megengedett.
60

A mozgó-

sított tömegek élére álló gerillák (akármilyen csekély számúak is legyenek) gyõzelme

szerinte lehetséges, amennyiben azok az elnyomott többség érdekei szerint, vala-

mint optimális politikai feltételek között harcászati sikereket elérve cselekszenek.
61

Guillén a szubkontinenst piacnak és nyersanyagforrásnak tekintõ Amerikai Egyesült

Államokat nevezte meg a latin-amerikai népek legfõbb ellenségének, ezért annak befek-

tetéseit és területeit jelölte meg a gerillák célpontjaiként.
62

Emellett azt is hangsúlyozta,

hogy az általa ideálisnak tekintett szocializmus elérését önerõbõl, azaz a Szovjetunió

bevonása nélkül kell elérni, ugyanis e másik szuperhatalom befolyását is ugyanolyan

károsnak tartotta, mint az amerikaiakét.
63

Hangoztatta, hogy egy átfogó forradalmi stra-

tégia szerint megvívott forradalmi háborúban „… az ember az aktív alkotórész, a technika

a passzív; a kettõ közül az emberi tényezõ a döntõ és a forradalmi értékek hordozója”.

64

Összefoglalás

A vidéken vívott irreguláris küzdelmek Kuba kivételével kudarcot vallottak a 20. szá-

zad második felének Latin-Amerikájában. Ezek a kudarcok, különösen a Che Guevara

halálával végzõdõ bolíviai küzdelmek inspirálták a szubkontinensen a városi geril-

lák harcait, akik küzdelmeinek elméleti összegzését elsõként Abraham Guillén

végezte el.

A spanyol származású teoretikus kiemelte, hogy az eredményes harc kizárólag

Latin-Amerika területének egészén, annak fõleg milliós lélekszámú nagyvárosaiban,

egységes stratégia, országok feletti szervezetek és vezetés alatt bontakozhat csak ki.

Úgy gondolta, hogy a városi hadszíntér kedvezõ feltételeket biztosít az irreguláris fél

számára, ugyanis a harcok szempontjából döntõ fontosságú lakossági támogatás a sa-

játos társadalom-földrajzi jellemzõk miatt csak itt szerezhetõ meg, de a vidéki harcok

jelentõségét sem tagadta. A tér, erõ, idõ vonatkozásában Guillén a metropoliszokban a

titkosan szervezõdõ, kis létszámú egységekkel vívott, alapvetõen kifárasztó jellegû és

idõben elhúzódó harcokat hirdette, melyek mellett az elnyomottak politikai és nem

katonai eszközökkel vívott (tüntetések, sztrájkok) harcainak is szerepet szánt.

FORGÁCS BALÁZS: Abraham Guillén és a városi gerilla-hadviselés

58 Guillén i. m. 289.

59 Így például a hegyvidéki gerillaharcok, a kisvárosi és nagyvárosi gerillaharcok, a felszabadító hadse-

reg, regionális egységek és helyi gerillák kombinált mûveletei, a szabotázsakciók, az emberrablások,

a terrorizmus, a fegyveres propaganda, a sztrájkok, a tüntetések, a lakosság mozgósítása.

60 Guillén i. m. 290.

61 Guillén i. m. 291.

62 Guillén i. m. 293–300.

63 Guillén i. m. 300–301.

64 Guillén i. m. 302.



Elmélete számos ponton követte elõdeinek gondolatait, viszont elsõként gon-

dolta úgy, hogy a forradalmi élcsapatnak – tapasztalt marxista forradalmárok irányí-

tásával – az egyetemi diákságból kell létrejönnie.

Ellentmondások is megfigyelhetõk nézeteiben: Laqueur rámutatott, hogy a tö-

megtámogatás elérése és a titkos szervezet szinte egymást kizáró tényezõi Guillén

mûveinek.
65

Véleményünk szerint a tanulmányban bemutatott szövegek inkább

tekinthetõk stratégiai szintû politikai/katonai programnak, mint a harc megvívásá-

nak minden részletére kitérõ harcászati útmutatónak.
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Trianontól Bledig:

a magyar királyi honvédség szervezése

és lehetõségei 1920–1938 között
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Az elsõ világháborút Magyarország számára lezáró trianoni békeszerzõdés katonai következ-

ményei katasztrofálisak voltak, amelyek a fegyveres revízió lehetõségét kizárták. Ezért a ma-

gyar hadvezetés arra törekedett, hogy az ország fegyveres potenciálját újra visszanyerhesse.

Ezt a törekvést 1920–1938 között mind a szövetséges ellenõrzés, mind az országot sújtó

gazdasági nehézségek egyaránt akadályozták.

1919 tavaszán már Károlyi Mihály kormánya is készült – a békekötéskor képvise-

lendõ katonai álláspontra. Alapvetõen sorozott, esetleg az elsõ néhány évnyi

(1919–1922) moratórium idõszakában önkéntes hadsereget képzeltek el. A határok

változásával még nem reálisan számító tervben Magyarország 15 millió fõs lakossá-

gára 150 000 fõs haderõt irányoztak elõ.
1

A Károlyi-kormány bukása után, a Tanácsköztársaság idõszakában megkötött

német, majd az osztrák békeszerzõdés azonban a legrosszabb forgatókönyveket is

felülírta. Ezekbõl láthatóvá vált, hogy igen szigorú megkötésekre számíthat Magyar-

ország.

A Tanácsköztársaság bukása után a hatalmat 1919 õszétõl megszerzõ ellenforra-

dalmi vezetés szintén készült a szövetségesekkel megkötendõ békére. A párizsi béke-

konferencián 1920 januárjától részt vevõ magyar küldöttség elõzetes jegyzékkel

készült a tárgyalásokara. A magyar kormány számára hamar nyilvánvalóvá vált,

hogy a várható szerzõdés – Ausztriához hasonlóan – igen csekély, a modern hadvise-

léshez szükséges fegyverzet nélküli haderõt fog engedélyezni, a határõrizet és

a belsõ rend fenntartása céljából.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY

1 A Magyarország véderejének szervezete a jövõben c., 1919. március 6-i keltezésû koncepció már szá-

molt a hadiipar esetleges felszámolásával. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Hadtörténelmi Levéltár HL HIM HL): Tanulmánygyûjtemény 1970. Magyarország lakossága az 1910. évi

népszámlálás idején 18 264 500 fõ volt.



A trianoni békeszerzõdésben a haderõ tekintetében elõirányzott legjelentõsebb

korlátozások a következõk voltak:

– Magyarországon meg kell szüntetni a hadkötelezettséget, kizárólag zsoldos-

hadsereg tartható fenn.

– A hadsereg teljes létszáma legfeljebb 35 000 fõ lehet, a katonai iskolák hallga-

tóival és a civil alkalmazottakkal (1300 fõ) együttesen, amelybõl a tisztek ará-

nya 1/20 (1750 fõ), altiszteké 1/15 (2334 fõ) lehetett.

– A magyar hadiipar teljesen megszûnik, kizárólag egy állami vállalat gyárthat

hadfelszerelést, a szükséges pótlások biztosítására.

– Magyarország nem tarthat páncélos-, repülõ-, léghajózó egységeket. A meg-

levõ, és gyártás alatt álló minden eszközt át kell adni a szövetséges hatalmak

képviselõinek.

– Magyarország nem tarthat haditengerészeti egységet, folyami flottillája mind-

összesen három hajóegységbõl állhat. Az e felett meglevõ, és az építés alatt

álló minden úszóegységet át kell adni a szövetségeseknek.

– 10,5 cm feletti ûrméretû löveg nem engedélyezett.
2

A magyar béketárgyaló delegáció által megfogalmazott módosítási javaslatok közül a

102–143. cikket felölelõ katonai rendelkezések közül mindösszesen néhány jelenték-

telen változás került be a békeszerzõdés végleges verziójába:

– A hadiipari termelés összevonásának Szövetségesek által megfelelõnek talált

határidejéig az Ellenõrzõ Bizottság által kijelölt több üzemben is végezhetõ.

– A csendõrség, rendõrség létszáma az 1913-as értéken felül emelhetõ, ha az

Ellenõrzõ Bizottság helyszíni szemléje azt elégtelennek találja.

– A dunai flottilla számára engedélyezett 3 naszád száma növelhetõ, ha az

Ellenõrzõ Bizottság helyszíni szemléje azt elégtelennek találja.
3

A magyar haderõ így, 1921 júniusával áttért a békeszerzõdésnek megfelelõ hadrendre.

Az ország katonai közigazgatási központjaiban felállított hét vegyesdandár több

hadrendi elem szervezését tette lehetõvé, a fegyvernemi arányok kedvezõbb kialakí-

tása mellett. Különösen fontossá attól vált e lehetõség, hogy az önálló tüzérosztály,

autós-géppuskás és ágyús osztályokkal szemben az ellenõrzés óvást emelt.
4

A magyar hadszervezés

a Szövetségközi Katonai Ellenõrzõ Bizottság idõszakában (1921–1927)

A Szövetségközi Katonai Ellenõrzõ Bizottság megalakítása

Az magyar Országgyûlés által 1921. július 26-án elfogadott XXXIII. törvénnyel lépett

életbe a trianoni békeszerzõdés Magyarországon. A katonai rendelkezések végrehajtását
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2 A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség mûködésérõl Neully S/S.-ben 1920

januárius–március havában. Budapest, 1920. I. k. (a továbbiakban: MBT I.) 509–515. o.

3 MBT I. 518. o.

4 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár I. 89. VKF 1929. 1. o. Hr. 1999. Folió 36., 52. A honvédség fejlõdése a

katonai ellenõrzési idõszakban. (A továbbiakban: Hf.)
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a Szövetséges és Társult Fõhatalmak részérõl az e célból Budapesten felállított Szö-

vetségközi Katonai Ellenõrzõ Bizottság (a továbbiakban: SZKEB) felügyelte, a tervek

szerint mintegy három hónapig – a hadsereg békeszerzõdés szerinti átállásának vár-

ható idejéig.
5

Az ellenõrzést a négy fõhatalom katonai képviselõi vezették:

– Olaszország: Ernesto Mombelli vezérõrnagy,

– Franciaország: Jean-Caésar Graziani vezérõrnagy,

– USA: Harry Hill Brandholtz vezérõrnagy,

– Nagy-Britannia: Reginald St. George Gorton dandártábornok.

A Misszió mûködését 1919. augusztus 12-én kezdte meg, vezetõjét napi rotációban

váltották.
6

A bizottságnak joga volt a békeszerzõdés bármely pontjának végrehajtá-

sát az ország területén bárhol ellenõrizni. A mûködési feltételeket, továbbá az ellen-

õrzéshez szükséges dokumentumokat, információkat a magyar kormány volt köteles

biztosítani.
7

A békeszerzõdés életbe lépését követõen, a 137. cikk szerint a Bizottság

feladata „[…] különösen az, hogy a Magyar Kormánytól a lõszerkészletek és raktárak elhe-

lyezkedésére, valamint a fegyver-, lõszer- és hadianyagmûhelyek vagy gyárak elhelyezésére és

mûködésére vonatkozó közléseket átvegye”.
8

Az 1921-ben lefolytatott ellenõrzések során sem a Fegyverzeti, sem a Létszám

Albizottság nem talált kirívó szabálytalanságot. A magyar honvédelmi minisztérium

részérõl minden szükséges információt megkaptak.
9

A magyar haderõ átszervezésének folyamata során az ellenõrzés hangsúlya

egyre inkább áttevõdött a haderõ számbeli és szervezeti korlátozásának ellenõrzé-

sére. Ennek a törekvésnek igyekezett érvényt szerezni a Nagykövetek Tanácsa 1921.

december 2-i határozata, amely a magyar kormány többszöri kérése ellenére sem

járult hozzá az általános hadkötelezettség fokozatos (elõször 12, majd 6 év morató-

rium után kért) felfüggesztéséhez. Az így bevonultatott állomány leszerelésére 1922.

februárig adott határidõt.
10

A közbiztonság megteremtése és a polgárháborús

veszély elhárítása érdekében – látva a személyi feltöltés nehézségeit – bizonyos

ANDAHÁZI SZEGHY VIKTOR: Trianontól Bledig: a magyar királyi honvédség szervezése…

5 A szövetséges delegációkat vezetõ külügyminiszterek 1919. augusztus 4-én határozták el a négy tábor-

nok vezetésével felálló SZKEB kiküldését Budapestre, amelynek a feladata volt, hogy „… felügyelje a

fegyverszünet rendelkezéseinek végrehajtását, készítsen jelentést ennek jelenlegi állásáról és a várható fejlemé-

nyekrõl, vegye fel a kapcsolatot a román és a szerb hadsereg fõparancsnokával és adjon utasítást számukra új, kor-

látozott megszálló feladataikról”. Szabó Mária: Magyar–olasz kapcsolatok az elsõ világháború után.

Guidó Romanelli magyarországi küldetése (1919. május–november). Századok, 2007. 132. o.

6 Brandholtz, Harry Hill: Napló nem diplomata módra – Román megszállás Magyarországon. Buda-

pest, 1993. 27. o.

7 A magyar hatóságok tevékenységét a Bizottság irányában a 5715/1921. sz. rendelet szabályozta. Orszá-

gos Törvénytár 1921/14. sz.

8 Uo.

9 Nehezményezték ugyanakkor, hogy az ellenõrök kizárólag a kijelölt összekötõ tiszteken keresztül

tudtak kommunikálni az ellenõrzött szervezetek parancsnokaival, akik csak magyar nyelven voltak

hajlandóak beszélni. További panaszra adott okot az ellenõrzõ bizottságok utazásainak elõzetes beje-

lentési kötelezettsége. Errõl bõvebben lásd: Serfõzõ Zoltán: A Szövetségközi Katonai Ellenõrzõ Bizott-

ság és az 1921–22-es magyar honvédelmi törvények. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historica,

Tom. 102. (1995.) 59–68. o.

10 Ua. 63. o. A valóban önkéntesen jelentkezõk létszáma 1921-ben mindösszesen 200 fõ volt! Hf, fólió 37.



kérdésekben még a SZKEB is hajlott a fenti feltételek lazítására. Javaslataik a Nagy-

követek Tanácsánál rendre megfeneklettek.
11

A békeszerzõdés szerinti átálláshoz szükséges, a haderõrõl szóló 1921. évi

XLIX. törvényt végül 1922. február 7-én fogadta el a magyar országgyûlés.
12

Az új ke-

retek és a hadkiegészítési rendszer azonban nem állt összhangban a magyar katona-

politikai célokkal, amelyek a kezdetektõl fogva a fegyveres erõ megtartását és a béke-

szerzõdés lehetõség szerinti revízióját irányozták elõ.

A rejtés idõszaka I. – Létszám, hadszervezet

A magyar minisztertanács 1921. január 3-án meghozott határozata szerint az ekkor

még 85 000 fõs nemzeti hadsereg radikális, 35 000 fõre történõ csökkentését a karha-

talmi és egyéb rendészeti szervek, fegyveres testületek felfejlesztésével kívánta ellen-

súlyozni. E szervezeteknél állították fel már 1921 februárjától kezdve azokat az ala-

kulatokat, amelyek a honvédségen belül a létszám- és fegyverzeti korlátok miatt nyíl-

tan nem voltak megszervezhetõk. Ekként jött létre:

– a rendõrség keretében az ún. „rendõrtartalék” (3500 fõ);

– a csendõrségen belül a „csendõriskolák” (200 tiszt és 9000 fõ legénység);

– valamint a megváltozott határokra való hivatkozással újonnan felállított vám-

õrség (900 tiszt és 5000 fõ legénység).
13

A felsorolt fegyveres testületek szükségességének megindoklása nem ment minden

nehézség nélkül, de a létszámok terén adott engedményekkel végül sikerült ezeket a

Nagykövetek Tanácsával is elfogadtatni.
14

A békeszerzõdés által engedélyezett 1750 fõs

tiszti létszám nyilvánvalóan nem volt elegendõ az ország önvédelmi képességének

biztosítására, így a hadsereg legértékesebbnek ítélt állományát fõként más miniszté-

riumoknál rejtették el. Ez azonban szükségszerûen a csapatvezetési képességek

csökkenéséhez vezetett.
15

Az ellenõrzés a hadsereg részére adminisztratív célból 1300 fõ polgári alkalma-

zottat engedélyezett, így az ezen felüli állományt színleg más minisztériumokhoz

helyezték át.
16

Erre néhány példa:

� Vallás és Közoktatási Minisztériumhoz:

– katonai középiskolák és internátusok,

– Térképészeti Intézet.
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11 Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg szervezete (1920–1944) I. Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 1–2. 53. o.

12 1921. évi XLIX. törvénycikk a m. kir. honvédségrõl. Bõvebben lásd: Serfõzõ, im. 66–68. o.

13 Hf. Fólió 44.

14 A rendõrség létszámát a háború elõtti, területarányosan reális 4000 fõ helyett 12 000 fõre sikerült feltor-

názni. A csendõrség létszámát azonos módszerrel a 3000 fõ helyett 18 084 fõre kérték megállapítani, de

végül „csak” 12 000 fõhöz járult hozzá a Nagykövetek Tanácsa. A vámõrség létszámát 8288 fõre kérték,

és 7500 fõre engedélyezték. A folyamõrség esetében kiharcolt 3420 fõt és 9 úszóegységet a gazdaság

ekkori gyenge teljesítõ képessége miatt fel sem tudták tölteni. Hf. Fólió 45–46.

15 Hf. Fólió 41.

16 Hf. Fólió 50–52. A korlátozás egyszerûen nem vette figyelembe azt a tényt, hogy egy kisebb hadsereg-

nek is ugyanazokra a szervezetekre és intézményekre van szüksége, mint egy nagyobb haderõnek.
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� Pénzügyminisztériumhoz: katonai épületek fenntartása.

� Kereskedelmi Minisztériumhoz:

– ruházati, felszerelési raktárak,

– Légügyi Hivatal, ezen belül „légi csendõrség”.

� Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumhoz:

– egészségügyi intézmények,

– népgondozó hivatalok.

� Belügyminisztériumhoz: karhatalmi szervek élelmezése.

� Földmûvelésügyi Minisztériumhoz: lótenyésztõ intézetek.

A rejtés elvét jól illusztrálja a mozgósítási szervezet elrejtése. A kiegészítõ parancs-

nokságokat a vármegyei katonai parancsnokságokba olvasztották be, amelyeket a

Népjóléti Minisztérium alá szerveztek ki. Az immár „népgondozónak” nevezett

intézmények „… mûködése különbözõ humánus ténykedésekkel volt elleplezve (hadisír,

nyugállományú tisztek nyilvántartása, rokkantak és hadiárvák ügyei stb.)”.
17

A vezérkari tisztképzés tiltása miatt a Hadiakadémia ebben az idõszakban

Magyar Királyi Szabályzat Ismertetõ Tanfolyam néven mûködött. Ugyanígy tiltás alá

esett a vezérkar intézménye is, amelyet a Honvédelmi Minisztérium VI. Csoportfõ-

nöksége alá bújtattak, a hadsereg alakításához és vezetéséhez szükséges minden

szervezeti elemmel együtt.

A hadsereg zsoldos rendszerre történt kényszerû áttérése miatti krónikus lét-

számhiányon kényszertoborzással igyekeztek segíteni,
18

azonban az 1925-ös pénz-

ügyi helyzet miatt a legénységi létszám is csak 22 000 fõt számlált.

A hadrafoghatóság folyamatos biztosítása érdekében fontos volt a fiatalabb kor-

osztályok fegyveres felkészítése. 1923-ban „… az általános testnevelési kötelezettség örve

alatt” megteremtették a premilitáris kiképzés intézményét, a Levente-mozgalmat,

amelyet az ellenõrzõ hatalmak a kezdetektõl gyanakodva figyeltek.
19

A rejtés idõszaka II. – Fegyverzet, hadiipar

A honvédség alakulatai már hónapokkal az SZKEB érkezése elõtt megkezdték a

békeszerzõdés tiltása alá esõ hadianyagok és a megengedett mennyiségen túli felsze-

relés elrejtését. Az akció eredményességét mutatta, hogy „… a több száz kiszállás során

csak egy használhatatlan páncélvonatot, pár száz repülõbombát és elavult tüzérségi lövedéket,

kézigránátot és kb. 450 puskát sikerült felfedezniük.”
20
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17 Hf. Fólió 43.

18 Fentiek eredményeként a Nagykövetek Tanácsa 1926-ban megtiltotta a további toborzásokat.

Hf Fólió 39., 45.

19 Hf. Fólió 42.

20 Hf. Fólió 55. A SZKEB elõl elrejtett hadianyagok fõ tételei az alábbiak voltak: 75 vagon tüzérségi lõszer,

2 darab páncélautó, 5 darab 30,5 cm-es mozsár, 70 darab tüzérségi löveg, 10 darab õrvonatnak átneve-

zett páncélvonat, repülõgépek és motorjaik. Hajdú Ferenc – Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd

Haditechnikai Intézettõl a Technológiai Hivatalig 1920–2005. Budapest, 2005. 25. o.



A különbözõ helyeken elrejtett hadianyagok megfelelõ állapotban tartása és

folytonos mozgatása rendkívül idõigényes és költséges volt. A szállítások során és az

ideiglenes tárolókban a felszerelés és fegyverzet hadihasználhatósága hamar csök-

kenni kezdett. A Magyarországon hiányzó fegyverzetet az importtilalom miatt csak

rejtve lehetett behozni. Így került például Magyarországra több tucatnyi, fegyverzet

nélkül vásárolt Renault F–17 harckocsi, amelyeket szántótraktorként importáltak.
21

A lefegyverzés ellenintézkedéseként a békeszerzõdés által a honvédség számára

nem engedélyezett fegyverzet (repülõk, páncélos csapatok) polgári mezben történt

alkalmazását (kereskedelmi repülés, karhatalmi alakulatok) valósították meg.

A Bizottság és Magyarország közötti neuralgikus pontnak leginkább a békeszer-

zõdés 115. cikkében meghatározottak számítottak.
22

Az 1922. évi XI. törvénycikk

Csepelen és a szomszédos Tétényben jelölte ki a létrehozandó Állami Hadianyag-

gyár telephelyeit, azonban az eleve decentralizáltan telepített hadiipar csak fiktíven,

névleg került egy vállalatba, a gyártás továbbra is négy helyen folyt.
23

A SZKEB tilta-

kozása nyomán a Nagykövetek Tanácsa 1923-ban a gyártást korlátozta, majd rövid

idõre teljesen be is szüntette. Hosszas tárgyalásokat követõen végül a Tanács 1926.

november 27-i határozatában hozzájárult a négy különálló üzem fenntartásához.

A fegyverzetet és hadiipart szabályozó törvényben meghatározták a magyar ki-

rályi honvédség és egyéb fegyveres testületek számára engedélyezett hadianyag

mennyiségét is: 57 776 darab puska, 28 822 darab pisztoly, 21 461 kard, 560 darab

géppuska, 600 darab géppisztoly, 70 darab aknavetõ és 129 darab löveg.
24

Szövetségközi Katonai Ellenõrzõ Bizottság mûködésének lezárása

A trianoni békeszerzõdés ellenõrzésének átadása a Népszövetség számára csak a ka-

tonai klauzulák teljesítését követõen válhatott lehetõvé, ahogyan ezt már 1925 márci-

usában a brit diplomácia is világossá tette a magyar politikai vezetés számára.
25

A Bizottság kifogásai az alábbiak voltak:

– a magyar fél általános obstruktív magatartást tanúsít;

– kikerüli a békeszerzõdés hadkötelezettség tiltásáról szóló 103. cikkelyt;

– a 115. cikkely megkötése ellenére nem egy állami vállalatban készülnek a

fegyverek és lõszerek;

20 HADTUDOMÁNY 2019/3.
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21 Hajdú – Sárhidai: 26. o.

22 Bõvebben lásd: Juhász Balázs: The Inter-Allied Military Commission of Control and the military

control of Hungary between 1921 and 1927. Hadtudományi Szemle, 5. (2012.) 1–2. 53–54. o.

23 A lõporgyártás a fûzfõi lõporgyárban, a löveg és aknavetõgyártás a diósgyõri ágyúgyárban, a kézi- és

gépfegyvergyártás a budapesti Frommer gyárban, a lõszer és kézigránát gyártása a csepeli Weiss

Manfréd gyárban történt. Hf. Fólió 56.

24 1922. évi XI. törvénycikk a Trianoni Békeszerzõdés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak

és korlátozások végrehajtásáról, 1§. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid

=92200011.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39 Megtekintés: 2019. február 8.

25 Magyarország már 1922. szeptember 18-án felvételt nyert a Népszövetségbe. Fürj Orsolya: A brit dip-

lomáciai jelenlét Magyarországon 1924 és 1941 között – A British Legation szervezete és mûködése.

Debrecen, 2017. 43. o. PhD értekezés. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/241885/1

_Doktori_ertekezes_Furj_Orsolya_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Megtekintés: 2019. február 8.
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– a 135. cikkely ellenére nem biztosít minden szükséges dokumentumot az

ellenõrzés számára;

– a magyar sajtóban folyamatos támadások érik a Bizottságot.
26

1925–1926 fordulójára kialakult a Nagykövetek Tanácsának véleménye, milyen felté-

telek teljesítése esetén szûnhet meg a katonai ellenõrzés.
27

Az ellenõrzés feloldásá-

nak legjelentõsebb akadálya a már említett négy nagy hadiipari üzem egy vállalatban

történõ egyesítése volt, amelyet a kormányzó Horthy Miklós maga is elképzelhetet-

lennek tartott.
28

A SZKEB végül a Nagykövetek Tanácsának határozata szerint 1927.

március 31-ig mûködött Magyarországon, tevékenységérõl készült zárójelentését

május 15-én adta ki. A Bizottság távozásakor, 1927 májusában a honvédség legény-

ségi létszáma mindösszesen 22 000 fõ volt.
29

A Népszövetség égisze alatt – lehetõség a korszerûsítésre

A SZKEB távozását követõen az állandó helyszíni felügyeletet 1927. június 1-jétõl a

Népszövetség alkalmi vizsgálatainak rendszere váltotta fel: a Népszövetséghez be-

nyújtott panasz esetén a vizsgálatot annak Tanácsa rendelhette el.
30

Ezzel tehát a

haderõ feletti szoros kontrol megszûnt Magyarországon, megkezdõdhetett a hadse-

reg átszervezése, modernizálása.

A hazai katonapolitika a magyar kulturális, és gazdasági revíziós törekvésekre

a kisantant esetleges válaszaként számolt a preventív háború megindításnak lehetõ-

ségével. A hadsereg azonban 1927-ben még a védelemre is képtelen lett volna.

Az erõviszonyok rohamos javítása érdekében a december 20–23-i koronatanácsi ülé-

seken a honvédség átszervezésére és megerõsítésére megszületett a döntés a korsze-

rû békehadrend 1928–1930 közötti létrehozására. E szerint a hadsereg békelétszámát

az egyéb fegyveres testületek átadható állománnyal együtt 62 000 fõre tervezték fel-

emelni, 420 000 fõs mozgósított haderõ mellett.

Anyagi, felszerelési tekintetben az 1940-es évre, a személyi állomány létszáma és

felkészítése tekintetében 1950-re jósolták ekkor a hadsereg felkészíthetõségét.

A kontrol lazulásának jegyében, 1928-ban megalakult a Legfelsõ Honvédelmi

Tanács, amelynek célja a védelem kiépítése, korszerû hadvezetés és – háború esetén –

a nemzet erõforrásainak maximálása volt.
31
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26 Uo. 44. o.

27 Brit vélemény szerint: „… a magyarok ugyan olyan jól tudják, mint mi, hogy a szövetségesek semmilyen módon

nem tudják kikényszeríteni az akaratukat, újra és újra bizonyítják, hogy ha sokáig kitartanak, akkor a nagykövetek

Tanácsa végül visszavonul”. Idézi: Fürj, im. 47. o.

28 Horthy ekként tájékoztatta álláspontjáról – nem hivatalosan – Sir Coleville Barclay brit nagykövetet:

„Gondoljon csak bele, minden fegyverünket és lõszerünket egy Dunán lévõ szigeten koncentrálni! Micsoda

könnyû célpont lenne egy cseh pilótának!” Idézi: Fürj, im. 49. o.

29 Hf. Fólió 40.

30 Dombrádi Lóránd – Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség. Budapest, 1987. 51. o.

vö. Juhász Balázs: i. m. 68. o.

31 Dombrádi – Tóth: i. m. 71. o.



A nehézfegyverek terén fennálló gyártási és beszerzési problémák megoldásában

jelentett elõrelépést az Olasz–Magyar Fegyverzeti Bizottság megalakulása 1928-ban,

amelynek eredményeként az 1930-as években repülõgépek, harckocsik és vontatók

kerülhettek a magyar királyi honvédséghez.
32

Az új lehetõségeknek megfelelõen a hadkiegészítési rendszer is változott, 1931-tõl

megkezdték a zsoldoshadsereg leépítését, 1932-ben újra bevezették a hadkötele-

zettséget.

A haderõ fejlesztésének újabb lépcsõjét 1935 után érte el:
33

megalakult a Légi-

erõ-parancsnokság, amely 1936-ra már három repülõezreddel rendelkezett.
34

A tria-

noni békeszerzõdés tiltása alá esõ légvédelmi tüzérség is kilépett a folyamerõk rejté-

sébõl és 1936-ban önálló fegyvernemmé szervezték.
35

A vegyesdandárok hadrendi

korszerûsítését szolgálta a kisharckocsi-századok létrehozása.
36

A tûzerõ javítása ér-

dekében a vegyesdandárok aknavetõszázadait közepes tarackokkal fegyverezték

át,
37

a huszárezredeket nehézpuskás szakasszal egészítették ki, a gyalogságot golyó-

szóróval fegyverezték fel.

A haderõ 1927–1937 közti modernizálásának eredményeként mind fegyverzet-

ben, mind létszámban hatalmas elõrelépés történt. A magyar királyi honvédség 1937.

évi békehadrendjében már 85 332 fõ szerepelt, vagyis ekkorra sikerült újra elérni a tria-

noni békeszerzõdés aláírásakor meglevõ létszámot.
38

Gépesítettség tekintetében a

vontatók, harckocsik és repülõgépek terén volt a legjelentõsebb a hátrány a kisantant-

tal szemben, amelyek mennyisége és minõsége inkább csak az új fegyvernemek kikép-

zési keretének biztosításhoz volt elegendõ. A fejlesztés megindításához szükséges egy-

milliárd pengõs beruházást 1938-ban hirdette meg Darányi Kálmán miniszterelnök.
39

Ekkor már folytak a tárgyalások a kisantanttal, amelynek eredményeként

Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának elismerésére a bledi egyezményben

került sor. A magyar célok valójában a német érdekszférába tartozó Csehszlovákia

megszállása esetén az Felvidék magyarlakta területeinek visszafoglalása volt, amihez

– a több-arcvonalas háború elkerülése érdekében – elsõ sorban Jugoszláviával kellett

megegyezésre jutni. E célt szolgálta az 1938. augusztus 22-én Bledben parafált ideig-

lenes megegyezés, amelyben a meg nem támadás és a fegyverkezési egyenjogúság

tekintetében minden kisantant állam megállapodott Magyarországgal.
40

A magyar

haderõ fejlesztése elõl ezzel végleg elhárultak a korábbi nemzetközi jogi akadályok.

22 HADTUDOMÁNY 2019/3.
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32 Az együttmûködés elõzménye már 1928. január 1-jén diplomáciai botrányt okozott, ugyanis osztrák

vasutasok ekkor jelentették, hogy egy Olaszországból érkezõ szerelvényen gépalkatrészek helyett

fegyverek érkeztek Szentgotthárdra. Ádám Magda: A kisantant 1920–1938. Budapest, 1981. 131–132. o.

vö. Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs. Budapest, 1997. 348–349. o.

33 Tóth: i. m. 63–64. o.

34 HL. VKF anyag, 1283/eln. VI.-l. oszt. 1936.

35 Uo.

36 HL. VKF anyag, 2459/eln. VI.-1. 1937.

37 HL. VKF anyag, 105330/eln. VI.-1. oszt. 1935.

38 HL. VKF anyag, 6000/eln. 1/a.-1937. 1. sz. melléklet.

39 1938. évi XX. törvénycikk a honvédelem és a közgazdaság fejlesztésérõl, egyes népjóléti beruházások-

ról s ezek költségeinek fedezésérõl.
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Összegzés

A SZKEB távozását követõen, a Népszövetség idõszakában az ellenõrzés formálissá

vált. 1928-tól a hadsereg modernizálásának és átszervezésének legfõbb akadályát

már a gazdasági korlátok jelentették. A korszerûsítési program eredményeként szer-

vezési téren sikerült megteremteni egy, a kornak megfelelõ hadsereg alapjait, amely-

hez a szükséges pénzügyi források 1938-tól álltak rendelkezésre, a kisantanttal létre-

jött fegyverkezési megállapodással egy idõben. Ekkortól datálható a magyar királyi

honvédség újabb korszaka, az 1938. október 1-jétõl életbe lépett Huba-hadrendtõl,

amely már 107 000 fõs béke- és 250 000 fõs hadiállománnyal készült a revízió megva-

lósítására.
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40 Ausztria 1938. március 12-i megszállása teremtett új helyzetet a kisantant számára, amit a magyar kül-
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pirenden. A kisebbségi kérdésben Csehszlovákiával nem sikerült megegyezni, így az egyezmény va-

lójában nem lépett életbe. Bõvebben lásd: Ádám Magda: im. 224–226. o. vö: Halmosy Dénes et. al:

Nemzetközi szerõdések 1918–1945. 429–432. o.



Boda Mihály

Az alapvetõ katonai erények mibenléte

és helyük a hosszú 19. századi magyar

hadtudományos gondolkodásban

5. rész – A magyar hadtudományos irodalom
1
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Jelen tanulmány egy – az katonai erények vizsgálatával foglalkozó – tanulmánysorozat ötödik

része. A tanulmánysorozat célja a) bemutatni az alapvetõ katonai erények összefüggésrend-

szerét; b) átgondolni az alapvetõ katonai erények sokféléségét; és c) kimutatni az alapvetõ

katonai erényeket, és azok speciális rendszerét a hosszú 19. század magyar hadtudomány írá-

saiban, azaz a korszak magyar katonai etikai ideológiájában. A tanulmánysorozat elsõ, második,

harmadik és negyedik részében az erények mibenlétével, a hagyományos katonai erénylisták-

kal, a bátorsággal, a becsülettel és a hûséggel foglalkoztam. Most, az utolsó részben a koráb-

ban tárgyalt erények szempontjából vizsgálom meg a hosszú 19. századi magyar hadtudomá-

nyos irodalmat.

Magyar katonai erények a hosszú 19. század

magyar hadtudományos irodalmában

A tanulmánysorozat korábbi részeiben
2

tárgyalt katonai erények majd mindegyike

megtalálható a hosszú 19. század (1789–1914) magyar hadtudományi irodalmában.

Most annak megvizsgálására törekszem, hogy a tárgyalt erények közül pontosan

24 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY

1 A tanulmány elkészítését támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a „Hivatásrendi kutatás – A ma-
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2 Vö. Boda Mihály: Bátorság és távolság. In: Hadtudomány 2016. évi különszám; Boda Mihály: A katonai

vezetés morális és erkölcsi elemei. In: Hadtudomány (25: E-szám), 2015; Boda Mihály: Az alapvetõ

katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban

1.: Az erények és a katonai erénylisták. In: Hadtudomány (28), 2018/1; Boda Mihály: Az alapvetõ katonai
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melyek találhatók meg a magyar hadtudományi gondolkodásnak ebben a korszaká-

ban, illetve hogy elhelyezzem ezeket az erényeket a korszakra jellemzõ erkölcsi ideo-

lógiában és etikai koncepcióban.

A korszakunk 1872 és 1918 közötti részére nézve Miklós Zoltán a következõ ka-

tonai értékeket találta a Ludovika Akadémia Közlönyében:

„I. Az önvédelem szükségessége.

II. A hagyományos katonai értékrend csírái (kapcsolódás a tízparancsolathoz).

III. A hagyományos katonai értékrend többi elemének kialakítása [itt az általam

is tárgyalt katonai erényekre kell gondolni – B.M.].
3

IV. A katonai „Szentháromság”: Isten–király–haza.

V. Az erkölcsi jellem mint a hatékony tisztképzés záloga.”
4

Félretéve most az I. és az V. pontot, azt mondhatjuk, hogy Miklós a II., III. és IV. pon-

tokkal tökéletesen foglalta össze Habrovszky Sándor 1877-ben megjelent, A tisztnek a

katonai szellem ápolására való befolyásáról c. írását. Habrovszky így ír: „… az istenfélés a

katona további erkölcsi nevelésére a legterjedelmesebb alapot képezi… a mindható Istent ismeri

és ájtatos alázattal és tiszteletteljes félelemmel hajol meg ama lény elõtt, melyet fel nem foghat,

de melynek – akaratától tudja, hogy életsorsa függ. Ezen egy felsõbb, megfoghatatlan és látha-

tatlan akaratnak hódoló alárendeltség forrása a sereget éltetõ folyamnak, a katonai engedelmes-

ségnek. A hit elvei az embert feladatainak teljesítésére ösztönzik, az élet viszontagságai között

támogatják, bátorságát felélénkítik, a veszélyben megnyugtatják…”
5

„Sose feledjük, hogy mi

tisztek az engedelmesség zászlói vagyunk, és hogy az engedelmességgel becsületünket, nemkü-

lönben a seregét és az államét emeljük.”
6

„A fiatal katonának magaviselete annál nagyobb biz-

tonságot nyer, minél jobban halad elõ kiképzése, és némi serkentés mellett végre nyilvánuland

nála az önbecsülés is… Ha az egyes katonában a becsület- és kötelességérzet felébredt, akkor azt

a tiszt a közbecsületre, a »közszellemre« vigye át… A közszellem által minden egyes, a maga

becsületét az egésznek becsületében leli.”
7

„A közszellem azon közös törekvésben áll, hogy az

egésznek javát fenntartani és elõmozdítani igyekezzünk, és a… közszellem soha sem becsli túl

magát és másoknak kitûnõsége által serkentetik… A kölcsönös tiszteletbõl, a közös egyenlõ

kötelességekbõl és egyenlõ törekvésbõl származik a sereg tagjainak ama fegyvertársi barátságos

érzülete, melyet szûk körben bajtársiasságnak szoktunk nevezni.”
8

„Azonban valamennyi a

fennebbi elemzésben említett katonai erénynek csak a királyunk és hazánk iránti szeretet és

hûség adja meg a szent pecsétet.”
9

Habrovszky és Miklós szerint tehát a 19. század második felében a magyar kato-

nai etikai koncepció alapeleme az istenfélelem erénye, azaz egy olyan tökéletes

BODA MIHÁLY: Az alapvetõ katonai erények mibenléte... 5. rész – A magyar hadtudományos irodalom

3 Miklós Zoltán: A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia nevelési értékrendjének változása 1872 és 1944

között 107–109. o. In: Ad Acta – A hadtörténelmi Levéltár évkönyve 2003, Budapest, Petit Real Könyv-

kiadó, 2004.

4 Uo.: 105. o.

5 Habrovszky Sándor: A tisztnek a katonai szellem ápolására való befolyásáról 146. o. In: Ludovika

Akadémia Közlönye (4), 1877.

6 Uo.: 235. o.

7 Uo.: 236. o.

8 Uo.: 237. o.

9 Uo.: 240. o.



lényben való hit és egy olyan tökéletes lénytõl való félelem, aki az erkölcsi és hatalmi

hierarchiában egyaránt magasan a katonák felett áll. Ebben a hierarchiában foglalnak

helyet a katonák és Isten között a katonák felettesei és az uralkodó is, akik kifejezik az

isteni tökéletességet, és csökkent formában megtestesítik azt.

Miklós jellemzése azonban a hosszú 19. század elejére és végére tekintettel ki-

egészíthetõ, illetve kiegészítésre szorul. A kiegészítéseket röviden úgy lehet megfo-

galmazni, hogy a hagyományos katonai erények és a tízparancsolathoz kapcsolódó

(vagy másként fogalmazva: valláserkölcsi) ideológia az egész 19. században, és nem

csupán annak az utolsó harmadában, tetten érhetõ a magyar katonai gondolkodás-

ban; illetve, hogy a 20. század elejére megjelenik egy világi (szekuláris) etikai ideoló-

gia is. Nézzük elõször a hagyományos katonai erények hosszú 19. századi jelenlét-

ének a problémáját!

A katonai erények nyilvánvalóan nem a 19. század utolsó harmadában jelentek

meg a magyar hadtudományi irodalomban, hanem mindig is jelen voltak, így azokat

fellelhetjük a 19. század korábbi éveiben is. Mészáros Lázár 1823-ban készült, de csak

1849-ben kiadott kézikönyvében, a Huszárok kézikönyvében említette a természetes

bátorság (rettenthetetlenség) fogalmát, és részletekbe menõen vizsgálta a mestersé-

ges bátorság (engedelmesség), a becsület és a hûség fogalmait. Az engedelmesség

alatt azt értette, hogy az alárendelt katona a kapott parancsot „szentnek” tartja, ame-

lyet ellentmondás nélkül, nyomban és pontosan teljesít, feltéve, hogy a parancs nem

ellenkezik az esküjével és kötelességével.
10

Mészáros a becsületnek majd mindegyik,

ennek a tanulmánysorozatnak a korábbi részében, tárgyalt típusát ismerte. Megkü-

lönböztette a katona közösségi (hazája megbecsülésén alapuló) becsületét, erkölcsi

(elöljárói, bajtársai általi, sõt más nemzetek katonáinak megbecsülésén alapuló) be-

csületét, illetve a katona önbecsülésén alapuló becsületét.
11

Végül, a hûséget illetõen

Mészáros különbséget tett a katona közösséghez való hûsége (viaskodjon, áldozza

vérét és életét kedves, szeretett hazájáért), illetve a hivatáshoz való hûségének formái

között. A hivatáshoz való hûség Mészáros által említett példái a saját hadsereg kisebb

és nagyobb egységei felé mutatott hûség (bajtársiasság és l’esprit de corps), amelyek

közül Mészáros ismerte a bajtársiasságnak a szociális összetartozás és szerep-össze-

tartozás formáit is.
12

Mészárosnál ugyanakkor említésszerûen sem találjuk meg a tárgyalt katonai

erények közül az erkölcsi és morális bátorságot, a morális becsületet, az ember önma-

gához való hûségét és az elvhûséget. Ezek közül a 19. század elsõ felének egy másik

kiemelkedõ magyar hadtudományi szerzõje, Kiss Károly tárgyalta, többek között,

az erkölcsi és morális bátorságot, azaz a kitartást (tûrni tudás, rendíthetetlenség és

állhatatosság).
13
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A 19. század második felében Habrovszky már idézett tanulmányában több

katonai erényt is nevesített. Megtaláljuk nála a természetes, a mesterséges (engedel-

messég), illetve az erkölcsi és morális bátorságot.
14

A becsületnek három formáját

említette Habrovszky: az önbecsülésen alapuló becsületet, a katonatársak általi meg-

becsülésen, illetve a társadalom megbecsülésén alapuló becsületet. Utóbbit úgy hatá-

rozta meg, hogy a kötelességteljesítéshez való ragaszkodással a katona nem csupán a

saját becsületét emeli, hanem a sereg és az állam megbecsülését is.
15

A hûséget illetõ-

en pedig megtaláljuk Habrovszkynál a saját hadsereg kisebb és nagyobb egységei

felé mutatott hûség formáit (bajtársiasság és l’esprit de corps), illetve a hazához és az

uralkodóhoz való hûséget.
16

Tekintve, hogy a korszakunk magyar hadtudományos irodalmában a tárgyalt

katonai erények többsége megtalálható, talán annak megmutatása jobban jellemzi

a korszakot, hogy melyek azok az erények, amelyek hiányoznak. A hiányzó erények

a hazaszeretetbõl származó bátorság, a morális becsület, illetve az ember önmagához

való hûségének és az elvhûségnek az erényei. Talán a kizárólagosan a hazaszeretet-

bõl származó bátorságra való elítélõ utalást tartalmaz Kossa Béla Az erkölcsi erélyrõl c.

írásában az a passzus, hogy „… az oly sereg, melynek erkölcsi erélye… csak magasztos esz-

mék iránti lelkesedésen alapszik, az a sereg a nélkülözések és veszély közepette illúzióvesztetten

csakhamar és könnyedén szétesik”.
17

Kossa természetesen nem arra céloz, hogy a haza-

szeretet értelmében vett bátorság erénye ne lenne fontos, hanem azt mondja, hogy a

katonai bátorság alapját nem képezheti kizárólag a hazaszeretet. Mivel Kossa nem

zárja ki, ebbe beleérthetõ az, hogy a bátorság más típusai mellett a hazaszeretetbõl

származó bátorságnak is van szerepe.

A maradék három hiányzó erény esetében azonban azt mondhatjuk, azok nem

kerültek a korszak magyar hadtudományi gondolkodás fókuszába. Ez azonban nem

annyira meglepõ, mivel ezek a korszak magyar gondolkodására nem jellemzõ világ-

nézetet feltételeznek, az ember önmagához való hûségének erénye egyféle individu-

alista világnézetet, a morális becsület és az elvhûség erényei pedig egy univerzális,

az emberiség szemszögét feltételezõ világnézetet.
18

Térjünk most át a hosszú 19. századi katonai etikai ideológiájának a kérdésére!

A valláserkölcsi ideológia nem a 19. század utolsó harmadában jött létre, hanem már

fontos eleme volt Mészáros Lázár említett munkájának is. Mészáros szerint „A katonai

rend valódi czélja nemes, t.i. kedves szeretett hazáért viaskodni s érette, ha kell, vérét s életét

áldozni… Megkivántatik mindenek elõtt, hogy a katona istenfélõ és erkölcsös; továbbá hogy az

ellenséggel szembe szállván, rettenthetetlen és bátor legyen; elöljáróinak engedelmeskedjék;

kötelességeit és szolgálatát tökéletesen és igazán tegye… A katonai rend a következõ két alapra
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van fektetve u. m. a függelemre (subordinatio) vagy engedelmességre, és a becsületre, mellyek

mulhatatlanul megkívántatnak a valódi katonától, és kötelessége szentül megtartani azokat.”
19

Az idézet végén Mészáros látszólag az engedelmességet és a becsületet teszi meg

a katonai erények alapjául, azonban az idézet közepén – Habrovszkyhoz hasonlóan –

határozottan elkötelezõdik az istenfélelem primátusának. Mint írja, a katonának min-

denekelõtt istenfélõnek kell lennie, és csak ezt követõen említi az engedelmességet és a

kötelességek teljesítését, mely utóbbihoz a katonai becsület fogalma kapcsolódik.

Mészáros a katonai etikai ideológia kifejtésében ugyan távolról sem annyira részletes,

mint Habrovszky a század hetvenes éveiben, azonban a koncepció sarokpontjai meg-

egyeznek: „istenfélelem � bátorság � engedelmesség � becsület � hûség”.

Rátérve a világi katonai etikai ideológia 20. század eleji megjelenésére, érdemes

megjegyezni, hogy a Mészáros által képviselt valláserkölcsi megközelítés a 19. század

elsõ felében nem volt kizárólagosan elfogadott a korszak magyar hadtudósai között.

Kiss Károly például a Tudományos Gyûjteményben megjelenõ, a porosz hadtudomá-

nyi gondolkodás hatását tükrözõ
20

írásaiban egy szekuláris katonai etikai ideológiát

körvonalazott. Kiss szerint a hatékony háborús
21

katonai mûködés alapja a hadsereg

morális erejének (akaratának és motiváltságának) a karbantartása,
22

amely pedig a

katonai (tiszti) cselekvési szabadságnak,
23

és az ezzel összefüggõ önbecsülésnek,

illetve erkölcsi és morális bátorságnak a függvénye.
24

Ez az ideológia nem csupán

szekuláris jellegében tér el Mészáros és Habrovszky katonai etikai ideológiájától,

hanem abban is, hogy az alapvetõ erények között nem az önálló katonai cselekvést be-

határoló engedelmességet hangsúlyozza, hanem sokkal inkább a katonai cselekvést

felszabadító önállóságot (szabadság), és az ehhez szükséges határozottságot (önbiza-

lom). Ennek a koncepciónak a sarokpontjai: „önállóság � önbizalom”. A két irányban

mutató nyíl azt jelzi, hogy a két fogalom függése nem egyirányú, hanem azok kölcsö-

nösen alátámasztják egymást. Azaz, az önállóságot erõsíti az önbizalom megléte,

ahogy az önbizalmat is erõsíti az önállóság lehetõségének kihasználása. Ezzel szemben

a Mészáros-, illetve a Habrovszky-féle ideológiában az elemek között csak egyirányú

függés áll fenn: az istenfélelmet nem feltétlenül erõsíti a haza iránt mutatott hûség.

A 20. század eleji szekuláris katonai etikai ideológia jó összefoglalását adta Schu-

bert József A tiszti becsület c. írásában: „A tisztnek hivatásbeli kötelmei az ünnepélyes esküvel

fogadott hûség szeghetetlen megtartása, lemondással teljes odaadás szigorú szolgálatához,

feddhetetlen magaviselet, néma engedelmesség, fáradhatatlan éberség, rendíthetetlen vitézség,

lángoló szeretet hazája és királya iránt és hidegvérû halálmegvetés.”
25
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25 Schubert József: A tiszti becsület 250. o. In: Magyar Katonai Közlöny (2), 1909.
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Az idézetbõl kitûnik, hogy az alapvetõ katonai erények a 20. század elején is

továbbéltek. A szerzõ az idézetben az erények közül elsõ helyen említi a hûséget, ami

a felsorolás végén adott jellemzéssel kiegészülve a haza és az uralkodó iránti hûség-

ként határozható meg. Schubert a kiindulópont elemzésével ugyan nem foglalkozik

túl sokat, az azonban világos, hogy ennek a kiindulópontnak semmi köze Istenhez

vagy az istenfélelemhez.

Schubert felsorolásának a hûséget követõ eleme a szolgálat szigorú teljesítésé-

nek a képében megjelenõ becsület. Itt a szolgálat hangsúlyozása kiemelkedõen fon-

tos, mivel ez is jelzi a katonai etikai ideológia megváltozott kiindulópontját. A Mészá-

ros-, illetve a Habrovszky-féle ideológiának az istenfélelem volt a kiindulópontja,

aminek értelmében Istennel és az Istent képviselõ uralkodóval és fölérendelt tiszttel

szemben kialakított katonai viszony az engedelmesség volt. Ahogyan azonban meg-

változott az ideológia kiindulópontja, úgy megváltozott az a viszony is, amiben a ka-

tona a kiindulóponthoz kapcsolódott. Mivel az új kiindulópont a hazához és az ural-

kodóhoz való hûség lett, ezért a hazához, az uralkodóhoz és az õket képviselõ fölé-

rendelt tisztekhez fûzõdõ katonai viszony az engedelmesség helyett a szolgálat lett.

Schubert felsorolásának a fennmaradó része a becsülettel való szolgálatteljesítés

által magába foglalt elemekre terjed ki. A katonai szolgálatteljesítés egyes elemeit a

szerzõ úgy tárgyalta, mint a becsület egyes formáit. Ennek megfelelõen megkülön-

böztetett személyi, állás-, hivatali, külsõ, illetve belsõ vagy eszményi becsületet.
26

A személyi becsület a kifogástalan magatartáshoz való ragaszkodásban áll békében

és háborúban egyaránt. Békében a tiszt kifogástalan magatartását a tiszti becsületkó-

dex határozza meg, amelynek értelmében a tisztnek vagy ragaszkodnia kell az elég-

tételhez mindenféle sértés esetében, vagy ki kell lépnie a katonai szolgálatból. Hábo-

rúban a kifogástalan magatartás magában foglalja az alárendeltek kitartásra bírását

addig, amíg az ellenség leküzdésére van lehetõség, illetve adott esetben a saját élet

feláldozását is. Az állásbecsület az államszolgálat által magában foglalt kötelességek

ellátásához való ragaszkodásban áll, melyet a korábbi etikai koncepciók az engedel-

messég kifejezésével fejeztek ki, és amelyek fõ céljai az állam fennállásának és gaz-

dagságának elõmozdítása. A hivatali becsület az állam szolgálatának a speciális for-

májára jellemzõ kötelességek ellátásához való ragaszkodást jelenti, mely az állam ka-

tonai, harcos szolgálatát foglalja magában. A hivatali becsületet fegyverbecsületnek

is nevezi Schubert. A külsõ becsület nagyjából az eddig felsorolt becsülettípusokat

foglalja össze, és nem más, mint megérdemelni „… a legmagasabb hadúr, elöljárói és

hazája polgárainak tiszteletét”. Végül a belsõ vagy eszményi becsület pedig a külsõ

becsület belsõvé tételének az eredménye, mely által a katona saját kötelességeinek

ismeri el az uralkodó, az elöljárói és a hazája által tõle elvártak teljesítését.

A felsorolt becsülettípusok nem teljesen, vagy csak jelentõs interpretációs manõ-

verekkel feleltethetõk meg világosan a tiszt hivatásbeli kötelmei között felsorolt,

eddig nem tárgyalt elemeknek, a feddhetetlen magaviseletnek (ezt megfeleltetésbe

hoztam a személyi becsülettel), a néma engedelmességnek (ez talán az állásbecsület),

a fáradhatatlan éberségnek és a rendíthetetlen vitézségnek (ez talán a hivatali

BODA MIHÁLY: Az alapvetõ katonai erények mibenléte... 5. rész – A magyar hadtudományos irodalom

26 Uo.: 251–254. o.



becsület). A megfeleltetés nehézsége abból származik, hogy ezen elemek esetében

Schubert vagy nagyon általános kifejezéseket használt, mint az engedelmesség és a

vitézség, vagy katonai kontextusban nem feltétlenül jól értelmezhetõ kifejezést, mint

az éberség. A megfeleltetés lehetetlensége valamennyit levon az új katonai etikai ide-

ológia (megfogalmazásának) kompaktságából, azonban annak tartalmi magját, és a

korábbi ideológiákkal való összehasonlítás alapját nem érinti.

A Schubert-féle ideológia sarokpontjai a „haza � becsület”, amellyel a tárgyalt

korszakban az etikai súlypont a korábbiakhoz képest (engedelmesség/mesterséges

bátorság) egy másik erényre (hûség) helyezõdött át. Miklós Zoltán korábban idézett

írásában hasonló átrendezõdést fedezett fel, azonban nem az elsõ világháború elõtti

idõszakban, hanem az elsõ világháború elõtti és utáni idõszak között.
27

A fenti elem-

zés alapján azt mondhatjuk, hogy a két világháború közötti katonai etikai ideológia

bizonyos jellemzõi már kialakultak az elsõ világháború elõtt is.

A felsorolt becsülettípusok mindegyike egyetlen, az általam a korábbi fejezetek-

ben tárgyalt becsülettípusnak felel meg. Ez a közösségi becsület, amely a közjót elõ-

segítõ cselekvésekhez való ragaszkodásban áll. Ide tartozik a belsõ vagy eszményei

becsület is, hiszen az nem önállóan, a saját tevékenység önálló értékelésébõl alakul

ki, hanem a külsõ megbecsülés belsõvé tétele által. Ez azonban nem meglepõ, hiszen

a Schubert-féle ideológia sarokpontja a haza, kiindulópontja pedig a haza (és az ural-

kodó) iránti hûség. Ennek megfelelõen az az embercsoport, amely értékeli a katonai

viselkedést nem más, mint a haza közössége, így az erre ráépülõ becsületforma pedig

a közösségi becsület.

A tanulmánysorozat összegzése és a továbbgondolás lehetõsége

Az erényelmélet feltámadása a hivatások tanulmányozásában lehetõséget teremtett

arra, hogy az erényelmélet segítségével jellemezzük a katonai hivatást gyakorlókkal

szemben felállított elvárások egy részét. Az erényelmélet, és azon belül a katonai

hivatáshoz tartozó erények modern leírása azonban eddig nem került a magyar ku-

tatók figyelmének középpontjába.

Jelen tanulmány három célt állított maga elé, bemutatni az alapvetõ katonai eré-

nyek összefüggésrendszerét, átgondolni az alapvetõ katonai erények sokféléségét,

és kimutatni azokat a hosszú 19. század magyar hadtudományi írásaiban.

Ami az alapvetõ katonai erények sokféleségét illeti, a tanulmányban nem töre-

kedtem az összes katonai erény elemzésére, hanem sok tekintetben szûkítettem a

vizsgálódás tárgyát. Egyrészt nem vettem figyelembe a bátorság, becsület és hûség

mellett létezõ, más, általában vett katonai erényeket,
28

illetve a bátorság, becsület és
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hûség katonatiszti változatait,
29

és más katonatiszti erényeket.
30

Másrészt, az ismerte-

tett katonai erényformák (lásd az 1. ábrát) sem merítik ki a bátorság, a becsület és a

hûség összes, nem tiszti formáját, hanem egyféle, a történeti korokon átívelõ közös

katonai erkölcsi tudást foglalnak magukba. Ennek megfelelõen a tanulmányból hiá-

nyoznak a bátorságnak, a becsületnek és a hûségnek a mai katonai erényetikai jelen-

ségekhez kapcsolódó formái, mint például a békefenntartók, a tartalékosok, a zsol-

dosok vagy a drónpilóták erényei.
31

Ezeknek az erényeknek a vizsgálatához azon-

ban jó támpontokkal szolgálhatnak a tanulmánysorozatban mondottak.

Bátorság
Természetes

bátorság

Mesterséges

bátorság

Hazaszereteten

alapuló bátorság

Erkölcsi és

morális bátorság

Becsület
Önbecsülésen

alapuló becsület

Erkölcsi

becsület

Közösségi

becsülése

Morális becsülés

Hûség

Az ember

önmagával

szembeni hûsége

Hivatáshoz

való hûség

Közösséggel

szembeni hûség

Elvhûség

1. ábra. (Forrás: a szerzõ)

A szûkítés azért is indokolt volt, mert a bátorság, a becsület és a hûség erényei

egymáshoz speciálisan kapcsolódó erények. Egyrészt nem csupán a közösség

paradigmatikus esetei, amelyek a hadsereg szempontjából fontosak, hanem bármi-

lyen közösség szempontjából is. Ezek az erények ugyanis a közös cél elérésének,

és így a közös cél elérésére szervezõdõ életvitelszerû tevékenység sarokpontjai.

A bátorság, a becsület és a hûség erényei, továbbá nem csupán a közösségek

létén keresztül kapcsolódik egymáshoz, hanem közvetlenül is. Ahogyan a bátorság

kezdeményezõképesség és sok esetben (a természetes bátorság kivételével) kitartás

és ragaszkodás az elsajátított szaktudáshoz, a hazához vagy az erkölcsi, morális érté-

kekhez és elvekhez, úgy a becsület is egyféle ragaszkodás valamilyen korábbi cselek-

véstípushoz, a katonaság esetében többek között a bátorsághoz. A hûség erénye

pedig tovább mélyíti a kitartás és a ragaszkodás szintjeit, mivel a becsülettel szembe-

állítva a hûség kitartás a korábbi becsületközösség mellett, ragaszkodás a korábbi

becsületközösséghez. Az alapvetõ katonai erények majdnem mindegyike (kivéve a

természetes bátorság) így a kitartásra és a ragaszkodásra épül.

Az ismertetett erénytípusok (a bátorság típusai, a becsület típusai és a hûség típu-

sai) elméleti összefüggését kiegészíti az erények gyakorlati összefüggése. Az erényfor-

mák ugyanis csak elméletben különíthetõk el ilyen tisztán, a gyakorlatban sokkal jel-

lemzõbb az, hogy kettõ vagy több erénytípus egyszerre van jelen, és így átfedik

egymást. Ennek megfelelõen a történelmi példák általában csak körültekintéssel
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elemezhetõk, és a bennük megjelenõ viselkedés csak körültekintéssel értékelhetõ er-

kölcsi szempontból. Nem ritka az, hogy egy-egy példa esetében az etikai elemzés

többféle értékelést is lehetõvé tesz, annak megfelelõen, hogy a vizsgált viselkedésben

többféle erény gyakorlása is felfedezhetõ. A többféle értékelés így nem valamilyen

problémás erkölcsi relativizmus következménye, hanem a körültekintéssel elvégzett

etikai elemzés plurális következménye.

Az erények gyakorlati alkalmazására láttunk példát a hosszú 19. század magyar

hadtudományos irodalmának elemzésében. Az elemzett irodalomban megtalálható

a tárgyalt erények és erénytípusok majdnem mindegyike, ezért a magyar viszonyok

vizsgálatának a kérdése úgy módosult, hogy történt-e változás az erények egymás-

hoz képesti rangsorolásában a vizsgált idõszak eleje és vége között. A kérdéses válto-

zás kimutatható, és abban áll, hogy a 19. századot jellemzõ istenfélelmet, és az Isten-

nek való engedelmeskedést, mint fõ és rendezõ erényt, a 20. század elején a hûség és

a becsület váltotta fel.

Úgy vélem, hogy az elemzés tovább is vihetõ, amennyiben érdemes lenne meg-

vizsgálni, hogy a tárgyalt erények és erénytípusok milyen viszonyban álltak egymás-

sal a magyar katonai etikai hagyományok olyan korszakaiban, mint a honfoglalás, a

lovagi hadviselés által jellemezhetõ középkor, a többek között Zrínyi Miklós, Mészá-

ros Lázár és Kiss Károly neve által fémjelzett 17., 18. és 19. század, illetve a 20. század

elsõ fele. Ezek a vizsgálatok még elvégzésre várnak.
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A bölcsészet- és társadalomtudományok különbözõ „fordulatainak” a hadtörténet és hadtudo-

mány számára is pozitív hozadékai lehetnek. Érezhetõen nõtt az antropológiai, kulturális

emlékezeti szempontok beemelésére, valamint a hadviselés és a hadseregek tevékenységének

tágabb szociokulturális összefüggésekbe ágyazására törekvés a kutatásokban. Ebbõl követke-

zõen transzdiszciplináris tudományterületek mellett olyan hagyományos aldiszciplínák újra

definiálása is megtörtént, mint a katonai földrajz. A tanulmányban a fenti folyamatok hatását

és alkalmazási lehetõségeit vizsgálom a hadtörténeti kutatásokban. Felvázolom a különbözõ-

képpen felfogott fizikai-szociális tér és hadsereg közötti viszony elméleti hátterét az újabb

angol nyelvû szakirodalom tükrében, és saját kutatásaimból vett példákon (1948-as centená-

riumi ünnepségek, 1956-os halottak adatbázisa) illusztrálom az elemzés lehetõségeit.

A hadviselés mûvészete az emberi történelem kezdeteitõl elválaszthatatlan volt a tér

használatától és uralmától, amelyre Szun-ce klasszikus mûvét szokás példaként

idézni.
1

Bár elsõ ránézésre talán evidensnek tûnik, egy hadsereg hogyan használja a

teret (hadgyakorlatokon, lõterekként, háborúban csatatérként és így tovább), köze-

lebbrõl tekintve a kérdéskör ennél jóval összetettebbnek bizonyul. Tanulmányomban

ezért a különbözõképpen felfogott és tapasztalt tér és a hadseregek tevékenysége és

annak hatása közötti összefüggések sokféle megközelítési módját és elemzési lehetõsé-

geit mutatom be a teljesség igénye nélkül az újabb angolszász szakirodalom tükrében.

A hadtörténeti-hadtudományi kutatások új irányai

A bölcsészet- és társadalomtudományokban már évtizedek óta zajló térbeli fordulat

(spatial turn) jól használható keretet jelent az erõszak- és hadtörténeti vizsgálódások szá-

mára is.
2

A tér, a térben zajló folyamatok tudományterületeket összekötõ jelenségek;
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egyaránt vizsgálódási területét képezik a bölcsészet- és társadalomtudományok, sõt a ter-

mészettudományok különbözõ ágainak. Ezeken a tudományterületeken napjainkban is

egyre fokozódó érdeklõdés tapasztalható az anyagi kultúra irányába is, oly mértékben,

hogy (különösen az angolszász irodalomban) egyenesen materiális fordulatról beszélhe-

tünk.
3

A fentieken kívül jelentkezõ, olyakor párhuzamosan futó nyelvi, szimbolikus,

kulturális, emlékezeti paradigmák ráadásul nem is igen értelmezhetõk egymástól elszi-

getelt jelenségként, hanem inkább a különbözõ módszertani megközelítések egymást

kölcsönösen kiegészítõ és inspiráló folyamaként vagy alrendszereiként.
4

Az említett folyamatok hatása a klasszikus hadtörténetírásban is érzékelhetõ.

Jay Winter az elsõk között emelt be pszichológiai, antropológiai, kulturális emléke-

zeti szempontokat a háborúk történetének kutatásába.
5

Jeremy Black egész kötetet

szentelt a kulturális fordulat hadtörténeti hozadékainak elemzésére.
6

Az új irányza-

tokban megfigyelhetõ a törekvés a hadviselés és a hadseregek tevékenységének

tágabb szociokulturális összefüggésekbe ágyazására csakúgy, mint a háború követ-

kezményeinek és emlékezetének számbavételére.
7

Ez utóbbi irányba illenek a nõk és

a háború történetének közös pontjait feldolgozó kötetek is.
8

Az elmúlt évtizedekben ezzel párhuzamosan a régészeti kutatásokban is elmoz-

dulás történt a közelmúlt és a jelen „régészetének” új területei felé. A „jelenlévõ múlt”

vagy a közelmúlt konfliktusainak archeológiájáról születtek alapvetõ kiadványok.
9

A hadirégészet fogalmát, angolszász gyökereinek és magyar irányainak összegzését,
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3 Errõl bõvebben lásd például Hicks, Dan and Beaudry, Mary C. (Eds.): The Oxford Handbook of

Material Culture Studies. Oxford University Press, Oxford, 2010, 1–24.

4 A témakörök összefüggéseit például Tilley, Christopher et al. (Eds.): Handbook of Material Culture.

SAGE, London, 2006, 7–12.; 303–314. és Woodward, Ian: Understanding Material Culture. SAGE, Lon-

don, 2007, 3–16. Az elmélet hazai recepciójához lásd Berta Péter: Szubjektumok alkotta tárgyak – tár-

gyak által konstruált szubjektumok. Interakció, kölcsönhatás, egymásrautaltság – az „új” anyagikultú-

ra-kutatásról. Replika, 63 (2008). 29–60.

5 Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History. Camb-

ridge University Press, Cambridge, 1995 és Winter, Jay and Sivan, Emmanuel (Eds.): War and

Remembrance in the Twentieth Century. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Különösen 6–39.

6 Black, Jeremy: War and the Cultural Turn. Polity, Cambridge, 2012

7 Lásd például Rousso, Henry: A New Perspective on the War. In: Echternkamp, Jörg and Martens,

Stefan (Eds.): Experience And Memory. The Second World War in Europe. Berghahn, New York –

Oxford, 2010, 1–9.; Audoin-Rouzeau, Stéphane és Anette Becker: Becker, Annette: 1914–1918. Az újraírt

háború. L’Harmattan–Atelier, Budapest, 2006.; Bourke, Joanna: New Military History. In Hughes,

Matthew and Philpott, William J. (Eds.) Palgrave Advances in Modern Military History. Palgrave

Macmillian, New York, 2006, 258–280.

8 Petõ Andrea (Ed.): Gender. War. Macmillan Reference, Farmington Hills, Mich., 2017.; Woodward,

Rachel and Duncanson, Claire (Eds.): The Palgrave International Handbook of Gender and the

Military. Palgrave Macmillan, London, 2017

9 Például Buchli, Victor and Lucas, Gavin (Eds.): Archaeologies of the Contemporary Past. Routledge,

London – New York, 2001.; Harrison, Rodney: Scratching the surface. In: González-Ruibal, Alfredo

(Ed.): Reclaiming Archaeology, Beyond the Tropes of Modernity. Routledge, London – New York,

2013, 44–55.; González-Ruibal, Alfredo: Archaeology of the Contemporary Past. In: Smith, Claire (Ed.):

Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, New York, 2014, 1683–1694.; Olsen, Bjørnar and

Pétursdóttir Þóra (Eds.): Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent

Past. Routledge, New York, 2014.; González-Ruibal, Alfredo and Moshenska, Gabriel (Eds.): Ethics and

the Archaeology of Violence. Springer, New York, 2015
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empirikus vizsgálatokon alapuló esettanulmányokkal kiegészítve hazánkban elsõként

Négyesi Lajos mutatta be munkáiban.
10

Muzeológiai, örökségvédelmi, kegyeleti

megközelítéssel, úttörõ munkának számítanak a Ravasz István által szerkesztett

kötetek, amelyek szerzõi egyebek mellett a katonatemetõket, háborús emlékmûve-

ket, katonai emlékhelyeket is összegyûjtötték.
11

A köteteken a kulturális emlékezet

és emlékezeti helyek Pierre Nora-i fogalmának hatása is érzékelhetõ.

A fenti tudományterületeken tehát összeér a földrajzi, városi tér, (erõszakos)

konfliktusok és a hadseregek tevékenységének, illetve ezek kulturális és materiális

emlékezeti nyomainak kutatása. Ezek tágabb látószögû megközelítései pedig vissza-

hatnak a hadtörténetre és hadtudományra is. Emellett egy másik aldiszciplína,

a katonai földrajz újradefiniálása is megtörtént a közelmúlt angol nyelvû irodalmá-

ban. A terület új elméleti alapokra helyezését elsõként Rachel Woodward végezte el

munkáiban, a szélesebb értelemben vett ember- vagy társadalomföldrajz szocioló-

giai, antropológiai szempontjainak alkalmazásával, így tehát az új hadtörténeti vizs-

gálatokhoz hasonló trendet követve.
12

Woodward kitágítja a katonai földrajz fogalmát, hiszen számára az épített vagy

természeti környezet mindenhol magán hordja a katonai tevékenység nyomait.

A hadseregek azokat a területeket is számba veszik, feltérképezik, bevonják terve-

ikbe, amelyeken közvetlenül nem fedezhetõk fel ezek a nyomok. Így tehát számára

szinte minden táj egyben katonai táj is.
13

Ugyanakkor a katonaság tere nem korláto-

zódik a (fegyveres) konfliktus terére, ehelyett beletartoznak a katonaság békeidõben

használt objektumai, így a laktanyák vagy a katonai kulturális emlékezet helyei, így

az emlékmûvek is.
14

A katonaság terét a modern szociológiai értelemben a földrajzi

mellett társadalmi-kulturális vonatkozásaiban is értelmezi, hálózatok és kölcsönha-

tások jelenlétét feltételezve, épített vagy természeti környezet, katona és civil, ember

és társadalom egymás közötti viszonyában.
15

TULIPÁN ÉVA: Térbe írt (had)történet. Elméleti és módszertani vázlat

10 Négyesi Lajos: Csata- és hadszíntérkutatás – hadtörténeti régészet. Hadtörténelmi Közlemények, 116

(2003/1). 198–205.; Négyesi Lajos: Hadirégészet. Hadtörténelmi Közlemények, 121 (2008/1). 160–181.;

Négyesi Lajos: Csaták néma tanúi. Budapest, 2010. A hadirégészet és a katonai örökség összefüggésire

lásd újabban Polgár Balázs: Hadtörténeti régészet és kulturális örökségvédelem. A Hadtörténeti Múzeum

Értesítõje, 2018 különszám. 419–437.

11 Ravasz István (szerk.) Emlékek a hadak útja mentén. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyomány-

õrzés. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Petit Real, Budapest, 2006.; Ravasz István (szerk.):

Emlékek a hadak útja mentén II. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és társadalom. HM Hadtörténeti

Intézet és Múzeum, Budapest, 2007

12 Woodward, Rachel: Military Geography. In: Douglas Richardson et al. (Eds.): The International

Encyclopedia of Geography. People, The Earth, Environment, And Technology. John Wylie & Sons,

Oxford, 2017.; Woodward, Rachel: Looking at Military Landscapes: Definitions and Approaches.

In: Bellais, Renaud and Droff, Josselin (Eds.): The Evolving Boundaries of Defence: An Assessment of

Recent Shifts in Defence Activities. Emerald Publishing UK, 2014, 141–155.; Woodward, Rachel:

Military Geographies. In: Thrift, N. and Kitchen, R. (Eds.): International Encyclopedia of Human

Geography. Elsevier, London, 2009, 122–127.; Woodward, Rachel: Military Geographies. Blackwell

Publishing, Oxford, 2004

13 Woodward, Rachel: Military Geography. 3; Woodward, Rachel: Looking at Military Landscapes. 141–145.

14 Uo.

15 Woodward, Rachel: Military Geography. 4-6; Woodward, Rachel: Looking at Military Landscapes.

144–154.



A továbbiakban a fentiek alapján két lehetséges kutatási és módszertani irányt

mutatok be vázlatosan a (had)történet térbeli elhelyezésére, annak megjelenítésére

és elemzésére vonatkozóan.

Térbe írt politikai üzenet. 1948 ünnepségei és a honvédzászlók

Az 1948-as centenáriumi ünnepségek jól illusztrálják a városi tér és annak szimbolikus

használata, benne a (terep)tárgyak, események, testi gyakorlatok változatos kölcsön-

hatásait, azokon keresztül pedig az érzelmek, politikai üzenetek (propaganda), a társa-

dalmi nyilvánosság és a fizikai tér feletti uralom gyakorlásának kifinomult eszköztárát.

1948 áprilisában (1941 után másodszor is) sor került a hadizsákmányként a Szov-

jetunióba vitt ’48-as hadizászlók visszaadására, átírva az emlékév eredeti programját.
16

Ezzel március 15-érõl a szabadság ünnepeként tematizált április 4-i dátumra helyezõ-

dött a hangsúlyt, amely az év során számtalan egyéb módon ismételt üzenetet támasz-

totta alá: 1848 örökségét a kommunista párt képviseli; követelései, így a nemzeti füg-

getlenség és a szabadság a szovjet hadsereg segítségével valósultak meg. Az emlékév

eseményei ugyanakkor a hadsereg átalakításának ideológiai alapját jelentették.
17

Áprilisban a Hõsök terén került sor a 48-as honvédzászlók ünnepélyes vissza-

adására, ahol látványos koreográfia keretében a Kossuth Akadémia hallgatói vették

át azokat egyenként a szovjet katonáktól. Ezután katonai kísérettel, a hagyományos

reprezentációs útvonalon, az Andrássy úton kísérték a zászlókat, majd a menet érin-

tette a Szabadság teret, ahol már állt a szovjet hõsi emlékmû, amelynél az állami

vezetõk koszorút helyeztek el. Majd a Nemzeti Múzeumba vitték a 48-as mûtárgya-

kat, ahol szeptemberig a centenáriumi kiállításon láthatta azokat a nagyközönség.
18

Szeptemberben a honvédség százéves fennállására emlékezõ egyhetes ünnep-

ségsorozat hivatalos megnyitóját a Gellérthegy tetején álló a Szabadság szobornál

tartották. Innen indult a katonák és rendõrök részvételével zajló váltófutás a Budai

Várban lévõ 1848-as szoborhoz, ahol a verseny lezárultával szintén koszorúzási

ünnepségre került sor. A levéltári iratokban fennmaradt eredeti tervezetbõl tudható,

hogy a váltófutás irányát megfordították, felcserélve ezáltal annak kiinduló és vég-

pontját.
19

A csere magyarázatát is megtaláljuk a Honvéd címû folyóirat tudósításá-

ban, amely (meglehetõsen didaktikusan) így dekódolta a futás útvonalának üzenetét:

„… szovjet csapatok által hozott felszabadulás tette lehetõvé […] a 48-as szabadságharc igazi

és méltó megünneplését.”
20
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16 A zászlók részletes leírását és a visszaadás körülményeit lásd Györkei Jenõ – Cs. Kottra Györgyi: Dicsõ

ereklyék. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hadilobogóinak története. Zrínyi, Buda-

pest, 2000.; Tulipán Éva: 1848 1948-ban. Múlthasználat és propaganda a néphadsereg születésének

hajnalán. Hadtörténelmi Közlemények, 128 (2015/4). 1105–1112.

17 A hadsereg 1940-es évek végi átalakításának részleteirõl lásd Nagy Tamás: Katonapolitika a hideghá-

ború kezdetén, 1945–1948. Valóság, 46 (2003/6). 77–88.; Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadi-

ipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között. Budapest, Állambiztonsági Szol-

gálatok Történeti Levéltára – Argumentum Kiadó, 2014, 56–57; Tulipán: 1848 1948-ban i. m. 1105–1112.

18 Györkei – Cs. Kottra: i. m. 19–27.

19 Jegyzõkönyv az MDP KV Katonai Bizottsága 1948. 08. 11-i ülésérõl. MNL OL M-KS-276. f. 54. cs. 7. õe.

20 Honvéd, 3 (1948/10). 10.
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A Honvéd Hét második napján, szeptember 12-én talán még a tavaszi esemé-

nyeknél is látványosabb ünnepség keretében a Somogyi Béla ú, Bajcsy-Zsilinszky út,

Szent István körút, Margit-híd és a Mártírok útja útvonalon szállították a honvéd-

zászlókat a Nemzeti Múzeumból a Hadtörténeti Múzeumba.
21

Áprilisban és szeptemberben is a felszabadítóként ünnepelt Vörös Hadsereg

került tehát a katonai ünnepségek középpontjába. Ez annak ellenére így történt,

hogy 1848 a propagandában bemutatott emlékezete számos paradox elemet hordo-

zott, és a „felszabadító Vörös Hadsereg” ünneplése három évvel Magyarország

elfoglalása után, amikor még jól emlékeztek erõszakos fellépésére, messze nem volt

problémamentes.
22

A 48-as zászlók visszaadásával hangsúlyossá tett politikai üzenetet Budapest

utcáinak bejárásával, mintegy a város felszínére írva, térben is megjelenítették.

A kézzelfogható (terep)tárgyak, valamint az ezekhez kötõdõ szertartások, testi gya-

korlatok és érzelmi töltet mind-mind az üzenet emlékezetbe vésését segítette elõ.
23

(Had)történeti adatok ábrázolása térinformatikai adatbázisban.

Az 1956-os budapesti halottak téradatbázisa

A térbeli aspektusok figyelembevételével zajló kutatás másik lehetséges iránya a tér-

informatikai adatbázisok alkalmazhatóságának vizsgálata (had)történeti adatok

megjelenítésében vagy új szempontú rendezésében. Ennek egy kísérleti jellegû fel-

dolgozása az 1956-os budapesti halottak téradatbázisa, amely a forradalmi eseményekkel

összefüggésben Budapesten elhunytak adatait jeleníti meg mai és közel egykorú tér-

képrétegre vetítve a Hungaricana portálon.
24

Az adatbázis az áldozatok azonosítását

szolgáló személyes adatok mellett a halálesetre vonatkozó információkat, illetve

azok térbeli és idõbeli bizonytalanságait is tartalmazza.
25
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21 Györkei – Cs. Kottra: i. m. 19–27.; Szabad Nép, 6. (1948. 09. 14.) 211. 1.

22 Az emlékév üzenetének ambivalens jegyeit lásd Gerõ András (szerk.): Az államosított forradalom.

1848 centenáriuma. Új Mandátum, Budapest, 1998, 17–19. A szovjet hadsereg magyarországi tevé-

kenységének árnyoldalairól ír Ungváry Krisztián: Budapest ostroma (7. kiad.). Corvina, Budapest,

2013.; Petõ Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erõszak története Magyarországon a

II. világháború alatt. Jaffa, Budapest, 2018. Bár a háborút követõen a társadalom egy jó részében mun-

kálhatott a felejtés és újrakezdés igénye, 1848 kommunisták által sokáig sikeresen uralt emlékezete

mind 1956-ban, mind 1989-ben fontos mobilizáló erõként jelentkezett a hatalom elleni küzdelmekben.

A magyar katonaság és a szovjet hadsereg 1956-os szerepérõl részletesen lásd Horváth Miklós: 1956

hadikrónikája. Akadémiai, Budapest, 2003

23 Az emlékezet helyhez rögzítettségét és egyéb stabilizátorait tárgyalja Assmann, Aleida: Cultural

Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives. Cambridge University Press, Camb-

ridge, 2011, 238–253., 281–324.; Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai iden-

titás a korai magaskultúrákban. Atlantisz, Budapest, 1999, 49–64.; Connerton, Paul: How Societies

Remember. Cambridge University Press, Cambridge, 1989. Az emlékeztetés városi térben megjelenõ

jeleit és az identitás térbeliségét elemzi Gyáni Gábor: „Térbeli fordulat” és a várostörténet. Korunk, 18

(2007/7). 4–12; és Gyáni Gábor: A város és az imaginárius történelem. Irodalmi Szemle, 56 (2013/6). 8–20.

24 Molnár Gábor – Tulipán Éva: 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti áldozatainak térinfor-

matikai adatbázisa, 2016. Hungaricana portál.

https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/1956-halottak-terkep/ (Letöltés: 2019. 02. 20.)

25 Tulipán Éva – Molnár Gábor: Az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti halottainak térinfor-

matikai adatbázisa. Betekintõ, 2016. 3.



Az elkészült téradatbázis egy további térinformatikai kutatás pilot projektjének is

tekinthetõ. Értékeléséhez és lehetséges további kutatási-módszertani irányokhoz érde-

mes azt szûkebb és tágabb kontextusba helyezni, így a továbbiakban röviden áttekin-

tem az interneten elérhetõ hasonló hazai és külföldi történeti téradatbázisokat.

A megvalósult magyar internetes történeti térprojektek közül számos köthetõ

hadtudományi–hadtörténeti témákhoz. Nem szorosan vett térinformatikai adatbá-

zis, de az elsõ ilyen jellegû hazai munka Mihályi Balázs térképtudományi nézõpontú

feldolgozása Budapest ostromáról.
26

2010 óta már több hasonló erõszak- és várostörténeti adatbázis készült. Az ELTE

Társadalomtudományi Karán fejlesztették a Konfliktustérképek. Integrált térinformatikai

rendszert. A projekt honlapján térképre vetítve olyan témákhoz találhatunk részletes

adatokat, mint az 1848 etnikai színezetû konfliktusok és antiszemita erõszak, a 19–20.

században elkövetett antiszemita atrocitások és pogromok, az 1918–19-es vörös és

fehérterror, a második világháború idején a Délvidéken elkövetett atrocitások, a zsidó

és roma holokauszt helyszínei vagy az 1956-os forradalom alatti erõszakos esemé-

nyek, sortüzek.
27

Tabajdi Gábor önállóan és Ungváry Krisztiánnal közösen is publikált több köte-

tet a Jaffa Kiadónál Budapest 20. századi történetére vonatkozóan.
28

A Budapest

a diktatúrák árnyékában címû könyvhöz honlap is kapcsolódik, amelyen Google térké-

pen kereshetõk a korszak fontosabb budapesti helyszínei, amelyekhez rövid leírások

és fényképek is kapcsolódnak.
29

A (Vera and Donald Blinken) Open Society Archives 2014-ben készítette el a zsi-

dónak minõsülõ magyar állampolgárok részére 1944 júniusa és decembere között

kényszerlakhelyül kijelölt budapesti házak térképes adatbázisát. A csillagos házak

történetéhez a látogatók is írhatnak bejegyzéseket.
30

A 60. évfordulóra készült el a Magyar Október, az 1956-os forradalom online tér-

képes adatbázisa.
31

A tanulmány témaköre szempontjából különösen a honlap Film

és fotó alfejezete érdekes, amelyen országosan, és Budapestre vonatkozóan részlete-

sebben kereshetünk a geokódolt fotó- és filmadatokban. A téradatbázisban elérhetõ

filmek a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a fotók jórészt a Fortepan gyûjteményébõl

származnak.
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A fentiekhez képest jóval nagyobb volumenû vállalkozás a 2016 óta zajló Buda-

pest Idõgép projekt.
32

A portál adatgazdagságát is mutatja, hogy alrendszerei között

találhatók Budapest 1837 és 1937 közötti térképei, budapesti levéltári iratok térképes

adatbázisai, illetve itt kapott webes felületet az 1944-es budapesti légifotók és az

1956-os budapesti halottak adatbázisa is.
33

A Hungaricana portál felületén több millió-

nyi digitalizált forrás bázisán, geokódolt adatok keresésére és térképes megjeleníté-

sére nyílik lehetõség, ezáltal „a térben és idõben történõ barangolást kínálja interaktív térké-

peken” a látogató számára.
34

A fenti adatbázisok a térbeli bölcsészet (geohumantities) vagy digitális bölcsé-

szet (digital humantities) innovatív területéhez kapcsolhatók. A megközelítések

újdonságát mutatja, hogy magyar nyelven csupán a tavalyi évben indult útjára a

területre fókuszáló internetes folyóirat.
35

A folyóirat elsõ számában az 1956-os buda-

pesti halottak adatbázisát, mint a Budapest Idõgép alkalmazásának pozitív irányát

említik, kiemelve, hogy bár a levéltári források digitalizálása és georeferálása önma-

gában komoly tudományos munka, „… az adatok és térképek ilyen szintû és mennyiségû

feldolgozása és összekapcsolása az, ami valódi hozzáadott értéket hoz létre”.
36

A számos külföldi jó gyakorlat közül a hely szûke miatt csupán két példát raga-

dok ki. Az elsõ a Stanford Egyetem által indított Spatial History Project.
37

A kutatás

egyik alprojektje magyar (erõszak)történeti vonatkozású: a budapesti gettósításhoz

kapcsolódó mobilitási térkép és dinamikus téradatok kezelésének mûhelytitkaiba

nyújt bepillantást.

A második példa az Európai Unió 2014-ben indult Digital Research Infrastructure

for the Arts and Humanities elnevezésû kutatási programja.
38

A terület fontosságát és

aktualitását egyaránt mutatja, hogy a DARIAH GeoHumanities munkacsoportjának

feladata éppen a térbeli fordulat által összeérõ bölcsészet-, társadalom- és földtudo-

mányok, valamint a digitális technológiák lehetséges közös fejlesztéseinek digitális

tartalmak és képzések segítségével történõ elérhetõvé tétele.
39

TULIPÁN ÉVA: Térbe írt (had)történet. Elméleti és módszertani vázlat
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37 Részletes bemutatását lásd Steiner, Erik: The Spatial History Project. Intelligent Cities: Case study.

In: Piedmont-Palladino, Susan, editor: Intelligent Cities. National Building Museum, Washington DC,

2011, 36–41.
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Összegzés

A hagyományos (had)történeti kutatásokhoz csakúgy, mind a térinformatikai adat-

bázisok építéséhez elengedhetetlen azok társadalomtudományi elméleti alapokra

helyezése, és a kutatási eredmények értelmezéséhez is szükséges ez a háttér. A tanul-

mányban bemutatott irányok az erõszaktörténet, kulturális emlékezet mellett a kül-

földön is innovatívnak számító materiális kultúrakutatás és digitális bölcsészet kere-

teiben is relevánsak.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Assmann, Aleida: Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives. Cambridge

University Press, Cambridge, 2011

Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban.

Atlantisz, Budapest, 1999

Audoin-Rouzeau, Stéphane és Anette Becker: 1914-1918. Az újraírt háború. L’Harmattan–Atelier,

Budapest, 2006

Barna Ildikó et al.: Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19–20. században. Konfliktustérképek. Integrált

Térinformatikai Rendszer. ELTE, Budapest, 2012.

http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=layouts&Itemid=192

Berta Péter: Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok. Interakció, kölcsönhatás,

egymásrautaltság – az „új” anyagikultúra-kutatásról. Replika, 63 (2008). 29–60.

Black, Jeremy: War and the Cultural Turn. Polity, Cambridge, 2012

Bourke, Joanna: New Military History. In: Hughes, Matthew and Philpott, William J. (Eds.): Palgrave

Advances in Modern Military History. Palgrave Macmillian, New York, 2006, 258–280.

Buchli, Victor and Lucas, Gavin (Eds.): Archaeologies of the Contemporary Past. Routledge,

London–New York, 2001

Budapest idõgép, 2016–2019. Hungaricana portál. https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/

Connerton, Paul: How Societies Remember. Cambridge University Press, Cambridge, 1989

Csillagos házak, 2014. http://www.csillagoshazak.hu/#

DARIAH in a Nutshell https://www.dariah.eu/about/dariah-in-nutshell/

Digitális Bölcsészet, 1. (2018. 09. 19). DOI https://doi.org/10.31400/dh-hun.2018.1

GeoHumanities, DARIAH. https://www.dariah.eu/activities/working-groups/geohumanities/

Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980

között. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Argumentum Kiadó, Budapest, 2014

Gerõ András (szerk.): Az államosított forradalom. 1848 centenáriuma. Új Mandátum, Budapest, 1998

González-Ruibal, Alfredo: Archaeology of the Contemporary Past. In: Smith, Claire (Ed.): Encyclopedia

of Global Archaeology. Springer, New York, 2014, 1683–1694

González-Ruibal, Alfredo and Moshenska, Gabriel (Eds.): Ethics and the Archaeology of Violence.

Springer, New York, 2015

Gyáni Gábor: „Térbeli fordulat” és a várostörténet. Korunk, 18 (2007/7). 4–12.

Gyáni Gábor: A város és az imaginárius történelem. Irodalmi Szemle, 56 (2013/6). 8–20.

Györkei Jenõ – Cs. Kottra Györgyi: Dicsõ ereklyék. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc

hadilobogóinak története. Zrínyi, Budapest, 2000

Harrison, Rodney: Scratching the surface. In: González-Ruibal, Alfredo (Ed.): Reclaiming Archaeology.

Beyond the Tropes of Modernity. Routledge, London-New York, 2013, 44–55.

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203068632.ch3

Hicks, Dan and Beaudry, Mary C. (Eds.): The Oxford Handbook of Material Culture Stu-dies.

Oxford University Press, Oxford, 2010, 1–24.

40 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY



HADTUDOMÁNY 2019/3. 41

Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Akadémiai, Budapest, 2003

Hungaricana fejlesztés és Budapest idõgép.

https://hungaricana.hu/hu/nka25/leveltar/hungaricana-fejlesztes-es-budapest-idogep/

Kokas Károly és Biszak Sándor: Budapest Idõgép. Digitális Bölcsészet 1. (2018. szeptember), 175–184.

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2018.1.231

Magyar Október, 2016. http://www.magyaroktober.hu/terkep

Mihályi Balázs: Budapest ostromának (1944–45) kartográfiai feldolgozása. (Szakdolgozat) 2003

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban

-2/budapest-ostroma-5C6C/budapest-ostromanak-1944-45-kartografiai-feldolgozasa-5C6D/

Molnár Gábor – Tulipán Éva: 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti áldozatainak térinformatikai

adatbázisa, 2016. Hungaricana portál.

https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/1956-halottak-terkep/

Nagy Miklós Mihály: Magyarország hadtörténeti földrajza. (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai)

(PhD-értekezés) Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori

Iskola, Pécs, 2014

Nagy Tamás: Katonapolitika a hidegháború kezdetén, 1945–1948. Valóság, 46 (2003/6). 77–88.

Négyesi Lajos: Csata- és hadszíntérkutatás – hadtörténeti régészet. Hadtörténelmi Közlemények, 116 (2003/1).

198–205.

Négyesi Lajos: Csaták néma tanúi. Budapest, 2010

Négyesi Lajos: Hadirégészet. Hadtörténelmi Közlemények, 121 (2008/1). 160–181.

Olsen, Bjørnar and Pétursdóttir Þóra (Eds.): Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology

of the Re-cent Past. Routledge, New York, 2014

Petõ Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erõszak története Magyarországon a II. világháború

alatt. Jaffa, Budapest, 2018

Petõ Andrea (Ed.): Gender. War. Macmillan Reference, Farmington Hills, Mich., 2017

Polgár Balázs, Hadtörténeti régészet és kulturális örökségvédelem. A Hadtörténeti Múzeum Értesítõje, 2018

különszám. 419–437.

Ravasz István (szerk.) Emlékek a hadak útja mentén. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományõrzés.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Petit Real, Budapest, 2006

Ravasz István (szerk.) Emlékek a hadak útja mentén II. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és társadalom.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2007

Rousso, Henry: A New Perspective on the War. In Echternkamp, Jörg and Martens, Stefan (Eds.)

Experience And Memory. The Second World War in Europe. Berghahn, New York–Oxford, 2010,

1–9.

Steiner, Erik: The Spatial History Project. Intelligent Cities: Case study. In: Piedmont-Palladino, Susan,

editor: Intelligent Cities. National Building Museum, Washington DC, 2011, 36–41.

Szun-ce: A háború mûvészete. Cartaphilus, Budapest, 2008

Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában, 1945–1989. Jaffa, Budapest, 2015

Tabajdi Gábor: Budapest a szabadság napjaiban, 1956. Jaffa, Budapest, 2016

Tilley, Christopher et al. (Eds.): Handbook of Material Culture. SAGE, London, 2006, 7–12., 303–314.

Tulipán Éva: 1848 1948-ban. Múlthasználat és propaganda a néphadsereg születésének hajnalán.

Hadtörténelmi Közlemények, 128 (2015/4). 1105–1112.

Tulipán Éva – Molnár Gábor: Az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti halottainak

térinformatikai adatbázisa. Betekintõ, 2016. 3.

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2016_3_tulipan_molnar_0.pdf

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma (7. kiad.). Corvina, Budapest, 2013

Ungváry Krisztián – Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában. Titkos helyszínek, szimbolikus

terek és emlékhelyek a fõvárosban. Jaffa, Budapest, 2012a.

Ungváry Krisztián – Tabajdi Gábor: Titkosbudapest.hu. 2012b. http://www.titkosbudapest.hu/index

Warf, Barney and Arias, Santa (eds.): The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives. Routledge,

New York, 2009

TULIPÁN ÉVA: Térbe írt (had)történet. Elméleti és módszertani vázlat



Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History.

Cambridge University Press, Cambridge, 1995

Winter, Jay and Sivan, Emmanuel (Eds.): War and Remembrance in the Twentieth Cen-tury.

Cambridge University Press, Cambridge, 1999

Woodward, Ian: Understanding Material Culture. SAGE, London, 2007

Woodward, Rachel: Military Geography. In: Douglas Richardson et al. (Eds.): The International

Encyclopedia of Geography. People, The Earth, Environment, And Technology.

John Wylie & Sons, Oxford, 2017

Woodward, Rachel: Looking at Military Landscapes: Definitions and Approaches. In: Renaud Bellais and

Josselin Droff eds. The Evolving Boundaries of Defence: An Assessment of Recent Shifts in

Defence Activities. Emerald Publishing UK, 2014, 141–155.

Woodward, Rachel: Military Geographies. In: Thrift N. and Kitchen R. eds. International Encyclopedia of

Human Geography. Elsevier, London, 2009, 122–127.

Woodward, Rachel: Military Geographies. Blackwell Publishing, Oxford, 2004

Woodward, Rachel and Duncanson, Claire (Eds.): The Palgrave International Handbook of Gender and

the Military. Palgrave Macmillan, London, 2017

42 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY



HADTUDOMÁNY 2019/3. 43

Hausner Gábor

Egy félévszázados diskurzus

a hadtörténelem helyérõl és szerepérõl

Perjés Géza hozzászólása

a magyar hadtörténetírásról zajló vitához 1956 nyarán

DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.43

2005-ben a Hadtörténeti Intézet vitaülést szervezett a magyar hadtörténetírás helyzetérõl.

A vita a hadtörténetírás, mint részdiszciplina helye, szerepe, megújításának feladatai,

a hadtörténetírói beszédmód új lehetõségei körül folyt. Az akkor és azóta megjelent írások

olvastán nyugodtan állítható, hogy a felmerült kérdésekben nem sikerült konszenzusra jutni,

annál is kevésbé, mert azok összekapcsolódtak a hazai hadtudomány autonómiájáról, struktú-

rája, szakterületei körülhatárolásáról folyó diskurzusokkal. Így azok a Magyarországon már

a 19. század közepén feltett alapvetõ kérdések: mi a hadtörténelmi kutatás tulajdonképpeni

célja és feladata, hol a hadtörténetírás helye a tudományok rendszerében – ma sincsenek

megnyugtatóan megválaszolva. Ezért is tanulságos és aktuális a 20. század legnagyobb

hatású magyar hadtörténészének, Perjés Gézának (1917–2003) az 1956 nyarán megfogalma-

zott, kéziratban maradt részletes véleménye, amely hagyatékából került elõ, s amelyet a tanul-

mány teljes terjedelmében közread. Perjés szerint a hadtörténelem a történettudomány

segédtudománya, és feladata nem az, hogy a mai katonai gyakorlatot segítse elõ, mivel

a hadtörténelmi múlt és a ma katonai praxisa között az összefüggés egyáltalán nem közvetlen,

nem szoros.

2005-ben a Hadtörténeti Intézet vitaülést szervezett a magyar hadtörténetírás hely-

zetérõl. A vita a hadtörténetírás, mint részdiszciplina helye, szerepe, megújításának

feladatai, a hadtörténetírói beszédmód új lehetõségei körül folyt. A Hadtörténelmi

Közlemények 2006. és 2007. évi számaiban közzétett hozzászólások és az azt köve-

tõen e tárgykörben megjelent írások olvastán nyugodtan állítható, hogy a felmerült

kérdésekben nem sikerült konszenzusra jutni, így az alapvetõ kérdések: mi a

hadtörténelmi kutatás tulajdonképpeni célja és feladata, hol a hadtörténetírás

helye a tudományok rendszerében – ma sincsenek megnyugtatóan lezárva. Ezért is

tanulságos és aktuális a 20. század legnagyobb hatású magyar hadtörténészének,

Perjés Gézának az 1956 nyarán megfogalmazott, kéziratban maradt részletes véle-

ménye, amely hagyatékából került elõ, s amelyet az alábbiakban teljes terjedel-

mében közreadunk.
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A magyar hadtörténetírás körüli viták

A hadtörténetírás alapvetõ tudomány-rendszertani dilemmája: a „nagy történet” és a

„katonatörténet”, hadtörténész és történész, hadtörténelem és hadtudomány

kapcsolata Magyarországon már a 19. században megfogalmazódott.
1

Kiss Károly

honvéd ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia tagja például 1855-ben az

Akadémia közgyûlésén felolvasott, Olvasmányok a haditörténelembõl címû értekezé-

sében, az egyik legkorábbi e témakörbõl született írásban, azt írta: „… A haditörté-

nelem nem más, mint a harcok folyamának, a hadügy rendszere kifejlõdésének s kölcsönösen

egymásra ható, egymást kiegészítõ viszonyainak történelmi alakban hû elõadása. Az ilyenképp

kidolgozott egyetemes haditörténelem szülõje leend az összes haditudományoknak, és így

minden katonai képzõ tanulmányoknak is valóságos központjául tekinthetõ.”
2

A hadtörténetírás elméleti és módszertani megalapozását magyar földön elsõ-

ként elvégzõ Kiss szerint a hadtörténetírónak ismernie kell az egyetemes hadtörté-

netet, hadügyet és hadtudományt, és bármely hadtörténelmi elõadást „… azzal kell

befejeznünk, hogy egybehasonlítjuk a megtörtént események felett vitázó elméletünket a

végeredménnyel, bírálat alá vesszük a stratégiai és taktikai elmulasztásokat stb.; mert csak ez

által nyerend az elõadás egy bizonyos didaktikai színezetet, amit pedig a hadi történésznek

elmulasztani soha sem kell, mert csak ez által válik a hadi történelem egyszersmind oktató

munkává, amelynek pedig rendeltetésénél fogvást, múlhatatlanul lennie kell.”
3

Kiss Károly úgy vélte, hogy nemcsak a hadtörténésznek kell értenie a hadtudo-

mányhoz, hanem „… minden polgárnak a hadi tudományt vagy legalább a harcmûvészetet,

mint a religiót, elemeiben tanulni kellene”.
4

Egy emberöltõvel késõbb Salamon Ferenc

történész, az MTA Hadtudományi Bizottságának tagja, a bizottság tudományos folyó-

irata, a Hadtörténelmi Közlemények elsõ számában, 1888-ban megjelent Általánosságok

a hadtörténelemrõl címû írásában már az addigi hadtörténelmi irodalom kritikájaként

fogalmazta meg, hogy a hadtörténészek a saját közönségüknek írnak, s nem kapcso-

lódnak be a történetíráson belüli párbeszédbe.
5

Salamon pontosan exponálta a „szabá-

lyos” történeti képzésben nem részesült, hadtudományi képzettséggel rendelkezõ

katona hadtörténészeket jellemzõ gyengeségeket, úgy, mint a saját kategóriák és

terminológia visszavetítése az elmúlt események leírásába, a nemzeti kérkedés és

elfogultság, az események leírásainak kritikátlan elfogadása, azaz a forráskritika

hiánya.
6

Vele szemben az MTA Hadtudományi Bizottságának másik tagja, Rónai

Horváth Jenõ százados azon a véleményen volt, hogy a „… hadi történetírást mûve-

lõnek, a történetíráshoz mellõzhetetlen képzettségen s a történelmi segédtudományok bírásain
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1 Kiss Károly: Olvasmányok a haditörténelembõl. I. rész. Magyar Akadémiai Értesítõ, 1855. I. sz. 45. Idézi

Ács Tibor: A hadtörténetírás és dilemmái. In: A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései.

Szerk. Kincses Katalin Mária. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2015. 90.

2 Kiss K.: i. m. 59.; Ács T. i. m. 91.

3 Uo.

4 Kiss Károly: A hadi történészet. Új Magyar Múzeum, 1856. I. k. 227. Idézi Ács T.: i. m. 88–89.

5 Salamon Ferenc: Általánosságok a hadtörténelemrõl. Hadtörténelmi Közlemények, 1 (1888/1). 4–5.

6 Hermann Róbert – Kincses Katalin Mária: Bevezetõ. In: A magyar hadtörténetírás története és aktuális

kérdései. Szerk. Kincses Katalin Mária. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2015. 8–9.
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kívül még egy különös ismerettel, egy különös képzettséggel kell bírnia, s ez a katonai szakis-

meret.” Az ideális megoldás az lenne, hogy „… a hadtörténet írását egészen a katonákra

kellene bízni, amint az külföldön, sõt, a Monarchiánk nyugati államaiban is majd kizárólag a

katonák kezében van”, ami azzal az elõnnyel járna, hogy a csapatok katonai nevelé-

sében közvetlenül is fel lehetne használni.
7

Ezek a véleménykülönbségek a 20. században is fennmaradtak, köztörténet és

hadtörténet viszonya, mint azt Perjés Géza alább közreadott hozzászólása is bizo-

nyítja, a század közepére sem tisztázódott. Az 1990-es években a hadtudomány auto-

nómiája, struktúrája körül kibontakozó diskurzusokban,
8

majd a 2000-es évek elején

lezajlott polémiákban
9

ismételten felmerült a hadtörténelem hovatartozásának,

tárgyának, módszereinek a kérdése. A diskurzus mára elakadni látszik
10

anélkül,

hogy közelebb jutottunk volna a 19. században föltett kérdések megválaszolásához.

Mindössze egy pontban mutatkozik konszenzus: abban, hogy a hadtörténet inter-

vagy multidiszciplina, amely egyaránt kötõdik a történettudományhoz és a hadtu-

dományhoz.
11

Perjés Géza hozzászólása a magyar hadtörténetírásról

az SZKP XX. kongresszusa után megindult vitához

Perjés alább közreadandó, a Hadtörténeti Intézet vezetõségének elküldött véle-

ménye a hadtörténetírásról az SZKP XX. kongresszusa (1956. február 14–25.) után

Magyarországon kibontakozott tisztulási folyamat és útkeresés egyik történeti doku-

mentuma. A Hadtörténelmi Közlemények 1956. évi 3. számában jelent meg egy szerzõ

nélküli, kritikus hangvételû írás, amely erõteljesen ostorozta a magyar hadtörténetírás

HAUSNER GÁBOR: Egy félévszázados diskurzus a hadtörténelem helyérõl és szerepérõl

7 Rónai Horváth Jenõ: Néhány szó a magyar hadi történetírás ügyében. Ludovica Akadémia Közlönye,

1888. 94. Idézi Ács T.: i. m. 94–95.

8 „A hadtudomány tárgya és helye a tudományok rendszerében 1990 után folyamatosan napi renden lévõ kérdés

volt, számos konferencia, tanácskozás, kisebb-nagyobb rendezvény, valamint cikkek és kiadványok sokasága foglal-

kozott vele. Megnyugtató konszenzus nincs ezen a területen, elmúltak azok az idõk, amikor a szovjet hadtudo-

mány primátusa hazánkban is meghatározta a hadtudomány tárgyát, belsõ szerkezetét, legfontosabb kutatási

irányait. A vita mindig akkor lángol fel, amikor valamilyen konkrét ok (mint például most az MTA tudományági

felülvizsgálata) vagy ambíció (mint például a ’90-es években a katonai mûszaki doktori iskola létrehozásának szán-

déka) döntésre kényszeríti a hadtudomány/civil tudományok képviselõit” Szenes Zoltán: Akadémiai viták a

hadtudomány struktúrájáról. Hadtudomány, 2013/3–4. 61.

9 Lippay Péter: Aktuális-e ma a hadtörténelem? Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 8 (2004/3).

76–89.; Pollmann Ferenc: „Marcona” történelem: hadtörténetírás határon innen és túl. Korall, 9 (2008.

november). 120–128.; Csikány Tamás: A hadtörténelem támadólagos védelme egy morózus hadtörté-

nésszel szemben. Korall, 10 (2009). 181–183.; Markó György: Morcos válasz egy „marcona” törté-

nésznek. Korall, 10 (2009). 175–180.; Pollmann Ferenc: Második nekifutásra (Még egyszer a „marcona”

történelemrõl). Korall, 10 (2009). 184–189. Ezek többsége utóbb megjelent A magyar hadtörténetírás

története és aktuális kérdései c. kötetben (Szerk. Kincses Katalin Mária. Budapest, Hadtörténeti

Intézet és Múzeum, 2015. 23–161.). A kötet kritikája: Hausner Gábor: Hadtörténelmi Közlemények,

128 (2015/4). 1204–1206.

10 Legújabb kísérlet a diskurzus felélesztésére: Szem Géza: A hadtörténetírás néhány alapkérdésérõl.

Hadtudományi Szemle, 12 (2019. E-szám). 303–317.

11 Ács T.: i. m. 85.; Szenes Z.: i. m. 64–65.; Gõcze István: A hadtudomány részterületeinek empirikus

vizsgálata – 3. rész Hadtudomány, 17 (2017/3). 6. Érinti a kérdést Rainer M. János: Századosok.

Osiris–OSZK, Budapest, 2018. Bevezetés, 11.



addigi szektásságát, dogmatikusságát és hiányosságait Gondolatok a magyar hadtörté-

netírás néhány kérdésérõl címmel.
12

Erre az idõszakra és az említett tanulmány születésére így emlékezett évtize-

dekkel késõbb az egyik szerzõ, Borus József: „… A Szovjetunió Kommunista Pártjának

1956 februárjában lezajlott XX. kongresszusáról az azóta eltelt közel ötven esztendõ alatt

sokan nyilatkoztak és sok mindenfélét írtak. Azt a hatást, amit ez a kongresszus a Hadtörté-

nelmi Intézetre és folyóiratára, a [Hadtörténelmi] Közleményekre kifejtett (volna), ma már

csak néhányan ismerjük, többen már nincsenek életben. Akik átélték ezt a korszakot, remélem,

egyetértenek velem abban, hogy Magyarországon is új szelek kezdtek fújdogálni, és a már

korábban érezhetõ inkább csak szellõk felerõsödtek. A szovjet pártkongresszus hatására erõtel-

jesen ható új szeleket érezni lehetett a Hadtörténelmi Intézetben is, magánbeszélgetésekben, de

különféle intézeti rendezvényeken is. A kongresszus keltette hatás egyik megnyilvánulásaként

kollektív tanulmányt írtunk: Gondolatok a magyar hadtörténetírás néhány kérdésérõl – ezt a

folyóirat 1956. 3. száma tartalmazta volna… a szám, benne a közös tanulmánnyal, elkészült,

és november 4. után kellett volna forgalomba kerülnie. Közben azonban bekövetkezett a szovjet

intervenció, megalakult a Kádár-kormány, a hadseregben csak az maradhatott tisztként, aki

hajlandó volt aláírni az ezen kormány tevékenységét helyeslõ »Tiszti nyilatkozat«-ot. Ebben a

helyzetben a Hadtörténelmi Intézet részben új vezetése »biztos, ami biztos« alapon zúzdába

küldte ezt a 3. számot – az utókorra csak néhány példány maradt belõle.”
13

Perjés ehhez az íráshoz csatlakozik, ezt egészíti ki hozzászólásában. A megszó-

laló helyzete a kívülállóé – Perjés ezt többször hangsúlyozza mintegy maga mentsé-

gére. Annak ellenére ugyanis, hogy 1954–1956 között számos kísérletet tett, hogy

bekapcsolódjon a hadtörténeti kutatásokba és bekerüljön a Hadtörténeti Intézetbe,

alkalmazására nem került sor, mint megsúgták neki – rossz „káderlapja” (ludovikás

múltja és világháborús szolgálata) miatt. Így a kényszerû fizikai és a szellemi segéd-

munka (kórházi segédmunka, filmgyári statisztálás) közepette vetette papírra

gondolatait, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy részt vegyen a hadtörténetírás

megújításának munkájában. Az SZKP XX. kongresszusát követõ idõkben ugyanis

felcsillant egyéni sorsának jobbra fordulása és hadtörténeti tervei megvalósulásának

a reménye.
14

Ezért az 1956 júniusában írt hozzászólását hamarosan (augusztus 5-én)

követte egy másik, ezt kiegészítõ írás is, amelynek címe: A hadtörténet és a katonai

vezetõk kiképzése. Igen jellemzõ Perjés akkori helyzetére, hogy végül egyik sem kapott

nyilvánosságot, mostanáig mindkettõ kéziratban maradt.
15
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12 Gondolatok a magyar hadtörténetírás néhány kérdésérõl. Hadtörténelmi Közlemények, új folyam, 3.

(1956/3). 3–19.

13 Borus József: Újraindul a Hadtörténelmi Közlemények (1954–1955). Hadtörténelmi Közlemények,

117. (2004/1.) 293. Lásd még Hausner Gábor: Egy sajtótörténeti ritkaság – a Hadtörténelmi Közlemé-

nyek 1956. évi 3. száma. In: Hadi múltunk kincsesháza. Avagy: eleink emlékei a Hadtörténeti Intézet

és Múzeumban. Szerk. Ravasz István. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2009. 194.

14 Perjés Géza (1917–2003) életének errõl a szakaszáról lásd Rainer M. J.: i. m. 219–221. és Hausner Gábor:

Perjés Géza a katonai vezetõk kiképzésérõl és a hadtörténet-oktatás szerepérõl. Hadtudományi

Szemle, 12 (2019/2). megjelenés alatt.

15 Utóbbi sajtó alatt Hausner Gábor: Perjés Géza a katonai vezetõk kiképzésérõl és a hadtörténet-oktatás

szerepérõl. Hadtudományi Szemle, 12 (2019/2).
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A hozzászólás több, fontos témát is érint a baloldali szektásság és a dogmatikus

sematizálás példáit sorolva. Ezek Perjés általi elemzése és levont következtetései,

a maga és a tudomány számára kijelölt feladatok sokkal távlatosabbak, mint a bírált

jelenségek köre. A magyar történelem több korszakának és szereplõjének az értelme-

zését alapjaiban módosították. Ilyen például a talán legrészletesebben tárgyalt

Zrínyi–Montecuccoli vita. Perjés hozzászólása Klaniczay Tibor Zrínyi-monográfiá-

jának 1954-ben megjelent, Kossuth-dijjal jutalmazott elsõ kiadása
16

kapcsán kemény

kritikát fogalmaz meg a Zrínyi és Montecuccoli megítélésében a monográfiában

felbukkanó, 19. századi gyökerû romantikus-nacionalista történetfelfogással szemben.

Ebben az ’50-es évek ideologiai elvárásainak közegében született életrajzban

Klaniczay ugyanis Rónai Horváth Jenõ hadtörténész ún. metodizmus elmélete
17

alapján értelmezte a Zrínyi–Montecuccoli vitát, és a Vitéz hadnagy „haladó katonai

elveit” a metodista hadviselési módhoz viszonyította. Perjés utóbb, az 1960-as évek

elején a Századokban megjelent, úttörõ tanulmányban részletesen is feldolgozta

e kérdést,
18

majd elkészítette a saját Zrínyi-értelmezését, amely katonai-szakmai

alapon értékelte Zrínyi életmûvét, katonai-hadtudományi munkásságát.
19

(Perjés

súlyos bírálatát egyébként Klaniczay utóbb elfogadta, monográfiája 1964-ben megje-

lent, jelentõsen átdolgozott második kiadásában átírta a vitatott részeket és törölte a

metodizmussal kapcsolatos korábbi fejtegetéseit.)

Teljesen új, a dogmatikus sematizmus Rákóczi-képétõl merõben eltérõ felfogás

rajzolódik ki írásában a Rákóczi-szabadságharcról és Erdély kérdésérõl, valamint

Thököly fejedelemségének megítélésével kapcsolatban is. Ezeket a kérdéseket azután

jóval késõbb, amikor végre lehetõsége nyílott a tudományos munkára és a tudományos

közéletben való részvételre, részletesebben, jelentõs tanulmányokban dolgozta fel.

Mindezek mellett Perjés több mint fél évszázada megfogalmazott véleménye

azért nagyon érdekes napjainkban is, mert a katona hadtörténészek közül elsõként

szakít a hadtörténetírás és a folyó katonai gyakorlat, a hadtörténet és a katonai

kiképzés közvetlen, szoros kapcsolatának ideájával, amely a Zrínyi Miklós Katonai

Akadémián akkoriban uralkodó volt. Határozott állásfoglalása, hogy a hadtörténelem

a történettudomány segédtudománya, eltér keletkezési idejének és napjaink mainstrém

felfogásától, amely a hadtudomány körében helyezi el a diszciplinát.
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16 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954.

17 Rónai Horváth Jenõ honvéd százados, 1889-ben Zrínyi Miklós hadtudományi elveirõl tartott akadé-

miai székfoglaló elõadásában fejtette ki az ún. „metodizmus” elméletét. Rónai Horváth Jenõ: Gróf

Zrínyi Miklós (a költõ és hadvezér) hadtudományi elvei. Hadtörténelmi Közlemények, 2 (1889/1).

1–19. Rónai Horváth ebben Carl von Clausewitznek a háborúról írott mûvén (Vom Kriege, Berlin,

1832–1834) alapuló, a 19. század közepén felbukkant metodizmus elméletét innovatívan a 17. századi

hadviselésre alkalmazta, Montecuccoli ténykedésében és mûveiben a merev elõírásokat követõ, „torz”

elveket valló metodista hadviselési mód elemeit (a tétovázó, a csatákat és döntõ ütközeteket kerülõ

hadviselést, a várak és erõdök stratégiai szerepének túlbecsülését stb.) látta diadalra jutni, akit ezért a

metodizmus 17. századi fõ képviselõjének nevezett. Szembeállította vele Zrínyi aktív katonai mûkö-

dését és a munkáiban megfogalmazott nézeteit, amelyet ebben az összehasonlításban maradan-

dóbbnak és a 19. században is érvényesnek állított.

18 Perjés Géza: A metodizmus és a Zrínyi–Montecuccoli vita. I. rész: Századok, 95 (1961/4–5). 507–535.;

II. rész: Századok, 96 (1962/1–2). 25–45.

19 Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Gondolat Kiadó, Budapest, 1965.



„A Hadtörténeti Intézet Tisztelt Vezetõségének!
20

Úgy érzem, hogy hasznos szolgálatot teszek a magyar hadtörténelmi kutatás ügyének, ha

a XX. Kongresszus

21

szellemében megindult vitához

22

hozzászólok. Amennyiben egyes

megjegyzéseimben tájékozatlanságot árulok el, vagy nyitott kapukat döngetek, kérem tulajdo-

nítsák ezt annak, hogy nem tartozván semmilyen tudományos intézményhez, nem látom

a kérdéseket közvetlenül és teljes egészükben.

Szerintem a magyar hadtörténelmi kutatásnak mihamarabb döntenie kell abban az igen

lényeges kérdésben, hogy egyáltalán mi a hadtörténelmi kutatás tulajdonképpeni célja és feladata?

A probléma igen nehéz, mivel világszerte tisztázatlan ez a kérdés. Pedig a kérdésnek igen lényeges

módszertani, de praktikus, tudománypolitikai következményei is vannak. A probléma lényege az,

hogy vajon célja-e a hadtörténelmi kutatásnak, hogy elõsegítse a mindennapi katonai gyakorlatot,

tehát, hogy katonai vezetõket, parancsnokokat neveljen, vagy pedig elégedjen meg csupán azzal,

hogy a történelemtudomány segédtudománya legyen? A kérdés gyakorlati jelentõsége azonnal

szembetûnik, ha azt a divergenciát nézzük, ami a magyar hadtörténelmi kutatás két hivatalos szer-

vének, a Zrínyi Akadémiának és a Hadtörténelmi Intézetnek munkájában tapasztalható. Hogy

mennyire nem szervezési, személyi vagy más esetleges körülmények közrejátszásáról van itt szó,

hanem mélyenjáró tudományelméleti és módszertani kérdésrõl, azt mi sem jellemzi jobban, mint

az, hogy ugyanez a jelenség volt tapasztalható egészen más társadalmi és politikai atmoszférában.

Arra gondolok ugyanis, hogy a Horthy-hadseregben is a Hadiakadémia és a Hadilevéltár

23

sokkal

inkább egymással szemben álló, mint egymás munkáját kisegítõ és kooperáló szervek voltak.

Amennyire hiányos információm alapján látom, ma nagyjából hasonló a helyzet. A Zrínyi

Akadémia Hadtörténelmi Tanszékének kimondott célja, hogy a hadtörténelem oktatásával elõse-

gítse a jövendõ magasabb parancsnokok szakmai, vezetõi kiképzését. Viszont ahogyan a Hadtörté-

nelmi Intézet munkáját látom, itt inkább az a nézet uralkodik, hogy a hadtörténelem ilyen célokat

nem követhet, és be kell érnie segédtudományi szerepkörrel.

Véleményemmel a Hadtörténelmi Intézethez csatlakozom, és nézetem az, hogy a hadtörté-

nelem feladata nem az, hogy a mai katonai gyakorlatot segítse elõ. Erre több ok miatt nem

képes, legelsõsorban azonban azért, mert a társadalmi és technikai fejlõdéssel kapcsolatban a

háborúk képe annyira megváltozott, hogy régebbi hadjáratok tanulmányozása semmiféle prak-

tikus haszonnal nem járhat a ma vezetõjének. És az elõrehaladó történelmi idõben egyre inkább

ez a helyzet: Machiavelli

24

vagy Orániai Móric

25

még igen értékes következtetéseket vonhatott
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20 A Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka ekkor Sziklai Sándor (1895–1956) ezredes, egykori

spanyol polgárháborús önkéntes volt, akit október 26-án budakeszi otthonában a forradalom ottani

eseményei során halálos lövés ért.

21 A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. Kongresszusa 1956. 02. 14–25. között, amelyen Hruscsov pártfõ-

titkár vezetésével föltárták a sztálinizmus, a személyi kultusz és a dogmatizmus hibáit.

22 Lásd a 12. sz. jegyzetet!

23 M. kir. Honvéd Ludovika Akadémia és Hadtörténelmi Levéltár.

24 Niccolò Machiavelli (1469–1527) firenzei politikus, író, filozófus, aki az Il principe és a Sette libri dell’arte

della guerra címû mûveiben fejtette ki a politikai hatalomról és a nem zsoldos hadsereg szervezésérõl

vallott nézeteit.

25 Nassaui Móric, orániai herceg (1567–1625), 1618–1625 között Oránia uralkodó hercege, 1585–1625

között a Holland Köztársaság helytartója. Kora egyik legkiválóbb katonája, a németalföldi katonai

reformok elindítója.
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le a római hadmûvészetbõl, már sokkal kevesebbet Gusztáv Adolf,

26

még kevesebbet Nagy

Frigyes,

27

úgyszólván semmit Szuvorov

28

vagy Napóleon.

29

S ha az újabb kori hadtörténelmet

nézzük, épen [sic!] azt láthatjuk, hogy az elõzõ háborúk tapasztalatainak felhasználása

nemhogy hasznos lett volna, de kimondott katasztrófákat okozott az újabb háborúkban. Így a

reakciós erõk ragaszkodása a nagy frigyesi taktikához a francia forradalmi taktikával szemben

vagy az elsõ világháború megindulásakor a századforduló évtizedeiben lefolyt háborúk tapasz-

talatainak felhasználása például a géppuskával szemben, vagy pedig mint legközelebbi példára,

emlékezzünk vissza arra a katasztrófára, ami a francia hadsereget érte most a II. világháborúban,

amikor az I. világháború állásharcainak tapasztalatai alapján készült Maginot-vonalba

30

sûrí-

tette energiáit, materiális lehetõségeit – és ami a legdöntõbb – hitét is.

Persze mindezzel szembe lehetne helyezni számos nagy hadvezér nyilatkozatát, mely

szerint a hadviselés alapja, legfõbb iskolája a hadtörténet. Azonban kérdés, hogy nem úgy áll-e

a helyzet, hogy minden nagy hadvezér elsõsorban saját tehetsége és hosszú katonai tapaszta-

latai alapján vált hadvezérré, és a hadtörténet olvasása szinte már csak a meglévõ élményanyag

utólagos igazolásához és rendszerezéséhez segítette hozzá. Kitûnõen érzékelhetõ ez a 16–18.

századi katonai teoretikusoknál, akiknél egy Caesar

31

vagy Vegetius

32

idézet szinte kilóg

a szövegbõl, erõszakoltnak tûnik, a gondolatmenetet semmivel sem viszi elõre, és tisztára úgy

hat, mintha az író azt a szerénytelenséget, hogy önálló gondolatokat mert leírni, a klassziku-

sokból vett idézettel gondolná enyhíteni. A folyamat világos: elõbb volt meg a tapasztalás és

ennek következtében a katonai tudás, és csak utólag került hozzá a hadtörténelembõl extrahált

tétel. Egészen nyilvánvaló, hogy egy lovastisztnek sok haszna nem származott abból,

ha ismerte Caesar kijelentéseit a gyorsaságról, hiszen fegyvernemének sajátosságai, az álta-

lános és a konkrét harci helyzet, a kapott feladat, kiképzés stb. – mind azt mondatták vele, hogy

gyorsnak kell lennie. A végvári huszárság nem azért lett gyors, mert valahol olvasott errõl

valamit – gyorsnak kellett lennie! És szinte bizonyossággal mondható, hogy a barbárok és a

nomád steppe népek hadvezérei nem nagyon ismerhették a római hadtudományi klassziku-

sokat, és mégis hatalmas katonai tetteket hajtottak végre.

Valahogy úgy állhat a helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki a hadtörténelembõl hasznos tanul-

ságokat vonhasson le, már magának is kész hadvezérnek kell lennie. Valószínûleg Napóleon

számára sokkal elmemozdítóbb volt Caesar tanulmányozása Szt. Ilonán – amikor már túl volt

az aktív hadvezérségen –, mint fiatal hadnagy korában.

HAUSNER GÁBOR: Egy félévszázados diskurzus a hadtörténelem helyérõl és szerepérõl

26 II. Gusztáv Adolf (1594–1632) svéd király, a harmincéves háború sikeres hadvezére, az orániai hadse-

reg-reform eredményeinek továbbfejlesztésével Svédországot európai nagyhatalommá tette.

27 II. (Nagy) Frigyes (1712–1786), porosz király, a porosz katonai államszervezet megteremtõje, az osztrák

örökösödési háború és a hétéves háború gyõztes hadvezére.

28 Alekszandr Vasziljevics Szuvorov (1729–1800), a hétéves, majd az orosz–török és végül a napóleoni

háborúk sikeres orosz hadvezére.

29 Bonaparte Napóleon (1769–1821), a francia forradalmi háborúk hadvezére, császár.

30 André Maginot (1877–1932) francia hadügyminiszter javaslatára 1927–1932 között a francia–német, az

olasz–francia és a francia–luxemburgi határon épült, védelmi célokat szolgáló erõdrendszer. A német

haderõ azonban 1940-ben napok alatt leküzdötte.

31 Caius Iulius Caesar (Kr. e. 100–44) római politikus és hadvezér, hadtudományi író. A gall háborúról és

a polgárháborúról írott mûvei a 18. századig többszáz kommentált kiadásban láttak napvilágot Európa

szerte.

32 Publius Flavius Renatus Vegetius (4. sz.) római hadászati író, Epitome rei militaris címen fennmaradt

munkája a középkortól a 18. századig számos kommentált kiadásban jelent meg.



Végül pedig le kell szögeznünk azt is, hogy, ha elméletileg fenn is áll annak a lehetõsége,

hogy a hadtörténelemmel neveljünk jó hadvezéreket – pl. már azért is mert pótolja a személyes

tapasztalást, és ahogyan Zrínyi is gondolta, olvasás útján lehet átélni a háborús helyzetek

végtelen variációs lehetõségeit, és így mintegy átveheti, kiegészítheti a hadijáték és alkalmazó

megbeszélés funkcióját – tehát, ha ezen lehetõség elméletileg fenn is áll, akkor is megállapít-

hatjuk, hogy a hadtörténelmi kutatás nem áll azon a fokon, hogy ezt lehetõvé tegye. A hadtörté-

nelmi múlt és a ma katonai praxisa között az összefüggés egyáltalán nem közvetlen, nem

szoros, és csak hosszú értelmezések, áttételek, semmitmondó – legalább is a mai hadosztály-

vagy hadtestparancsnok számára semmitmondó – frázisok tárházát adhatja.

Mindez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Zrínyi Akadémiának fel kell adnia azon

álláspontját, hogy túl hamar igyekezzen praktikus hasznokra szert tenni a hadtörténelem

tanulmányozásából. Eme felismerés hozzájárulna egyben ahhoz is, hogy a kutatók a történelmi

forrásanyagot nagyobb tisztelettel kezelnék, és így megszabadulnának dogmatizmusuktól,

apriorisztikus állásfoglalásaiktól és attól a kétségtelen szakmai gõgtõl, ahogyan a nem szakmai

hadtörténészek hadtörténelmi próbálkozásait lekezelik.

Ugyanakkor a Hadtörténelmi Intézetben ezen felismerés, de még inkább ennek tudatos

vállalása és keresztülvitele lehetõvé tenné, hogy sokkal szorosabb kapcsolat jöhetne létre az

Intézet és a történészek között. Amennyire ismerem a dolgokat, jelenleg ez az együttmûködés

nem áll másból, mint egy-egy történész tanulmányait leközlik, könyvét kiadják, de arról nem

tudok, hogy közös gyûléseket, vitákat rendeznének, és például arról sem tudok, hogy az Intézet,

mint szervezet milyen részt vállalt az új Egyetemi Tankönyv

33

megírásában. Jellemzõ a helyzet

fonákságára, hogy egyes történészek felismervén azt, hogy munkájukban milyen akadályokkal

állnak szemben a lépten-nyomon felmerülõ katonai problémák miatt, szeretnének összejönni

hadtörténészekkel magánbeszélgetés formájában, mert ilyen összejövetel intézményes

megszervezésére nincsen mód. Miért nem lehet folytatni a Salamon Ferenc, Thaly, Rónai

Horváth idején folytatott gyakorlatot, amikor arra intézményesen a Tudományos Akadémia

Hadtudományi Bizottságában

34

mód adódott? Kialakult az a paradox helyzet, hogy akkor,

amikor a hadtörténészek túlnyomó része nem hivatásos katona, illetve nem abból lett hadtörté-

nésszé, tehát amikor az lenne várható, hogy a hadtörténészek és a történészek együttmûködését

ne zavarja a szakmai technicizmus, most, ebben a helyzetben sokkal nagyobb a szakadék, mint

valaha is.

De természetesen, ahhoz, hogy a hadtörténet igazán segédtudományává válhasson a

történettudománynak, sok mindent meg kell javítani a kutató munkában. És ez nem kis

feladat, mivel magával a tudománnyal is bajok vannak. Nemcsak nálunk, hanem külföldön is.

A hadtörténet rendkívül problematikus diszciplina, annyira, hogy szinte felvetõdik a kérdés,

hogy jelenlegi állapotában nevezhetõ-e egyáltalán tudománynak? Mert tudománynak nevez-

hetõ-e egy olyan tudomány, melynek sem célja, sem feladata nem tisztázott? Ahol úgyszólván
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33 Székely György – Elekes Lajos: Magyar történelem 1320–1526-ig. 2. füzet. Budapest, Felsõoktatási

Jegyzetellátó Vállalat, 1955.

34 Az MTA III., Matematikai és Természettudományok Osztályában 1883-ban alakult meg a Hadtudo-

mányi Bizottság, amelynek elnöke Hollán Ernõ altábornagy, az akadémia tiszteleti tagja lett, tagjai

közé választották egyebek között Rónai Horváth Jenõ századost, Salamon Ferencet, Thaly Kálmánt,

Pauler Gyulát és Szilágyi Sándort. A Bizottság 1909-tõl Hadtörténeti Bizottság néven alakult újjá a

II. osztály kebelében és mûködött 1944-ig.
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minden és mindennek az ellenkezõje elmondható, ahol ahány kutató, annyi vélemény, ahány

nemzet, annyi elõítélet, ahol a nacionalizmus annyi kárt okozott, ahol már a személyi kérdés,

a kutató elõképzettsége is annyi problémát okozna, ahol a megírt, de használhatatlan mûvek

tömege van, ahol a felvilágosításra váró a legtöbbször üres kézzel kénytelen távozni (a hivatásos

katona ezért, mert nem kap választ szakmai problémáira, a történész pedig azért, mert

a perspektívátlan prakticizmusból fakadó kincstári hang és módszer összeegyeztethetetlen

történész mivoltával). Egyszóval olyan tudományunk van, melynek évezredek alatt felgyülem-

lett irdatlan anyagáról – legfeljebb és csak kevés esetben – csak azt lehet elmondani, hogy poziti-

vista, és nem jutott túl az események elõadásán, vagy ha egyes kutatók ezen mégis túljutottak

és törvényszerûségeket mutattak ki, ezek módszertanilag helytelen értelmezések eredményei.

És a probléma csak nehezedik azáltal, hogy akkor, amikor a marxista hadtörténelem

renaissancát akarjuk megvalósítani, meg kell állapítanunk, hogy ez az a tudományszak, ahol

Marx és Engels ideje óta a legkevesebb történt.

Mindezeken kívül a mai magyar hadtörténetírásban olyan jelenségek is mutatkoznak,

melyek nem magyarázhatók a tudománynak elõbb jelzett problematikus voltából, hanem speci-

ális okokból, nevezetesen a XX. kongresszus által leleplezett hibákból. A személyi kultusz,

a dogmatizmus, az aktualizálás, a szektásság, a prakticizmus a mi területünkön is elvégezte

a maga romboló munkáját. Különben hogyan lehetne magyarázni a magyar hadtörténelmi

kutatás ellentmondásait és kétségtelen pangását? Mi a magyarázata annak, hogy akkor, amikor

a hadtörténelmi kutatásnak eddig soha nem látott anyagi és személyi lehetõségei vannak,

amikor – és egyedül álló szinte a tudományszak történetében – a hadtörténész képzésre súlyos

összegeket fordítanak, a tudományos termelés mennyiségileg és minõségileg is oly alacsony?

Hogyan magyarázható, hogy akkor, amikor – és ez személyes tapasztalataimon alapuló szilárd

meggyõzõdésem – a fiatal hadtörténész gárda ég az alkotószellemtõl, és lobog benne a vitakedv,

mindez csak szóbeli érintkezéseknél nyilvánul meg, de megjelent írásokban nem, mert azok

igen sokszor laposak, egyszínûek, doktrinérek és – mit tagadjuk – nem egyszer hallatlanul

unalmasak. Hogyan magyarázható az, hogy valaki elindul a marxizmus talajáról – és a

marxizmust nemcsak szájával mondja, de agysejtjeiben hordja – és elérkezik a legtúlzóbb szel-

lemtörténethez? Miért van az, hogy valaki olyan példákkal rendelkezik, mint Engelsnek a

»Gyalogság taktikája« vagy a »Hadsereg« c. cikkei, és végeredményben mégis a szellemtörté-

nész Delbrück

35

vagy a pozitivistának is gyenge Denison

36

eredményeit használja és alkal-

mazza (pl. Hadtörténelem, Hadiakad. Jegyzet

37

). S miért van az, hogy a történelmi és dialek-

tikus materializmus módszerének gazdag fegyverzetével kivonuló hadtörténész mechanikus,

vulgáris materialista, a történelmi folyamatokat egyáltalán nem fedõ durva általánosításokhoz

jut? És miért van az, hogy az alapjában helyes és módszertanilag is eredményt ígérõ célkitûzés

mellett, ti., hogy a nép szerepét domborítsuk ki a hadtörténelemben, minderre nagyrészt csak

sematikus kísérletek történtek?

HAUSNER GÁBOR: Egy félévszázados diskurzus a hadtörténelem helyérõl és szerepérõl

35 Hans Delbrück (1848–1929) német történész, politikus, egyetemi tanár, a hadtörténetet bevonta az

általános történettudományba. Nagy összefoglaló munkája Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der

politischen Geschichte. I–IV. Berlin, 1908–1920.

36 George Taylor Denison hivatásos katona, a lovasság történetének kutatója és monográfusa.

37 Hadtörténelem. Jegyzet a Honvéd Akadémia számára. Kézirat gyanánt. I–III. k. Budapest, Hadtörté-

nelmi Intézet, 1954–1955.



A hibák nagy része megítélésem szerint abból ered, hogy a fiatal kutatók túlkompenzálják

magukat. A régi hadtörténelmi kutatás irtózott az elvi megállapításoktól, törvényszerûségeket

nem talált, de nem is keresett a hadtörténelemben. Most ebben hiba nincs, csak az a baj, hogy

vagy túl hamar vonnak le általános törvényszerûségeket az empirikus anyag részbeni –

legtöbbször igen kis részbeni – ismerete alapján, vagy pedig apriorisztikusan feltesznek egy

törvényt – legtöbb esetben kölcsönöznek – és ehhez »stuccolják« hozzá a tényanyagot. A fiatal

kutatók egy része elõszeretettel használja a tudományban nem létezõ királyi utat, és nem erõl-

teti meg magát aprólékos munkával. Szinte általános, hogy egyes hadjáratok feldolgozásánál

csak a magyar forrásokat használják fel, mely alapjában megfosztja a munkát attól a lehetõ-

ségtõl, hogy katonailag használható mondanivalót tartalmazzon, mivel az ellenfél helyzetét,

erõviszonyait, szándékát stb. nem tárja fel. Nagy baj itt persze az, hogy a fiatal kutatók nyelvis-

merete igen szegényes. Kis országunk helyzetébõl és nyelvi elszigeteltségünkbõl következik,

hogy minden tudományág mûvelõje legalább két-három nyelv olvasásig való megtanulása árán

lehet csak szakmájának mûvelõje. Mennyivel inkább ez a helyzet a hadtörténelem területén,

melynek olyan rövid múltja és oly mostoha körülményei voltak nálunk? De természetesen

nemcsak ebbõl eredtek a túlságos korai generalizációk hibái, hanem az általános, az egész törté-

nettudományra érvényes prakticizmus és aktualizáció követelményeibõl is. Sürgõsen kellett a

politikai kívánalmaknak eleget tenni, és eközben gyors, megfelelõ kutatással alá nem támasz-

tott, és ezért hitellel nem bíró rögtönzések készültek.

Persze teljesen igazságtalan és egyoldalú lenne, ha elfelejtenénk, hogy milyen szintrõl

történt az indulás, és azt, hogy milyen hatalmas feladatokat kellett megvalósítani. Ki kellett

emelni a nép hadtörténelmi szerepét, és ehhez úgyszólván semmi adat nem volt az elõzõ

hadtörténelmi kutatásból. Meg kellett állapítanunk történelmi nagyjaink igazi értékrendjét,

és ehhez nemcsak a tényanyagot kellett újragyûjteni, hanem az egész magyar történelemrõl új

koncepciót kellett kialakítani. Szakítani kellett a pozitivista és szellemtörténeti módszerekkel,

és ehhez úgyszólván minden elõfeltétel, elõzõ kutatás hiányzott. Az lett volna csodálatos,

ha ilyen nehézségek között minden rendben ment volna.

A következõkben néhány probléma kapcsán szeretném bemutatni, hogy mit jelentett

a XX. kongresszus által leleplezett légkör az én munkásságomban.

Mikor Klaniczay Kossuth-díjas könyvét

38

elolvastam, szinte ellenállhatatlan erõvel tört ki

belõlem az ellentmondás. Ellenkezésem lényege: íme, itt egy könyv, mely nem kis erudícióval és

ítélõképességgel készült, szerzõje alapos lelkiismeretességgel és eredeti felfogással nyúl a

kérdéshez, úgy annyira, hogy bár irodalomtörténész írta elsõsorban irodalomtörténeti célkitû-

zéssel, mégis általános történelmi jelentõségû. Csak egy baja van, nevezetesen az, hogy a

katonai bizonyító anyaga nem kielégítõ, provinciális, olyan kis magyar szemléletû. És akkor,

amikor a könyv azzal az igénnyel lép fel, hogy nagy nemzeti hõsünk egyetemes történelmi

jelentõségét kidomborítsa, hogy népünk történelmét szerves összefüggésbe hozza szomszédaink

történelmével, elszakad az egyetemes összefüggésektõl, provinciálissá válik, és a szerzõ kiteszi

magát annak, hogy alapjában helyes koncepcióját megcáfolják a bizonyító anyag egy részének

elégtelensége folytán. Ugyanis szerintem alapvetõen helytelen az az érvelés, mely Rónai

Horváth

39

óta nálunk a Zrínyi–Montecuccoli vitában szokásos. A tények ugyanis a követ-

kezõk: az egyetemes történetben általában elfogadták, hogy Montecuccoli igen nagy hadvezér
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38 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, 1954.
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volt és elsõrendû teoretikus. Mi általában – és Klaniczay sem – ezt nem fogadtuk el, sõt, olyan

túlzások is találhatók, melyek Montecuccoliból szinte katonai ripacsot csinálnak. Azt állítjuk,

hogy Zrínyi idejében a törököt már ki lehetett volna verni, és ebben Bécs volt a legfõbb akadály,

de elsõsorban Montecuccoli. Általában úgy érvelnek, hogy a török birodalom ekkor már a teljes

hanyatlás állapotában volt, és csak egy erélyesebb lökés kellett volna, hogy az agyaglábon álló

kolosszus összeomoljon. Ha esetleg el is fogadjuk azt, hogy a török a teljes hanyatlás állapo-

tában volt – bár ez bizonyítva nincs, és a török kutatások jelenlegi állása mellett erre egyhamar

választ nem is kaphatunk –, akkor is meg kellene nézni, hogy Zrínyi idejében Nyugaton

megvoltak-e a társadalmi és katonai elõfeltételei egy ilyen vállalkozásnak. Szándékosan mondok

Nyugatot, mert azt hiszem szinte kétségtelen, hogy Magyarország ezt saját erejébõl képtelen

lett volna megtenni. Alaposan meg kellene vizsgálni ehhez, hogy mi történt Nyugaton 1664 és

1686 között? Milyen fejlõdés ment végbe, mennyire nõtt a Nyugat társadalmi és katonai

potenciálja? Mit hozott a korai kapitalizmus eme húsz éve alatt, mit az abszolutista centra-

lizmus, mit jelentettek a most kifejlõdõ állandó hadseregek, mit jelentett a francia diplomácia

elszigetelõdése, és mit a német birodalom fokozódó akcióegysége? Tehát a probléma nem

annyira az, hogy hanyatlott-e a török birodalom és mennyit – bár ebben a suppozícióban igen

zavaró tény az, hogy épen [sic!] ebben az idõben bonyolította le a török egyik leghatalmasabb

vállalkozását, a kandiai háborút,

40

valószínûleg inkább stagnációról lehetne beszélni –, a prob-

léma inkább az, hogy Nyugat mennyit fejlõdött? Továbbmenve azt állítjuk, hogy a török kiveré-

sére vonatkozó hadmûveleti tervek kérdésében Zrínyinek volt igaza. Ténylegesen az a helyzet,

hogy 20 évvel késõbb a törököt Montecuccoli elgondolása alapján verték ki, tehát a Dunával,

mint hadmûveleti tengellyel, nem pedig a Dráva mentén, amint azt Zrínyi javasolta. Azt

állítjuk, hogy az eszéki vállalkozás igen nagy jelentõségû fegyvertény volt, mely megfosztotta a

törököt legfontosabb átkelõ helyétõl, és hadmûveleti bázisát elpusztította. A tény az, hogy

a korabeli szakértõk a vállalkozást »cavalcade«-nak minõsítették, és az is tény, hogy néhány

hónap múlva a török zavartalanul nyomult át ezen a területen. Azt állítjuk, hogy Montecuccoli

a »metodista« hadászati iskolához tartozott, és irtózott a döntõ csatától. A tény az, hogy

amennyiben egyáltalán létezett ilyen iskola, akkor sem tartozott Montecuccoli ide, és maga

Delbrück is, aki az »ellankasztó« és »döntést keresõ« stratégia rendkívül problematikus elmé-

letét kidolgozta, Montecuccolit a döntést keresõkhöz sorolta. Azt állítjuk Montecuccoliról,

hogy lassú volt, és pl. Szekfû azt írja róla, hogy annyira tartózkodott a gyors mozdulatoktól,

hogy még elméleti mûveiben is csak annyit írt a gyorsaságról, hogy Caesar és Nagy Sándor

érdeme volt. A tény az, hogy a külföldi szakirodalomban vannak, akik Montecuccolit a »nagy

lovasgenerálisnak« nevezik, és az igazság az, hogy mûveiben külön fejezeteket szentel a gyorsa-

ságnak és általában egész hadtudományi elméletének sarkpontja a gyorsaság. Ha valamiben

lassú és »metodikus« volt, az a hadjáratok elõkészítése, fõleg az anyagi bázis megteremtése. Ez

azonban, ha a módszerességet nézzük, csak dicséretet érdemel: hány hadjárat – és épen [sic!] a

magyar hadtörténelemben van erre sok példa – végzõdött balsikerrel az anyagi elõkészítés
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39 Rónai Horváth Jenõ (1852–1915) altábornagy, hadtörténész, az MTA tagja. A 17. századi metodista
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elégtelensége miatt. Lassúság pedig egy olyan hadvezérnél, aki mögött a Habsburg-adminiszt-

ráció állott, megbocsátható és menthetõ. És senki nem kritizálta élesebben ezen adminisztráció

tehetetlenségét és korruptságát, mint épen [sic!] Montecuccoli. És épen [sic!] ezen igen éles

kritika miatt van az, hogy az osztrák hadtörténetírás, melynek dinasztikus hûsége és kötöttsége

közismert, ítéli el elsõsorban Montecuccolit: dönteni kellett a Habsburgok és Montecuccoli

vitájában – nyilvánvaló, hogy csak Montecuccoli húzhatta a rövidebbet. Nos, a magyar hadtör-

ténelem magáévá tette ezt az érvelést, s ha esetleg ki is maradt belõle a Habsburgok védelme,

de teljes egészében megmaradt Montecuccoli katonai leértékelése.

Mindezt a magyar történetírás nem vette figyelembe, és persze Klaniczay sem. Klaniczay

tévedése menthetõ, végeredményben nem az õ dolga lett volna a katonai kérdéseket kibogozni.

Õ felhasználta azt – és igen alaposan használta fel –, amit a magyar hadtörténelmi kutatás

nyújtott. Kevésbé vagy egyáltalán nem menthetõ azonban a magyar hadtörténelmi kutatás,

mely nemhogy vitába szállt volna Klaniczayval, de tudtommal még egy recenzió erejéig sem

foglalkozott a mûvel. Viszont tény az, hogy a magyar tudomány hivatalosan képvisel egy olyan

álláspontot, melyet a történelmi tények egy része nem támaszt alá, és bármelyik pillanatban

várható, hogy eme részleges fogyatékosság következtében a külföldi kritika az egész Zrínyi-kon-

cepciót elvesse. Sürgetõ tehát a Zrínyi–Montecuccoli vita újraértékelése.

41

Hogy mindez

esetleg maga után vonná Zrínyi megkisebbülését? Lehetséges. De ha a történelmi igazság

megkívánja ezt a fájdalmas mûtétet, akkor minél sürgetõbben végre kell hajtani. Azonban

kérdés, hogy az egész tényanyag alapvetõen más interpretációja, módszertanilag más megfo-

gása nem eredményezhetne-e valami újabb szintézist? Olyan megoldást, mely Zrínyi törté-

nelmi jelentõségét megtartja, de összhangban van a hadtörténelmi tényekkel is? És nem

mellékes az egész kérdésnek azon aspektusa sem, hogy miképpen rendezhetjük be az egész

Zrínyi-kérdést az általános történelmi koncepcióba, nevezetesen abba, hogy jogosultnak tartjuk

Erdély támadásait a Habsburgok ellen? Ugyanis, ha Zrínyi helyzetmegítélése helyes volt a török

kiverhetõségére vonatkozóan, akkor az erdélyi politika alapjában hibás volt, mert épen [sic!] hogy

össze kellett volna fogni a Habsburgokkal. A kérdés egyetemes történeti jelentõsége pedig egye-

nesen szembetûnõ, ha szlovák barátaink nézeteit ismerjük az erdélyi politikát illetõen. Végül

pedig, hogyan ítéljük meg Thökölyt? Ha annyira nyilvánvaló volt a török végleges hanyatlása

Zrínyi idején, mennyivel inkább az volt az õ idejében?

Ezek voltak azok a problémák, melyeket Klaniczay könyvének elolvasása után felismertem,

és erõs indítást éreztem, hogy errõl írjak is. Mikor felvetettem a kérdést, azt tanácsolták,

ne tegyem: »Nem ajánlatos ehhez a kérdéshez hozzányúlni« – mondták, és azt hiszem, abban a

légkörben, melyet a XX. kongresszus szüntetett meg, igazuk is volt.

Igen hátrányosan befolyásolta a hadtörténelmi kutatást a baloldali szektássággal párosult

túlzott politikai éberség. Szinte kötelezõ volt, hogy mindent, ami a kapitalista országokból szár-

mazott, visszavessünk, és ha egy kutató mégis jobb meggyõzõdése szerint nyugati forrásokat,

feldolgozásokat használt, ezt mentegetõzve tette, vagy egyszerûen elhallgatta a forrás szárma-

zását, mely eljárás a legnagyobb mértékben összeegyeztethetetlen a tudományos etikával,

kimeríti a plagizálás tényét. Ezen kívül szükségképen tudományos életünk lemaradását,

54 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADTUDOMÁNY, HADÜGY

41 Ezt végezte el Perjés az 1961–1962-ben a Századok címû folyóiratban megjelent kétrészes tanulmá-

nyában: A metodizmus és a Zrínyi–Montecuccoli vita. I. rész: Századok, 95. (1961) 4–5. sz. 507–535.;
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egy helyben topogását, kifáradását eredményezte. Midõn a »Höchstädti csata« c. tanulmá-

nyomon dolgoztam, fel kellett használnom a kérdés angol vonatkozásainak feltárásához Chur-

chill, volt miniszterelnök »Marlborough« c. mûvét.

42

Bár Churchill nem hivatásos hadtörténész,

azonban kétségtelen, hogy jó érzékkel nyúlt a kérdésekhez, fõleg pedig felhasználta az angol

hadtörténelmi feldolgozásokat, melyek sajnos, könyvtárainkban nem megtalálhatók. Így mûve

kimondottan nélkülözhetetlen. 1954-ben, amikor munkám még lényegileg csak az anyagfelku-

tatásnál járt, megkérdeztem Borus elvtársat,

43

hogy nem tartja-e aggályosnak, hogy Churchillt

használom forrásnak. Borus egyáltalán nem tartotta annak. Ez azonban, mint mondottam,

1954-ben volt. 1955-ben, mikor beadtam a kész tanulmányt, figyelmeztettek, hogy jó lenne,

ha a Churchillre való hivatkozásokat kihagynám, vagy legalább is jegyzetbe szorítanám.

Ez utóbbit tettem, és nem tudom, hogy nem Churchill neve volt-e egyik oka annak, hogy a

tanulmány nem jelenhetett meg.

44

A nép történelmi szerepének hangsúlyozása egészen új perspektívákat nyitott meg a

hadtörténelmi kutatásban is. A polgári történetírás bár elismerte a morális tényezõk szerepét

a háborúban, és azt is, hogy a szabadságért folytatott harc hatalmas hajtóerõt jelent, azonban

kutatásainak homlokterében mégis inkább csak a reguláris katonaság harci eljárásaival össze-

függõ katonalélektani motívumok állottak – bár ez is csak módjával. Úgyszólván szó sem volt a

felkelõk, a szabadcsapatok, a guerillák és partizánok harcának morális, lélektani és ideológiai

mozzanatairól, és csak a felkelõk elleni harc technikai vonatkozásairól volt szó a »Kis háború«,

»Szétszórt taktika« stb. címszók alatt. A marxista kutatás elsõsorban a nép szerepét kutatja, így

a magyar hadtörténelmi kutatás is a felszabadulás óta. Ez a helyes törekvés azonban megint az

ellenkezõjébe fordult, és merev dogmatizmushoz és sematizmushoz vezetett. A fekete-fehér

ábrázolás elhatalmasodott, és az az igen helyes felismerés, hogy a szabadságáért küzdõ néphad-

sereg morálja és ideológiája szükségképen magasabb rendû, oda vezette, hogy egyszerûen ne

vegyünk tudomást – sõt takargassunk – olyan tényeket, melyek azt bizonyítják, hogy az elnyo-

matás szolgálatában álló katonák is harcolhatnak keményen, kitartóan, sokszor kimondottan

hõsiesen. És épen [sic!] a magyar hadtörténet szolgál számtalan példával arra nézve, hogy a

császári csapatok példás magatartást tanúsítottak a harcmezõn, míg a velük szemben álló

magyar csapatok szégyenteljesen megfutottak. A Rákóczi-szabadságharcnak úgyszólván

minden nagy csatája a kurucok sorai között bekövetkezett pánik következtében végzõdött vere-

séggel, melybõl a korabeli tanuk, elsõsorban maga Rákóczi, nem tud szégyen és harag nélkül

megemlékezni. Így tehát, vagy nem igaz az a tétel, hogy a szabadságáért harcoló nép morálja

magasabbrendû, vagy pedig el kell fogadnunk a régebbi magyar történetírásnak azt az igen

gyakori feltevését, hogy a magyar nép valamilyen néplélektani adottságok miatt nem alkalmas a

rendezett, nyílt csatára. Szerintem van egy harmadik megoldás, melyet a katonalélektan ad.

Arról van szó, hogy a reguláris, rendezett csapat szinte gépszerû mûködése nemcsak a fegyverek

jobb kihasználását teszi lehetõvé, hanem egyúttal oly lélektani támaszt nyújt a katonának, mely
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a csata iszonyatot és félelmet keltõ benyomásaival szemben szinte immunizálja. A vezényszóra

tüzelõ, a kiigazított sorokban menetelõ és erre kínosan ügyelõ, a tisztjének minden vezény-

szavát és mozdulatát követõ katona egyszerûen nem észleli, nem fogja fel, hogy milyen

veszélyben van, nem fél. Aki háborút járt, mindezt megélhette, persze más formák között.

Ez volt a magyarázata a császári csapatok sokszor kitûnõ helytállásának és ezen drill hiánya

magyarázza meg a kurucok hajlamát a pánikra. Nem véletlenül írta le Zrínyi ezeket a sorokat:

»Rendeld meg hadaidat, hogy confusio ne jöjjön közibük« – azaz a taktikai mozdulatokat és

cselekményeket feszesen kell megszervezni, hogy pánik ne érhesse a csapatokat.

Nagyjából ezt a gondolatmenetet fejtettem ki »Esztergom ostromai« c. tanulmányomban,

legalább is annak kéziratában, ugyanis a nyomtatásban egészen más jelent meg.

45

A szerkesz-

tõség utólagos hozzájárulásom reményében – és én hozzájárultam, mit tehettem mást abban a

légkörben – megváltoztatta ezt a részt, és magyarán mondva »elkente« az egész problémát,

úgy, hogy magam sem ismertem rá. Tehát attól az igen helyes tételtõl, hogy a forradalmi nép

morálja magasabb rendû, minõségileg más, eljutottunk oda, hogy azt a nyílt ellentmondást,

melyet a történelmi tények tárnak elénk, nem lehetett feloldani. Lehet, hogy az elõbb vázolt

gondolatmenetem részben vagy teljes egészében téves, de mindenesetre kísérlet arra nézve,

hogy a látszólagos ellentmondást feloldja. Nem lett volna helyesebb változatlanul közölni, sõt,

felhívni rá az olvasók figyelmét és ezzel vitát indítani? Ezenfelül az ilyen lappangó ellent-

mondások és a problémák elkenése diszkreditálja leghelyesebb és legnemesebb tételeinket is.

A Kossuth Clubban lefolyt történész vitán sok szó esett arról, hogy az emberek nem szeretik,

nem olvassák a mai történelmi mûveket, nem hisszük el, ami le van írva bennük. Én azt hiszem

a problémák ilyen kezelése nagy mértékben hozzájárult ehhez.

Még néhány szót a H[adtörténelmi] K[özlemények]-rõl. Nem ismerem közelebbrõl a szer-

kesztõség belsõ problémáit, azonban nem tudok elképzelni olyan indokokat, melyek néhány,

általam helytelennek vélt hibát igazolnának. Elsõsorban magának a lap jellegének a kérdése.

Mint minden tudományos folyóiratnak, a HK-nak is az a feladata, hogy olyan publikációknak

adjon helyt, melyek a tudományos munka egy-egy részleteredményét, könyvben való kiadásra

még nem alkalmas részét dolgozzák fel. Pontos határokat megvonni igen nehéz, de az biztos,

hogy legfõbb kritérium a tudományosság kell, hogy legyen. Ezért értesültem nagy megütkö-

zéssel arról, hogy a szerkesztõség oly tervekkel foglalkozik, hogy a lapot az iskolákban népszerû-

sítse. Pontosan nem tudom, hogy mirõl van szó, arról-e, hogy a tanuló ifjúság olvassa, vagy

pedig, hogy a tanárok használják elõadásaikhoz? Mindkét célkitûzést alapjában helytelennek

találom. Nyilvánvaló, hogy ha a tanuló ifjúsággal akarjuk megkedveltetni, ez a színvonal

süllyesztését vonja maga után. Vagy úgy, hogy helyt kapnak a lapban népszerûsítõ leírások is,

vagy pedig úgy, hogy minden egyes közlemény tudományosságát fel kell hígítani. Az elsõ

megoldás rossz azért, mert a tanuló oly cikkeket is kénytelen megfizetni, mely õt nem érdeklõ,

a tudós pedig olyanokat, melyek talán épen [sic!] az õ kutatásainak eredményeit népszerûsítik.

A második megoldás pedig még az elsõnél is rosszabb, mivel teljesen eltéríti a lapot eredeti

rendeltetésétõl. Az, hogy a tanárok a közvetlen oktatási munkában hasznosíthassák a HK-t,

megint csak eltérést jelentene az eredeti célkitûzéstõl. Világosan kell látni, hogy más a tudomá-

nyos részletkutató munka, más a részletkutatások szintézisben való összefoglalása és más
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a tudásanyag átadása az ifjúságnak. Az elsõ orgánuma a tudományos folyóirat, a második

mûfaja a tudományos mû, a harmadik elvégzésére a tankönyv hivatott. A tudományosság,

a gyakorlati szükségesség szempontjai is azt mondják, hogy ezt a hármas funkciót élesen el kell

határolni egymástól. A tudományos részleteredményeket hozó tanulmányokból a tanár nem

tud, vagy csak igen nagy munka árán tud, átadni valamit a tanulóknak. Hogy ezt megtehesse,

ahhoz a részleteredményt bele kellene helyeznie a globálisan tárgyaló tananyagba, és meg kell

találnia az átadás didaktikus módját is. Azt hiszem, ez túlkövetelés a tanárokkal szemben.

Hogy pedig mindezt a HK végezze el a tanár számára – megint csak a tudományosság veszé-

lyeztetésével járna.

A szerkesztõség számára sok gondot, az írók számára sok bosszúságot és csalódást, nem

egyszer elkedvetlenedést okozó kérdés, a terjedelem kérdése. Tisztában vagyok azzal, hogy a HK

terjedelme kötött, azonban valahogy úgy kellene intézni a dolgokat, hogy a tudományos

mondanivaló és a terjedelem harcában ne mindig az utóbbi gyõzzön. persze sokan vannak, akik

nincsenek tisztában a tanulmánynak, mint mûfajnak a szabályaival, és egyszerûen nem tudják

abbahagyni mondanivalójukat, és szép számmal vannak olyanok is, akik nem akarják abba-

hagyni, mert a HK elég szépen fizet. Azonban úgy hiszem, a szerkesztõség pontosan el tudja

dönteni, hogy mikor, mirõl van szó, és végeredményben a tudomány szempontjait engedi

érvényre jutni. A dolog annál is súlyosabb, mert elõfordulhatnak olyan tanulmányok, melyek

jóval túlhaladják a folyóiratnak egy közleményre szánt kereteit, de könyvalakban való kiadásra

még nem alkalmasak. Viszont nincs oly publikációs lehetõség számukra, mint pl. a »Történet-

tudomány kérdései«. Így ezek a tanulmányok soha nem láthatnak napvilágot vagy csak erõsen

leszûkítetten, szinte torzó formájában. A szerkesztõség nem szívesen ugyan, de közöl folytató-

lagos tanulmányokat is. Itt meg az a baj, hogy ezeket nem egymást követõ számokban közlik.

Így elõfordul, hogy egy tanulmány fél évre vagy még ennél több idõre elnyújtva jelenik meg.

Ez természetesen sem az írónak, sem pedig az olvasónak nincs kedvére. Az írók ilyen körülmé-

nyek között nagyon meggondolják, hogy egyáltalán belefogjanak-e valamibe, az olvasók pedig

bosszankodnak, hogy a felvetett probléma megoldását esetleg egy év múlva tudják meg.

A HK-nek nem mellékes feladata az sem, hogy buzdítsa a kutatókat. Az ilyen publikációs poli-

tika nem nagyon felel meg ennek a követelménynek. Ismerek egy kutatót (Cseh-Szombathy

László), akinek tanulmányát – méghozzá igen jó és az I. Rákóczi Györgyre vonatkozó kutatások

szempontjából nagyon fontos, úttörõ jellegû tanulmányát – a HK közlésre elfogadta. A tanul-

mány hosszú, csak folytatásokban jelenhetik meg. Ez rendben van, mindenki megérti, azonban

mi indokolja azt, hogy miután az elsõ rész megjelent,
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a folytatás közlésére legjobb esetben fél

év múlva kerülhet sor? Cseh-Szombathyt ez annyira elkedvetlenítette, hogy ugyanezen tárgy-

körre vonatkozó további kutatási anyagát nem dolgozza fel, mert, ahogyan mondja, „nem

érdemes”. A magyar történettudomány szegényebb lett egy értékesnek ígérkezõ tanulmánnyal,

de nincs kizárva az sem, hogy az egyébként sem nagyszámú hadtörténész gárda létszáma is

csökkent egy lelkes és tehetséges harcossal, mert az illetõ abbahagyott minden kutató munkát.

Persze elképzelhetõ, hogy olyan mértékû anyagtorlódás állt elõ, hogy más megoldás nem volt

Cseh-Szombathy tanulmányával. Sajnos azonban, a helyzet az, hogy azon tanulmányok egy

része, melyek elõnyben részesültek, sem jelentõségükben, sem színvonalukban nem teszik ezt

indokolttá. Az is lehet, hogy az eljárás oka az volt, hogy a szerkesztõséget a kiadási ütemterv

HAUSNER GÁBOR: Egy félévszázados diskurzus a hadtörténelem helyérõl és szerepérõl

46 Cseh-Szombathy Lászó: I. Rákóczi György 1644-es hadjárata. Hadtörténelmi Közlemények, 1956/1. 43–76.



kötötte. A XX. kongresszus bebizonyította, hogy még a gazdasági életben is milyen visszássá-

gokra vezetett a merev tervezés, fõleg pedig a tervek változatlan végrehajtása megváltozott

körülmények között. Mennyire inkább áll ez a tudományos tervezésre, ahol nem vasról,

szénrõl, gépekrõl van szó, hanem az emberi agy, az emberi lélek rejtelmes folyamatairól, ahol

annyi minden imponderábilia befolyásolhatja az alkotást, nemhogy egy ilyen merev, kedvet

szegõ eljárás.

Ezek lettek volna azok a problémák, melyeket el akartam mondani. Lehet, hogy több

dologban tévedtem, de ez, mint elõbb is mondottam, elsõsorban abból származik, hogy nem

ismerem belülrõl a problémákat. Gondolom azonban, hogy néhány megjegyzésem találó,

és hozzájárul ahhoz, hogy abban a nagy konzíliumban, mely a magyar hadtörténelmi kutatás

betegágyánál folyik, elõsegítse a helyes diagnózis megállapítását és ennek megfelelõen a célra-

vezetõ terápiát. S mint ahogyan a betegen sem segít az, ha szépítik az állapotát, úgy a magyar

hadtörténelmi kutatás hibáinak feltárásánál sem lenne célravezetõ az elhallgatás és titkolózás.

Õszinte, kíméletlen diagnózis és értelmes, céltudatos terápia – ez a gyógyulás útja. Meggyõzõ-

désem, hogy ez annál is inkább így van, mivel nem alkati, sem szervi bajról van szó, legkevésbé

pedig a szervezet szöveteinek megállíthatatlan pusztulásáról, hanem pusztán átmeneti, a szer-

vezet anyagcsere-háztartásában létrejött egyensúlyi zavarról van szó. És az az átmeneti,

funkcionális zavar kiküszöbölhetõ, megjavítható a XX. kongresszus szellemében való „áthan-

golásával” a szervezetnek, amit mi sem bizonyít jobban, mint az az eleven reakciókészség,

az a hirtelen válaszadás, mellyel a XX. kongresszusra reagáltak a magyar hadtörténelmi

kutatók. Ilyen nagyfokú élénkségre, ilyen reakciókészségre egy alapjában beteg szervezet nem

lett volna képes.

Maradok õszinte nagyrabecsüléssel:

Budapest, 1956. évi június hó 18-án.

Perjés Géza”

Perjés fentebb olvasható véleményének és hadtörténetírói munkásságának innovatív,

más tudományágak eredményeit is hasznosító módszertani, értelmezési nóvumait a

magyar hadtörténetírás máig nem aknázta ki kellõképpen, jóllehet ezek mintául

szolgálhatnak és példát adhatnak a diszciplina elõtt álló új kihívások megvála-

szolásához.
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Az indokínai háború során a mai Vietnám északi szegletében csoportosuló kommunista geril-

lákról általában az a kép él, hogy folyamatos rajtaütésekkel, és lesállásokkal zaklatták a franciá-

kat, majd visszahúzódtak az elérhetetlennek tartott törzsterületükre, a kínai határ közelébe.

Ez alátámasztja azt a nézetet, miszerint a gerilla-hadviselést alkalmazó oldalnak, hogy sikert

érhessen el, biztos hátországra, szilárd irányítása alatt álló, õt támogató lakosságra van szük-

sége, különben nem szállhat szembe sikeresen a jellemzõen hatalmas haditechnikai és erõfor-

rásbéli fölényben lévõ reguláris ellenfelével. A francia hadsereg 1950 elõtt egyértelmûen ilyen

erõ volt, amely kezdetben a gyarmati háborúkra jellemzõ módon csak katonai alakulatok beve-

tésével igyekezett megtörni az ellenállást. Ennek az erõfölénynek a birtokában, a háború elsõ

idõszakában a hibásan kialakult közvélekedésre rácáfolva, több mûveletet indítottak a Viet Minh

biztonságosnak vélt hátországába, amelyek közül összfegyvernemiségével és az érintett terü-

let méretével is kiemelkedik az 1947-es LEA hadmûvelet.

A francia haderõ COIN-mûveletei az indokínai háborúban

A francia erõk az indokínai háborút egyértelmûen gyarmati konfliktusként kezelték,

aminek során kezdetben szinte kizárólag a hadsereg tisztogató és egyéb mûveletek-

ben való bevetését, valamint az ellenség erõvel történõ fölszámolását tekintették

a megoldás kulcsának.
1

Ez a nézetük a háború elõrehaladtával megváltozott, és egyre

több, mai terminológiával a felkelésellenes (Counter Insurgency – COIN)
2

mûveletek

eszköztárába tartozó módszert alkalmaztak, fölhasználva az ország területén élõ egyéb

népcsoportokat, és igyekeztek a lakosság támogatásától megfosztani ellenfeleiket.

Érdekes módon, a másik oldalon harcoló kommunisták, a Viet Minh tagjai a szi-

lárd támogatói bázis és törzsterület birtokában éppen az ellenkezõjét tették ennek.

A kezdetben döntõen gerilla-harceljárásokkal küzdõ, gyengén felszerelt irreguláris

1 Salgó László: Gyarmatpolitika Napóleontól de Gaulle-ig. Budapest, Kossuth Kiadó, 1977. 209. o.

2 Késõbb, a francia COIN legfõbb teoretikusai, az algériai háborúban is harcoló Roger Trinquier és David

Galula ezt nem felkelés, hanem forradalom-ellenes hadviselésnek nevezték (Counter Revolutionary

Warfare) ezeket az eljárásokat. Ezzel kívántak utalni egyfelõl a kommunista, vagy más forradalmi poli-

tikai ideológia elleni harc fontosságára, és egyben az alkalmazott eszközök újszerûségére is, amely nem

korlátozódott csak a katonai erõ bevetésére.



csapataikat – a kínai kommunisták gyõzelmével és a támogatás növekedésével a hát-

térben – igyekeztek minél elõbb és minél nagyobb arányban reguláris, harcoló alaku-

latokká szervezni, amivel végül Dien Bien Phu-nál képesek voltak döntõ katonai

vereséget mérni a franciákra. Ebbõl a szempontból bár Giap tábornok vezetésével,

de egyértelmûen a Mao-i elveket követték, és a gerilla-hadviselés általa is fölvázolt

fázisain haladtak végig.
3

A franciák tehát a tisztán reguláristól a COIN irányába történõ elmozdulást szor-

galmazták, míg a másik oldal részérõl a csak gerillák alkalmazásáról a hangsúly foko-

zatosan átkerült a reguláris hadviselésre. Ez alapján hiába van kezdetben jelen az

irreguláris fél, a franciák gyarmati típusú hadviselése, azaz a tisztán katonai erõ kor-

látok nélküli alkalmazása a domináns, amiben kevés szerepet kap a lakosságra ható,

mai értelemben vett COIN. Ezzel szemben a háború második felében, fõleg északon,

a szervezetszerû Viet Minh hadosztályok és ezredek létrejöttétõl inkább azok tevé-

kenysége dominálja a kommunista fél mûveleteit is. Véleményem szerint ezért az

indokínai háború vizsgálata a késõn megkezdett, vagy kifejezetten sikertelenül vég-

rehajtott COIN-mûveletekre lehet példa, így inkább illeszkedik a késõi gyarmati

háborúk sorába. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a háború tapasztalatainak

levonása a franciák részérõl nagyon korán megtörtént, és a hadsereg által vezetett

újítások rövid idõ alatt megjelentek az algériai mûveletek megtervezése során.
4

Összességében tehát elmondható, hogy elkésett és részeiben alkalmazott francia

COIN már megjelent Indokínában, de kiforratlan maradt, és csak az algériai konflik-

tusban érett be ténylegesen.

A Viet Minh törzsterületek

A franciák teljes haditechnikai és a szinte minden tekintetben meglévõ erõfölényük bir-

tokában igyekezték uralni Indokína teljes területét. Az ország északi része azonban két

okból sem állt soha teljes mértékben a felügyeletük alatt. Egyfelõl a kínai határ közelsé-

gébõl kifolyólag, a kommunisták utánpótlása itt volt a legjobb. A Viet Minh erõk a

háború folyamán szinte végig emberi vagy állati erõvel igyekeztek megoldani az

utánpótlás szállítását, mivel a gépesítettség és a motorizáció foka rendkívül alacsony

volt. Így tehát, a viszonylag rövid utánpótlási vonalaknak köszönhetõen a gerillák

utánpótlásának nagy része folyamatosan rendelkezésükre állt. Ugyanez igaz volt a

lojális lakosság támogatására is, amely a hadkiegészítés és a szállítást végzõ hordárok

szempontjából sem volt elhanyagolható.

A Viet Minh egy nagyjából 15–20 000 négyzetkilométer kiterjedésû, leginkább

háromszöghöz hasonlatos területet birtokolt, amelynek sarokpontjaiban három tele-

pülés (Tuyen Quang, Bac Kan és Thai Nguyen) volt. Ezt a területet nevezték a

60 HADTUDOMÁNY 2019/3.

KATONAI MÛVELETEK

3 Forgács Balázs: A néppel a népért – korai baloldali partizánelméletek (Marx, Engels és Lenin a forra-

dalmi háborúról). In: Hadtudomány, 2018/2.;

http://real.mtak.hu/82569/1/ht2018_2_43_57_u.pdf (Letöltve: 2019. 05. 30.) 44. o.

4 Kemény János: A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlõdése a XX–XXI. században.

Phd értekezés, Budapest, Corvinus Egyetem, 2014;

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/769/1/Kemeny_Janos.pdf (Letöltve: 2019. 05. 29.) 79. o.
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franciák „Viet Minh erõdjének” (Réduit National Viet Minh). Az ekkor meglehetõsen

pontos francia felderítés jelentései alapján ide települtek a kiképzõbázisok, ame-

lyekre a modernizálódó hadseregnek szüksége volt, de az ellátást segítõ infrastruk-

túra, az elsõ reguláris alakulatok és maga Ho Si Minh is. Ez a kommunista vezetés

részérõl nagy merészség volt, hisz Hanoi közelsége egyet jelentett a francia erõk

közelségével is.

A másik ok, amiért a terület felett sosem terjedt ki a francia kontroll, az a földrajzi

adottságokból következett.

Az indokínai hadszíntér sajátosságai

A hadszíntér mind fizikai, mind emberi sajátosságait tekintve egyedi jellemzõkkel

bírt. A földrajzi és klimatikus viszonyok alapvetõen határozták meg a mûveletek ter-

vezését és végrehajtást. Az északi, tonkini terület áttekintõ jellegû ismertetése, amely

a LEA-hadmûvelet színteréül szolgált, ezért mindenképpen szükséges.

Az Indokínai-félszigeten elhelyezkedõ francia gyarmat földrajzi viszonyai rend-

kívül változatosak. Északon jellemzõ a nehezen járható, hegyláncok és dombok által

sûrûn tagolt terep, ami csak szûk folyóvölgyeken keresztül leküzdhetõ. Ezen a terü-

leten csak kevés és jellemzõen kis áteresztõ képességû út volt, amely inkább a jobban

gépesített francia erõk számára jelentett korlátozást. A növényzet a hegyi és a sûrû

õserdei között váltakozott. Ez utóbbi pedig természetesen a járhatóság további csök-

kenését okozta. A terület mezõgazdaságát a vizek melletti rizstermesztés dominálta,

amely a gépesített mûveleteket és a szétbontakozást, valamint a logisztikai ellátást

akadályozta.

A Vörös-folyó (Song Hong) és Tiszta-folyó (Song Lo) völgyei határolták nyugat-

ról a Viet Minh fõ szállásterületét, a mai nevén vietnámi északkeleti régió részét

képezõ Bac Kan megyét (tágabb értelemben a Viet Bac hegyeit) és a szomszédos tele-

püléseket. Ez a terület körülbelül 130 kilométerrel helyezkedett el északabbra a

kiemelt fontosságú Hanoitól,
5

a francia gyarmati jelenlét egyik központjától.

A térség idõjárása korlátozta a mûveletek idõbeni kiterjedését is, és hozzájárult

ahhoz, hogy kialakuljon egy õsztõl-tavaszig tartó „hadmûveleti szezon”. Ezen túl az

erõsen csapadékos klíma, a monszun-idõszak mindennemû katonai mûveletet elle-

hetetlenített. Az éghajlati viszonyokhoz kevésbé szokott expedíciós erõk, különösen

a jellemzõen európai származású légionáriusok számára pedig komoly egészségügyi

kockázatot is rejtett.
6

Így tehát, egy viszonylag szûk idõszak állt rendelkezésére a

feleknek ahhoz, hogy a betervezett hadmûveleteket végrehajtsák. Ez természetesen

az idõtényezõt szem elõtt tartó, kifárasztásra törekvõ gerilláknak kedvezett, míg a

katonai gyõzelmet elérni igyekvõ franciák számára hátrányos volt.

HARANGI-TÓTH ZOLTÁN: A LEA-hadmûvelet

5 1947 Opération «Léa»: l’occasion manquée;

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/1947-operation-lea-l-occasion-manquee (Letöltve: 2019. 05. 20.)

6 Fall, Bernard B.: Street Without Joy. South Yorkshire, Pen & Sword, 2006. (továbbiakban: Fall) 301. o.



A LEA hadmûvelet

A mûvelet tervezése

A párizsi vezetés 1947 tavaszán új fõkormányzót nevezett ki Indokínába
7

annak

érdekében, hogy elkerüljék az elhúzódó, költséges válságot, és politikai téren keres-

sék a konfliktus kiegyezéses lezárásának lehetõségét. Miután ez utóbbira csekély

esély mutatkozott, utasították a katonai vezetést Jean Étienne Valluy tábornok,

az indokínai francia csapatok parancsnokának személyében, hogy dolgozzanak ki

egy nagyszabású támadási tervet, amely rövid úton véget vet a háborúnak.

Az 1947 tavaszán kitört madagaszkári, franciaellenes lázadás azonban a rendelke-

zésre álló katonai erõ megosztását eredményezte,
8

így Raul Salan tábornok, az északi,

tonkini katonai erõ parancsnoka
9

egy meglehetõsen vakmerõ, a rendelkezésre álló kor-

látozott erõ teljes kihasználásával végrehajtandó mûvelet megtervezését rendelte el.
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A tonkini régió térképe (a Viet Minh bázisterületeinek jelölésével)

(Forrás: Directorate of Intelligence, Office of Basic and Geographic Intelligence,

U.S. Central Intelligence Agency: Indochina Atlas. 1970.

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/indochina_atlas/txu-oclc-1092889-78336-8-70.jpg [Letöltve: 2019. 05. 31.])

7 Valette, Jacques: Les opérations de l’automne 1947 dans le haut Tonkin: les incertitudes d’une

stratégie In: Guerres mondiales et conflits contemporains. 2014/4.;

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2010-4-page-63.htm#pa5

(Letöltve: 2019. 05. 31.) (Továbbiakban: Valette) 64. o.

8 Fall, 28. o.

9 Franchini, Philippe: Les Guerres D’Indochine. De la conquete franciase á 1949. Paris, Texto, 2011.

(Továbbiakban: Franchini) 587. o.

10 Cadeau, Ivan: La guerre d’Indochine. De l’Indochine francaise aux adieux á Saigon 1940-1956. Paris,

Tallandier, 2015. (Továbbiakban: Cadeau) 203. o.
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Ennek kettõs célja volt: egyfelõl el akarták foglalni a Viet Minh által megszállt terüle-

teket, amelyek a kínai határ és Hanoi között húzódtak, elvágva ezzel az utánpótlási

vonalakat. A mûvelet második, nem kevésbé fontos célkitûzése pedig a Viet Minh

árnyékkormány és a teljes politikai, valamint katonai vezetés felszámolása volt,

amelynek kivitelezése a mûvelet legkockázatosabb részét jelentette.
10

A mûvelet, amely a Bac Kan környéki hegyekrõl és hágókról kapta a nevét,

rendkívül kevés COIN-elvet vett figyelembe. Célja egyértelmûen klasszikus katonai

feladatok végrehajtására korlátozódott, úgymint a terület birtokba vétele, az ellenség

ellenállásának fölszámolása és erõinek megsemmisítése.

A Viet Minh politikai és katonai vezetésének fölszámolása azonban újszerû cél volt

a háborúban, amelynek elérését fõleg reguláris erõkkel kívánták elérni. Már a mûvelet

megtervezése, céljainak kijelölése is jól mutatja, hogy a francia katonai vezetés nem

értette meg az indokínai konfliktus jellegét, sem pedig annak tényleges fizikai és társa-

dalmi kiterjedését, és továbbra is úgy számoltak, hogy egy hadmûvelettel tartósan paci-

fikálhatják a gyarmatot. Egy bekerítõ mûvelet sikerrel kecsegtethet egy csatatéren Euró-

pában, de az ázsiai dzsungelben hatása legjobb esetben is csak korlátozott lehetett.

HARANGI-TÓTH ZOLTÁN: A LEA-hadmûvelet

2. kép.

Az 1947. október 7-én kezdõdött hadmûvelet egyes hullámai

(Forrás: http://jcr3.free.fr/cahier-journalier/pages/Albums/cartes/pages/carte

-ope-Lea-1_gif.htm [Letöltve: 2019. 05. 31.])



A franciák az elõzetes számvetések alapján 22–30 000 katona alkalmazásával szá-

moltak, de a madagaszkári események miatt végül csak alig több mint 12 000 fõ beve-

tésére került sor,
11

amely nagyban befolyásolta a mûvelet kimenetelét is.

A mûvelet tervezése során az összes erõforrást és a terep adottságait is figye-

lembe vették: két csoportosításban, két irányból: keletrõl, a szárazföldrõl és nyugat-

ról a folyók felõl indult a harapófogó, míg a meglepésért a légi lépcsõben ledobott

ejtõernyõsök feleltek. A légierõ a teljes légi fölény birtokában biztosította a célterü-

letre való kijuttatást, és a csapatok közvetlen légi támogatását, összhaderõnemi jelle-

get kölcsönözve ezzel a mûveletnek.

A fõerõt a Beaufre ezredes vezette „B-csoport” (Groupement B) jelentette, amely

Lang Sonból megindulva (folyamatos nyíllal jelölve a képen), a 3. és 4. számú Gyar-

mati Utakon (Route Colonial – RC) haladt, hogy lezárja a kínai határ felé a visszavo-

nulás lehetõségét. Cao Bang elérése után a csoportnak át kellett vennie az ejtõernyõ-

sök feladatát, kijutva Bac Kan térségébe, és föl kellett venni az összeköttetést a hajón

érkezõ erõkkel. Ez a csoport volt hivatott kimenteni a megszorult ejtõernyõsöket és

elvágni a kínai határt, ezzel az utánpótlási vonalakat. A-csoport fõleg marokkói ala-

kulatokból állt, akiket idegenlégiós és gyarmati erõkbõl egészítettek ki. A B-csoportot

3 gyalogoszászlóalj, 3 harckocsiszázad és 3 tüzérosztály alkotta, amelyeket egy

mûszaki zászlóalj és logisztikai elemek támogattak.
12

Összesen 7000
13

fõ, 62 páncélo-

zott jármû és 700 egyéb jármû tartozott az oszlophoz, amelynek Lang Son és Bac Kan

között közel 300 kilométert kellett megtennie ellenséges terülten.
14

A Vörös-folyón és a Tiszta-folyón fölhajózó folyami csoport parancsnoka,

Communal ezredes neve után a „C-csoport” (Groupement C) elnevezést kapta. Állo-

mányában 2 gyalogoszászlóaljjal és egy gyenge tüzérosztállyal azt a feladatot kapta,

hogy a folyókon fölhajózva (szaggatott nyíllal jelölve a képen), a bekerítés bal szár-

nyát alkossa, zárja le az ellenség visszavonulásának vízi útjait, és Chiem Hoa térségé-

ben vegye föl az összeköttetést a másik két csoportosítással.
15

A-csoport felszerelése

második világháborús angolszász partraszállító, valamint kétéltû eszközökbõl állt, és

bár a hadsereg gyalogoszászlóaljaira épült, ezeket csak ideiglenesen rendelték hozzá

a folyami harccsoporthoz. Állandó része volt viszont a haditengerészeti kommandók

állománya, amely alakulat katonái – a speciális felkészítésüknek hála – kiválóan ki tud-

ták használni a folyami és partraszálló harctevékenységekben rejlõ lehetõségeket.
16

A franciák ezeket Tengerészeti Támadó Csoportoknak nevezték (Division Navale

d’Assaut – Dinassaut), és a LEA hadmûveletben bevetett csoport közel 4000 fõbõl,

továbbá 18 hajóból állt, amelynek közel 200 kilométerrel kellett az ellenséges vonalak

mögé behatolnia.
17
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11 Cadeau 203. o.

12 Fall 28. o.

13 Más források szerint 8000 fõ.

14 Cadeau 204. o.

15 Valette 70. o.

16 Croizat, Victor (USMC): Vietnam River Warfare (1945–1975). Poole, Blandford, 1986. 65. o.

17 Fall 30. o.
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A negyedik, egyben legkisebb csoport Sauvagnac alezredes „S-csoportja” volt

(Groupement S). A légi lépcsõben az Ejtõernyõs Menet Féldandár (Demi-Brigade de

Marche Parachutiste – DBMP) három zászlóalját, köztük az 1. Ejtõernyõs Vadász

Ezred (1
er

Régiment de Chasseurs Parachutistes – 1
er

RCP) 1. és 3., valamint az 1. Ejtõ-

ernyõs Rohamzászlóalj (1
er

Bataillon Parachutiste de Choc – 1
er

BPC) mintegy 1630 kato-

náját dobták le. Ennek a csoportnak a feladata volt elfogni a Viet Minh vezetését és

a többi csoport tevékenységének biztosítása érdekében a fontos útcsomópontok (pél-

dául Cao Bang település) megszállása is.

Az ellenségrõl a franciák csak hiányos adatokkal rendelkeztek. A francia felderí-

tés az egész háború alatt pontatlan volt, ez pedig a beérkezett információkkal szem-

ben is folyamatos bizonytalanságot szült. Ezen a helyzeten tovább rontott, hogy a

humánfelderítés komoly nehézségekkel küzdött, így az erõforrásokat fõleg a techni-

kai felderítésre koncentrálták.

A mûvelet elõtti légi felderítés 1947. augusztusi adatai alapján 15 000 és 30 000 fõ

közé tették a területen lévõ ellenséges erõk számát. A képek elemzése alapján –

helyesen – arra következtettek, hogy a Viet Minh a terepet védelemre elõkészítette,

a Hanoitól északra, a területükre vezetõ utakat és hidakat lerombolta, így a franciák

a végrehajtásba mûszaki alakulatokat is bevontak.
18

A Viet Minh legtapasztaltabb alakulatai, mintegy 2000 fõ közvetlenül Bac Kan-t

védte, amelyeket, mint az „erõd” központját azonosított a felderítés. Az erõd belsejé-

ben további 10 000 jól felszerelt, tapasztalt katona állt, akik a késõbb létrehozott regu-

láris hadosztályok elõfutárai voltak. A teljes tonkini területet összesen 45 000 fõ védte,

de csupán csak kétharmaduk rendelkezett fegyverrel.

A Viet Minh szállásterületeinek szélén a milíciák, gerillák voltak,
19

akiknek fel-

adata a felderítés és az ellenség lesállásokkal való lassítása volt. A kommunisták

1947–1948 folyamán megkezdték egy második „erõd” kiépítését is, Hanoitól délre.

A hadmûvelet végrehajtása és hatása

A hadmûvelet 1947. október 7-én reggel 08.15-kor, az ejtõernyõsök elsõ hullámának

ledobásával kezdõdött. Az „S-csoportot” három részre osztották, hogy a rendelke-

zésre álló szállítórepülõket a leghatékonyabban ki tudják használni. Az elsõ hullám

néhány órás harccal délutánra elfoglalta Bac Kan települést (itt fölszámolták a Viet

Minh propaganda-rádióját, a „Vietnám Hangját” is), az utánuk érkezõ második hul-

lám a nap végére pedig Cho Mai-t (lásd a 2. képen!). A harmadik hullám csak másnap

reggel ugrott, de gyorsan elfoglalta Cho Don települést. Október 9-én ugrott az

utolsó csoport, amely Cao Bang települést és fontos hídját vette birtokba. A folyama-

tosan harcoló ejtõernyõsöket október 12-én érte el a keletrõl érkezõ B-csoportosítás

és a védelem áttörése után közösen megkezdték a mûvelet második fázisát.
20
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18 Valette 65–66. o.

19 Valette 68. o.

20 Le Mire, Henri: Histoire des parachutistes francais. La guerre para de 1939 á 1979. Paris, Albin Michel,

1980. (Továbbiakban: Le Mire) 111–113. o.
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A Viet Minh erõi rendelkeztek információkkal a közelgõ francia mûveletrõl, de

az ejtõernyõsök bevetése így is rendkívül sikeres volt. A Bac Kan közelében ledobott

közel ezer fõ
21

gyûrûjébõl épp csak kijutott a Viet Minh vezetése, köztük Ho Si Minh is.

A franciák nagyon közel jártak ahhoz, hogy foglyul ejtsék a kommunisták teljes kato-

nai és politikai vezetését!
22

A Viet Minh erõk Bac Kan-tól északra, heves harcokban három napig föltartot-

ták az elõretörõ szárazföldi lépcsõt azzal a céllal, hogy addig az ejtõernyõsök ellenál-

lását megtörjék, de ez végül nem történt meg. Beaufre ezredes páncélosai október

15–16-án elérték a körülzárt deszantosokat. A harapófogó nyugati szára október

17-én zárult be, amikor a folyón érkezõ erõk is elérték Chiem Hoa települést,

október végére pedig a B-csoport vonalát is.
23

A francia légierõ végig részt vett a csapatok ellátásában és támogatásában.

A ledobott ejtõernyõsök közel tíz napig harcoltak a fõerõktõl elvágva, a végig túlerõ-

ben lévõ ellenséggel, így számukra az ellátás kulcskérdés volt. A légierõ 1098 tonna

lõszert és egyéb anyagot dobott le a hadmûvelet folyamán, amely során a pilóták

1312 órát töltöttek a levegõben.
24

A csapatok közvetlen légi támogatását a légierõ

Spitfire IX. típusú vadászgépei látták el, amelyek 58 bevetést repültek, és 631 órát töl-

töttek a levegõben, aminek során 43 tonna bombát dobtak az ellenségre.
25

Ez alapján

elmondható tehát, hogy a mûvelet erõs összhaderõnemi együttmûködésre épült.

A tisztogató mûveletek következtében a Viet Minh délre szorult, de ez azzal a

veszéllyel fenyegetett, hogy a madagaszkári események miatt létszámhiánnyal

küzdõ, ezért kevés hadmûveleti tartalékkal rendelkezõ francia erõk mélyen bent

ragadnak az „erõdben”, és utánpótlási vonalaikat a gépesített erõknél logisztikailag

jóval rugalmasabb gerillák elvágják.

A LEA-hadmûveletet 1947. november közepén leállították, és a franciák meg-

kezdték a felkészülést a néhány nappal késõbb indított CENTURE-hadmûveletre,

amelynek célja és mûveleti területe szinte azonos volt, ezért elmondható, hogy az

1947. õszi hadmûveletek egy szinte összefüggõ háromhónapos idõszakot fednek le.

Összegzés

A LEA-hadmûvelet tehát látványosan rácáfol azokra az indokínai háborúval kapcso-

latos népszerû nézetekre, amelyek szerint a Viet Minh területei végig elérhetetlenek

voltak a franciák számára. És azokra is, amelyek szerint a gerillák biztonságos terüle-

tei mindig elérhetetlenek a reguláris fél számára.

A LEA- és az azt követõ CENTURE-mûvelet kis híján a teljes kommunista veze-

tés fölszámolásához vezetett, amelynek beláthatatlan következményei lettek volna a
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21 Demélas, Marie-Danielle : Parachutistes en Indochine. Vendémaire, Paris, 2016. 164. o.

22 Fall 28–29. o.

23 Le Mire 116. o.

24 Gras, Philippe: L’Armée de l’Air en Indochine (1945–1954). L’impossible mission. Paris, L’Harmattan,

2001. (Továbbiakban: Gras) 125. o.

25 Gras 124. o.



háború kimenetelére. Az eseményeket vizsgálva jól látszik, hogy a további tonkini

mûveletek is nélkülözték a COIN-elemeket, és fõleg a háború kezdeti idõszakában a

franciák konvencionális tevékenységgel igyekeztek csatában megsemmisíteni az

ellenséget, ezáltal kivívni a gyõzelmet.

Így elmondható, hogy az expedíciós erõk, bár súlyos veszteséget okoztak az

ellenségnek (a két mûvelet közel 8000 fõ veszteséget és 1500 hadifoglyot jelentett,
26

nem említve a komoly lõszer-és egyéb hadianyagban mért veszteséget, amelyre a

Viet Minh a gyarmati erõknél sokkal érzékenyebb volt.), a franciák harcászati szintû

sikert értek el. Ezt azonban a létszámhiány és a mozgékony,
27

támadó hadmûvele-

tekben is bevethetõ erõk korlátozott rendelkezésre állása miatt kihasználni nem tud-

ták. A bekerítés folytonossága pedig nem volt ekkora erõvel biztosítható, így az ellen-

ség átszivárgott a vonalaikon, elkerülve a megsemmisülést.

A francia gépesített és mobil erõk úthoz kötöttsége,
28

és a földrajzi, valamint az

infrastrukturális viszonyok fejletlensége miatt ez nem is lehetett máshogy. Ennek a

kötöttségnek az oldására bevetett ejtõernyõserõk képességeiken felül teljesítettek,

a csapatok magas moráljának és kiváló felkészültségének köszönhetõen. Az õ részük-

rõl a sikert korlátozó tényezõk közül a szállító-repülõgépek limitált mennyiségét kell

kiemelni, amely megakadályozta, hogy kevesebb hullámban, egyszerre elegendõ

számú deszantos jusson ki a kulcsterületekre.

A fegyvernemek és haderõnemek együttmûködését ilyen szinten igénylõ, vak-

merõ mûvelet végrehajtását az erõforrás hiánya kényszerítette ki, de jól megmutatta

a két szemben álló hadsereg erõsségeit. A francia erõk kiváló ejtõernyõsei kihasznál-

ták legnagyobb elõnyüket, a hadmûveleti mobilitást és a meglepetés erejét, a tüzér-

ség és páncélosok által támogatott gyalogság pedig a konvencionális háborús ismere-

teit, amelynek hála szemtõl szembeni harcban fölmorzsolta a kommunista erõket.

A Viet Minh – ezzel szemben – a terep ismeretét hívta segítségül, és a hézagos

francia vonalakon egész alegységek szivárogtak át. Amikor pedig a települések stati-

kus védelmét föladták, a gerilla-hadviselés eljárási rendszerét vették alapul. Az ide-

gen területen harcoló, lakossági támogatás nélküli, nagy logisztikai igényû konvenci-

onális, gépesített erõk utánpótlási vonalait kezdték támadni, és rajtaütésekkel, lesál-

lásokkal zaklatták a francia erõket.

A vakmerõ hadmûvelet tehát francia harcászati sikert hozott, de sem katonai,

sem politikai értelemben nem tudták a sikert kifejleszteni. Az egyetlen igazi elõnyt a

gyarmati erõk számára a kínai határral párhuzamosan futó 4. számú gyarmati út

(RC 4) fölszabadítása és birtokbavétele jelentette, amely lehetõséget nyújtott a
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26 Le Mire 119. o.

27 Jelen esetben nem csak a gépesítettséget, mint a mozgékonyság forrását értjük a fogalom alatt, hanem

azoknak az erõknek az összességét is, amelyek nincsenek statikus védelembe rendelve a gyarmati inf-

rastruktúra, települések védelmére. Ez az arány folyamatosan változott, de sosem haladta meg az

Indokínában állomásozó csapatok létszámának a negyedét–harmadát. A francia hadvezetés ennek az

aránynak a javításra több kísérletet tett a háború folyamán.

28 Jackson, Peter Drake: French Ground Force Organizational Development For Counterrevolutionary

Warfare Between 1945 And 1962. Thesis, US Army Command and General Staff College, Ft Leaven-

worth, 2005. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/cgsc_jackson.pdf (Letöltve: 2019. 05. 29.) 110. o.
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kommunisták utánpótlási vonalainak elvágására. A franciák tehát nekiláttak egy sta-

tikus védelmi rendszer kiépítésének, amely az út menti kis erõdökbõl és õrtornyok-

ból állt. Ez a rendszer 1950-ig biztosította a francia jelenlétet a térségben.

* * *

A LEA-hadmûvelet ismertetése, a háború egészét érintõ tévképzetek eloszlatása jó

alkalmat nyújt a mûvelettervezés sajátosságainak elemzésére is. A terep egyedisége

megkövetelte az erõk folyami szállítását is, amely képesség alkalmazása napjainkban

például a Duna felsõ és középsõ szakaszán egyedüliként flottillával rendelkezõ

Magyar Honvédségben méltánytalanul háttérbe szorult. A francia, és késõbb az

annak a tapasztalataiból építkezõ amerikai folyami harctevékenység végig domi-

nálta a sûrû vízhálózattal rendelkezõ országban zajló hadmûveleteket, de ennek

hazai földolgozása napjainkban erõsen hiányos.

Másodsorban, bár az alkalmazott erõ harcászati sikereket ért el, a hadmûveleti

szint tévesen jelölte ki a célokat, azokhoz pedig nem rendelt elegendõ erõt. A bekerí-

tést a kijelölt erõk végrehajtották, de nem rendelkeztek a terület teljes lezárásához

elegendõ gyalogoserõvel. Ezen csak tovább rontott a pontatlan felderítés, amely a

járhatóságot, de még az ellenséges erõ létszámát is hibásan mérte föl. Ez újfent rávilá-

gított arra a tényre, hogy a második világháborútól kezdõdõen, a felderítés szerepe

folyamatosan növekszik. A megfelelõen mûködõ felderítés pedig hozzájárul a pon-

tos tervezéshez és a hadmûveleti célok helyes meghatározásához.

A felderítés hiányosságai ellenére, végül a francia erõk sikereket értek el, de csak

azért, mert az ellenséget egy számára kedvezõtlen, konvencionális harc megvívására

kényszerítették. Amikor a Viet Minh visszatért az irreguláris eljárásokhoz, a gyarmati

erõk kénytelenek voltak felfüggeszteni a mûvelet végrehajtását.

FELHASZNÁLT IRODALOM

1947 Opération «Léa»: l’occasion manquée

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/1947-operation-lea-l-occasion-manquee (sz. n.)

(Letöltve: 2019. 05. 20.)

Cadeau, Ivan: La guerre d’Indochine. De l’Indochine francaise aux adieux á Saigon 1940–1956.

Paris, Tallandier, 2015.

Croizat, Victor (USMC): Vietnam River Warfare (1945–1975). Poole, Blandford, 1986.

Demélas, Marie-Danielle: Parachutistes en Indochine. Vendémaire, Paris, 2016.

Fall, Bernard B.: Street Without Joy. South Yorkshire, Pen & Sword, 2006. (továbbiakban: Fall)

Forgács Balázs: A néppel a népért – korai baloldali partizánelméletek

(Marx, Engels és Lenin a forradalmi háborúról) In: Hadtudomány, 2018/2.;

http://real.mtak.hu/82569/1/ht2018_2_43_57_u.pdf (Letöltve: 2019. 05. 30.)

Franchini, Philippe: Les Guerres D’Indochine. De la conquete franciase á 1949. Paris, Texto, 2011.

Gras, Philippe: L’Armée de l’Air en Indochine (1945–1954). L’impossible mission. Paris, L’Harmattan, 2001.

Jackson, Peter Drake: French Ground Force Organizational Development For Counterrevolutionary

Warfare Between 1945 And 1962. Thesis, US Army Command and General Staff College,

Ft Leavenworth, 2005.;

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/cgsc_jackson.pdf (Letöltve: 2019. 05. 29.)

Le Mire, Henri: Histoire des parachutistes francais. La guerre para de 1939 á 1979. Paris,

Albin Michel, 1980.

HARANGI-TÓTH ZOLTÁN: A LEA-hadmûvelet



Kemény János: A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlõdése a XX–XXI. században.

Phd értekezés, Budapest, Corvinus Egyetem, 2014.;

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/769/1/Kemeny_Janos.pdf (Letöltve: 2019. 05. 29.)

Salgó László: Gyarmatpolitika Napóleontól de Gaulle-ig. Budapest, Kossuth Kiadó, 1977.

Valette, Jacques: Les opérations de l’automne 1947 dans le haut Tonkin: les incertitudes d’une stratégie.

In: Guerres mondiales et conflits contemporains. 2014/4.;

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains

-2010-4-page-63.htm#pa5 (Letöltve: 2019. 05. 31.)

70 HADTUDOMÁNY 2019/3.

KATONAI MÛVELETEK



HADTUDOMÁNY 2019/3. 71

HADITECHNIKA

Négyesi Imre

A mesterséges intelligencia

és a hadseregek
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A cikk megírásának aktualitását a Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Konferencia és a meghir-

detett Digital Soldier 2.0 program és egy 2019 elején elérhetõvé vált amerikai dokumentum

jelenti. Ez utóbbi dokumentumot az USA Védelmi Minisztériuma adta ki a „Mesterséges

Intelligencia Stratégia 2018” címmel, amely hosszú távú program ismét a figyelem központ-

jába irányította a hadseregek mesterséges intelligencia kutatásait.

A honvédelmi miniszter 2018. 12. 13-án, a tárca felsõvezetõinek és a honvédség veze-

tõinek tartott elõadásában elmondta, hogy a Magyar Honvédség fejlesztésének

jogszabályi feltételei adottak.
1

A Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program többek

között tartalmazza a katonák felszerelésének, technikai eszközeinek fejlesztését is.

Ennek része a Digitális Katona program
2

is. Ebben a cikkben a magyar tervekhez és

fejlesztésekhez kapcsolódóan nézzük meg, hogy az USA Védelmi Minisztériuma

milyen lépéseket tett a mesterséges intelligenciának a hadseregben történõ hatéko-

nyabb felhasználása érdekében.

Technológiai és szervezeti elõzmények

A technológia elõrehaladása, az MI megváltoztatta az emberek és gépek között

fennálló szerepeket. Eredetileg az emberek a harc hagyományos formáiban vettek

részt. Az ipari korszak megjelenésével azonban az emberek felismerték, hogy a

gépek nagyban növelhetik háborús harci képességeiket. A hálózatok ezután lehe-

tõvé tették a távfelügyeletet, amely végül kiszolgáltatottnak bizonyult az elektroni-

kus támadásokra, valamint a hosszú jelátviteli távolságok és idõk miatt korlátozott

volt a használatuk.

1 1298/2017. (VI.2.) Korm.határozat a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program megvalósí-

tásáról.

2 Digital Soldier 2.0



A hadviselés következõ szakasza sokkal ütõképesebb autonóm rendszereket

foglalt magában, de mielõtt megengednénk az ilyen gépeknek az emberi harcosok

kiegészítését, sokkal nagyobb intelligenciaszintet kell elérniük. Hagyományosan úgy

terveztük meg a gépeket, hogy jól meghatározott, nagy mennyiségû és/vagy nagy

sebességû feladatokat kezeljenek, és az emberek megszabaduljanak a rutinfelada-

toktól.

Az 1950-es és 1960-as években a korai számítógépek már automatizálták az unal-

mas vagy munkaigényes feladatokat. Ebben a korszakban a tudósok rájöttek, hogy

lehetséges az emberi intelligencia szimulálása, és megszületett a mesterséges

intelligencia
3
(a továbbiakban: MI) kutatási területe. A feltételezés az volt, hogy az MI

lenne az az eszköz, amely lehetõvé teszi a számítógépes problémamegoldását, és

olyan funkciók végrehajtását, amelyek rendszerint emberi értelmet igényelnek. Az

MI korai kutatásai során kiemelték az ún. kézmûves tudást, és a számítógép-tudósok

szakértõi rendszereket állítottak össze, amelyek a szakértõk speciális ismereteit sza-

bályozták azon szabályok szerint, hogy a rendszer alkalmassá váljon különbözõ

helyzetekben történõ alkalmazásra. Az ilyen „elsõ hullám” MI-technológiák megle-

hetõsen sikeresek voltak.

Az elmúlt években az MI-kutatások egyik területévé vált az a terület, amely

a gépi tanulással kapcsolatban merült fel. Ezen a területen olyan statisztikai és való-

színûségi módszereket alkalmaznak a nagy adathalmazokra, általánosított ábrázolá-

sokat hozva létre, amelyek a jövõbeli mintákra is alkalmazhatók lehetnek. Ezek közül

a leginkább a mély tanulás (mesterséges) idegrendszeri hálózatai képzelhetõk el,

amelyek alkalmasak arra, hogy felhasználják a különbözõ, rendelkezésre álló törté-

neti adatokat. Azonban az adatgyûjtés, címkézés és az adatok azonosításának fel-

adata, amelyre az ilyen „második hullám” MI-technikákat alapozzuk, meglehetõsen

költséges és idõigényes.

A Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (Defense Advanced Research

Projects Agency – DARPA) egy olyan jövõt tervez, amelyben a gépek többek, mint

csupán olyan eszközök, amelyek emberi programozott szabályokat hajtanak végre,

vagy az ember által kezelt adatkészletekbõl általánosítanak. A tervek szerint

a DARPA által létrehozott gépek inkább kollégaként fognak mûködni, mint eszköz-

ként. Ebbõl a célból a DARPA kutatási és fejlesztési terveiben az ember–gép mûkö-

dése szimbiózisban célt tûzött ki a gépekkel való együttmûködésre.

A számítástechnikai rendszerek ilyen módon történõ engedélyezése kritikus fon-

tosságú, mivel az érzékelõ, az információ és a kommunikációs rendszerek olyan sebes-

séggel generálnak adatokat, amelyek mellett az emberek lemaradhatnak. Ezeknek a

technológiáknak a beépítése a hadviselõkkel együttmûködõ katonai rendszerekbe

megkönnyítheti a jobb döntéseket komplex, idõkritikus mûveleti környezetben, lehe-

tõvé teheti a tömeges, hiányos és ellentmondásos információk közös megértését és fel-

hatalmazhatná a pilóta nélküli rendszereket, hogy biztonságosan és nagyfokú autonó-

miával végezzék el a kritikus feladatokat. (A DARPA jelenlegi befektetéseit egy harma-

dik MI-hullámra fókuszálja, amelyrõl a késõbbiekben még szó lesz.)
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Az USA Védelmi Minisztériuma (Department of Defense – DoD) által kiadott

Mesterséges Intelligencia Stratégia 2018 kiadásának közvetlen elõzménye a Mestersé-

ges Intelligencia Kiválósági Központjának létrehozása volt. A Közös Mesterséges

Intelligencia Központ (Joint Artificial Intelligence Center – JAIC) létrehozásának elsõd-

leges céljaként a hatékonyabb segítségnyújtást határozták meg a hadsereget támo-

gató mesterséges intelligencia alkalmazások megvalósításához.

2018. június 27-én a Pentagon kiadott egy memorandumot, amelyben meghatá-

rozta a JAIC konkrét feladatait is. Meghatározták azt is, hogy a feladatokat a Védelmi

Minisztérium információs vezetõje (Department of Defense Chief Information

Officer – CIO) alárendeltségében kell végrehajtania. (Ez a magas szintû vezetés is

jelzi, hogy milyen fontosnak tartják a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásá-

nak területén folyó kutatásokat.)

A JAIC tevékenységével együttmûködve a hadsereg 2018-ban megalapította a

saját MI kutatási tevékenységének támogatására az Army-AI Task Force-t
4

(A-AI TF),

amelynek megalakítását egy 2018. október 02-án kelt memorandumban jelentették

be. Ennek az alapját a Department of Defense Artificial Intelligence Strategy [1][2] és

a Memorandum, Deputy Secretary of Defense, subject: Establishment of the Joint

Artificial Intelligence Center [3] dokumentumok jelentették. A létrehozás alapgon-

dolata az elõzõekbõl is adódóan az volt, hogy az új szervezet segítse elõ a jelenlegi

technológiák alkalmazásának javítását, szûkítse a meglévõ MI-képességek hiányát.

A Kongresszusi Kutatási Szolgálat (Congressional Research Service – CRS) 2019

elején frissítette a Mesterséges Intelligencia és Nemzetbiztonság (Artificial

Intelligence and National Security) elnevezésû összefoglalóját, amelybõl további

részletek derülnek ki az amerikai kutatási programokról.

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban

Természetesen már JAIC megalakítása elõtt is megindultak a mesterséges intelligen-

ciakutatások. Ezek egyik eredménye, a Project Maven már segítette az ISIS elleni harcot

Irakban és Szíriában.

A Projekt Maven-t, más néven Algorithmic Warfare Cross-Functional Team

(AWCFT), 2017 áprilisában indítottak el azzal a céllal, hogy még 2017-ben a rendszert

harci övezetekbe telepítsék. A katonai tervek szerint a Project Maven gépi tanulási

algoritmusait használták volna fel a rögzített anyagok rendezésére azért, hogy

potenciálisan segítséget nyújtsanak a katonai elemzõk és a hírszerzõk számára az

ellenséges célok rangsorolásában.

Jelenleg folyamatban vannak a számítógépes látás algoritmusainak finomításai,

amelyeket kisebb, alacsonyan repülõ drónokkal és nagy magasságú autonóm repü-

lõgépekkel fejlesztettek ki. (Ilyen volt például a Global Hawk, amely 60 000 méteres

magasságból képes megfigyelni a harci övezeteket.)
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A Project Maven célja az volt, hogy olyan szoftveres algoritmusokat dolgozzon

ki, amelyek megkülönböztethetik a jármûveket, az embereket és az autókat, vala-

mint nyomon követhetik az érdeklõdésre számot tartó objektumokat. A rendszer

iterációja
5

kiemelheti a digitális térképen lévõ elemeket, a gyakran ismétlõdõ hibák

csökkentése az új objektumok nyomon követése érdekében.

A fejlesztést a Google-al együtt hajtotta végre a DoD egészen addig, amíg több

mint 3000 Google-alkalmazott aláírt egy petíciót, amelyben tiltakoztak az ellen, hogy

a vállalat részt vesz egy amerikai védelmi minisztérium mesterséges intelligencia

(MI) projektjében. A Sundar Pichai vezérigazgatónak címzett nyílt levélben a Google

alkalmazottai aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikai hadse-

reg hadrendbe állíthatja az MI-t és alkalmazhatja a technológiát a drónnal végrehaj-

tott, és egyéb halálos támadások finomítására. A nyílt levél úgy kezdõdött: „Úgy véljük,

hogy a Google nem vehet részt a háborús tevékenységben”, majd elmagyarázta, hogy a

Google részvétele a Project Maven-ben a márkanév, és a nyilvánosság bizalmának

sérelméhez vezethet. A Project Maven-t azonban csak PILOT jelleggel alkalmazták,

ezért csak egy – bár úttörõ – lépcsõfoknak tekinthetõ a „harctéri” alkalmazásban.
6

A következõ említésre méltó szervezet az SRI International, amely már díjat is

kapott az amerikai hadsereg integrált vizuális bõvítési rendszerének támogatásában

kifejtett tevékenységért. A SRI International a díjat a Digitális Éjszakai Látványkame-

rák Amerikai Hadseregben Történõ Alkalmazása (Integrated Visual Augmentation

System – IVAS) címû programjának támogatására kapta. [4] A díjat a System of

Systems Consortium Inc. (SOSSEC) adta ki a Night Vision és az Electronic Sensor

Directorate (NVESD) nevében.

A program támogatása érdekében az SRI egy nagy fényérzékenységû Comple-

mentary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) képérzékelõt tervez és integrálja az

eszközt egy kisméretû, kis súlyú és nagy teljesítményû, optimalizált kameramo-

dulba. Colin Earle, az Imaging Systems társigazgatója a programról azt mondta,

hogy az „… IVAS program hatalmas lehetõséget kínál az SRI International számára, hogy

bemutassa a szilárd állapotú, alacsony fényszintû képalkotási technológiát egy alacsony

SWAP kameramodulban, amely fokozhatja a katonák helyzetének pontos meghatározását”.

Majd hozzátette, hogy az „… SRI folyamatosan fejlõdött az éjjellátó CMOS képérzékelõk

alacsony fényszintû teljesítményében, és örülünk annak, hogy az IVAS program már beépíti a

negyedik generációs NV-CMOS képeit”.

Az integrált vizuális bõvítési rendszert (IVAS) úgy alakították ki, hogy az egyes

katonákra fej-, test- és fegyvertechnológiákat alkalmazzon. Ez egy olyan platform,

amelyet a hadsereg használhat arra, hogy csökkentse a személyi veszteségeket.

(A rendszer magában foglalja a csapat szintû harcképzési képességeket is és az ismét-

lések lehetõségével a begyakoroltatást is.)

Hagyományosan a nappali és az éjjellátó képalkotó rendszerek szükséges kép-

erõsítõkkel és nappali kamerákkal rendelkeznek. Az SRI új NV-CMOS képérzékelõ

technológiája azonban arra szolgál, hogy a fényes napfénytõl a csillagfényig terjedõ
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teljes fényviszonyok között képeket készítsen. Ez a lehetõség a hadseregek számára is

felértékeli a technológiát. Technikailag ez úgy néz ki, hogy az SRI NV-CMOS képérzé-

kelõi a nagy fényérzékenységet lehetõvé teszik, amely analóg képerõsítõ csövével köze-

lít a digitális CMOS képfeldolgozó chipekhez költségében, teljesítményében, szilárdsá-

gában, rugalmasságában. Az NV-CMOS multi-megapixeleket biztosít alacsony képzajú

video-képsebességgel, nagy láthatósággal a látható és közeli infravörös sávokon.

A hagyományos képerõsítõkkel ellentétben az NV-CMOS képérzékelõ digitális

jelet ad ki, amely ideális a videó felvételéhez, vagy megosztásához, valamint a

hõképekkel való fúzióhoz. Az eredmény a méret és a súly jelentõs csökkenése, ideális

korlátozott küldetésekhez (például UAV-khoz) és mobil mûveletekhez. Az SRI

mozgásadaptív zajcsökkentõ feldolgozása tovább növeli az érzékenységet és csök-

kenti a kép elmosódását. A szélsõségesen gyenge fényviszonyok között rögzített ké-

peken a mozgó célpontok követése nagy kihívást jelent.

A DARPA több mint öt évtizede vezetõ szerepet tölt be a kutatás és fejlesztésben

(K + F), amely elõsegítette a szabályalapú és statisztikai-tanulás alapú MI-tech-

nológiák fejlõdését és alkalmazását. [5] Napjainkban a DARPA továbbra is vezeti az

innovációt az MI-kutatásban, mivel a kutatás-fejlesztési programok széles választékát

finanszírozza, kezdve az alapkutatástól a fejlett technológia fejlesztéséig. A DARPA

úgy véli, hogy a „Harmadik Hullám” (vagy harmadik generációs) MI-technológiák

kifejlesztése és alkalmazása során ez a jövõ. Megvalósíthatók olyan rendszerek,

amelyek generatív kontextusos és magyarázó modellek révén képesek új ismerete-

ket szerezni és létrehozni.

A fejlesztések elõsegítésére a DARPA 2018 szeptemberében több mint 2 milliárd

dolláros többéves beruházást jelentett be. A DARPA a fejlesztési kampánya az

„MI Next Campaign” néven fut, és a következõ három pilléren nyugszik:

– AI Exploration.

– Ongoing AI Programs.

– AI Colloquium.

A DARPA kutatásainak kulcsfontosságú területei közé tartoznak a kritikus DoD

üzleti folyamatok automatizálása, mint például:

– a biztonsági ellenõrzés vagy a szoftverrendszerek akkreditálása az operatív

telepítéshez;

– az MI-rendszerek robusztusságának és megbízhatóságának javítása;

– a gépi tanulás és az MI-technológiák biztonságának és rugalmasságának

növelése;

– a teljesítmény növelése, az adathiány és a teljesítményhiány csökkentése;

– a következõ generációs MI-algoritmusok és MI-alkalmazások.

Ezek a területek összhangban állnak a DARPA mesterséges intelligencia kutatási

programjával (AIE)
7
, amely az ügynökség szélesebb körû mesterséges intelligencia

befektetési stratégiájának kulcsfontosságú eleme. [6] Ennek megfelelõen a DARPA

erõteljes képességeket teremt a DoD számára az alábbi területeken való részvételével:

NÉGYESI IMRE: A mesterséges intelligencia és a hadseregek
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– Új képességek kifejlesztése

Az MI-technológiákat rutinszerûen alkalmazzák, hogy támogassák a DARPA

K + F projektjeit, beleértve a több mint 60 létezõ programot, mint például a

DARPA Microsystems Technology Office (MTO) által bejelentett Elekctronics

Resurgence Initiative
8

(ERI) és más, a kifinomult számítógépes támadások

valós idejû elemzéséhez kapcsolódó programokat.
9

Az ERI foglalkozik az

elektronikai biztonság és a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel,

a differenciált elektronikai hozzáférések kérdéseivel és maximálni akarja a

nemzeti védelmi alkalmazásokra gyakorolt hatását. Kutatási területei közé

tartoznak a manipulált képek felderítése, az emberi nyelvtechnológiákhoz,

az automatikus célfelismeréshez, az orvos-biológiai elõrelépésekhez és a proté-

zis végtagok ellenõrzéséhez kapcsolódó programok.

– Robusztus MI

Az MI-technológiák nagy értéket képviseltek olyan változatos területeken, mint az

ûralapú képelemzés, a számítógépes figyelmeztetés, az ellátási lánc logisztikája és

a mikrobiológiai rendszerek elemzése. Ugyanakkor az MI-technológiák meghibá-

sodási módjai rosszul érthetõek, ezért a DARPA arra törekszik, hogy foglalkozzon

ezzel a hiányossággal. A DARPA sikere elengedhetetlen ahhoz, hogy a miniszté-

rium az MI technológiákat alkalmazza, különösen a harcászati szinten, ahol meg-

bízható teljesítményre van szükség a személyi állomány megóvása érdekében.

– Az ellentétes MI

A legerõsebb MI-eszközök ma a gépi tanulás (ML) rendszerei. A tanulórend-

szereket könnyen meg lehet semmisíteni az olyan bemenetek megváltoztatá-

sával, amelyek soha nem csapnának be egy embert. Az ilyen rendszerek kép-

zéséhez használt adatok megsérülhetnek és a szoftver maga is ki van téve

a számítógépes támadásoknak. Ezeket a területeket és még többet kell kezelni,

amivel több MI-képes rendszer mûködtethetõ.

– Nagy teljesítményû MI

A számítógép teljesítményének növekedése az elmúlt évtizedben lehetõvé tette

a gépi tanulás sikerességét, nagy adatállományokkal és szoftverkönyvtárakkal

kombinálva. Az adatközpont és a taktikai telepítések lehetõvé tétele érdekében

nagyobb teljesítmény érhetõ el alacsonyabb elektromos teljesítmény felhasználá-

sával. A DARPA az MI-algoritmusok analóg feldolgozását 1000-szeres gyorsítás-

sal és 1000-szeres energiahatékonysággal mutatta be a legmodernebb digitális

processzorokon, és az MI-specifikus hardverterveket kutatja. A DARPA is kutatja

a gépi tanulás jelenlegi hatástalanságát azáltal, hogy olyan módszereket vizsgál,

amelyek jelentõsen csökkentik a címkézett képzési adatok követelményeit.

– A következõ generációs MI

Az arcfelismerést és a vezetõ nélküli jármûveket lehetõvé tevõ gépi tanulási

algoritmusokat több mint 20 éve találták fel. A DARPA vezetõ szerepet tölt be

a kutatásban az MI-algoritmusok következõ generációjának kifejlesztésében,

amely az eszközöket problémamegoldó partnerekké alakítja át.
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Az MI-kutatás új irányai, eredményei

A DARPA egyik új kutatási iránya az MI-rendszerek tanítása a dinamikus környezetekhez

való alkalmazkodás érdekében címet viseli. Az új program célja olyan mesterséges intelli-

gencia (MI) létrehozása, amely önállóan felismeri és reagál a valós körülmények válto-

zásaira. A jelenlegi MI-rendszerek kiemelkednek a merev szabályok által meghatározott

keretek között végrehajtható feladatok közül, mint például a Go and Chess játékok és

a világszínvonalú emberi játékosokat meghaladó képességekkel rendelkeznek.

Az MI-rendszerek azonban nem igazán alkalmasak arra, hogy alkalmazkodja-

nak a folyamatosan változó körülményekhez, amelyekkel a csapatok általában a

valós világban szembesülnek (például az ellenfél meglepetésére való reagálástól

a változó idõjárásig, az ismeretlen terepen való mûködésig). Ahhoz, hogy az MI-rend-

szerek hatékonyan együttmûködjenek az emberekkel a katonai alkalmazások széles

skáláján, az intelligens gépeknek zárt világban kell megoldaniuk a korlátozott hatá-

rokon belül a folyékony és új helyzetek által jellemzett nyílt világ kihívásait.

Az új kihívásokra való reagálásként a DARPA bejelentette a Mesterséges intelligencia

és tanulás a nyílt világ újdonságaira (Science of Artificial Intelligence and Learning for

Open-world Novelty – SAIL-ON) címet viselõ programját. [7] A SAIL-ON olyan kuta-

tási alapokat és általános mérnöki technikákat és algoritmusokat kíván kutatni és fej-

leszteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a világban elõforduló, a különbözõ terüle-

teken megjelenõ új helyzetekben megfelelõen és hatékonyan mûködjenek. A program

célja, hogy tudományos alapelveket dolgozzon ki az újdonságok számszerûsítésére és

jellemzésére a nyílt világban, létrehozza az újdonságokra reagáló MI-rendszereket,

és bemutassa ezeket a rendszereket egy kiválasztott alkalmazási területen.

A kutatási irányokhoz az alapot az szolgáltatja, hogy a meglévõ MI-rendszerek

hatástalanná válnak, és nem tudnak alkalmazkodni, ha valami jelentõs és váratlan tör-

ténik. Ellentétben az emberekkel, akik felismerik az új élményeket és megfelelõen

módosítják viselkedésüket, a gépek továbbra is elavult technikákat alkalmaznak, tehát

szükséges a gépek „továbbképzése”. Elegendõ adatot adva, a gépek képesek statiszti-

kai érvelésre (például képek felismerésére, arcfelismerésre stb.). Egy régebbi példa: a

2000-es évek elején az vezetõ nélküli autókba a DARPA MI-beépítése volt, ami az auto-

nóm jármûvek jelenlegi forradalmához vezetett. A hatalmas mennyiségû adatnak

köszönhetõen, amelyek több tízmillió mérföldrõl gyûjtöttek össze ritka eseményeket, az

vezetõ nélküli technológia megvalósítható lett. A rendelkezésre álló adatok azonban

általánosan jól meghatározott környezetekre vonatkoztak, ismert útszabályokkal.

„Nem lenne célszerû megpróbálni egy hasonló adatbázist készíteni több millió km

2

-re a

katonai földi rendszerek számára, amelyek a terepen dolgoznak, ellenséges környezetben, és

állandóan új feltételek mellett, magas tétekkel szembesülnek. Nem is beszélve a levegõben és a

tengeren dolgozó autonóm katonai rendszerekrõl”

10
– mondta Ted amerikai szenátor.

11
Ha

azonban sikerül, a SAIL-ON, akkor egy MI-rendszer vezérelné, hogyan kell tanulni

és megfelelõen reagálni anélkül, hogy nagy adatállományon át kellene képeznie.
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A program arra törekszik, hogy megteremtse a technikai alapot, amely felhatalmazza

a gépeket, függetlenül a tartománytól, hogy maguktól figyeljék meg a helyzetet,

reagáljanak arra, amit megfigyelnek, döntsék el a legjobb cselekvési módot, majd

cselekedjenek.

Pontokba szedve az MI tevékenységeit, ez a folyamat így nézne ki:

– Az elsõ dolog, amit az MI-rendszernek meg kell tennie, hogy felismerje

a környezetet.

– A második dolog, amit meg kell tennie: a környezet megváltoztatásának jel-

lemzése.

– A harmadik dolog, amit meg kell tennie: megfelelõ választ kell adnia.

– A negyedik dolog, amint megtanulja az alkalmazkodást az, hogy frissítse

a környezet modelljét.

A DARPA következõ megemlítendõ programjának célja, hogy új generációs védelmet

alakítson ki a gépi tanulási algoritmusok megtévesztésének megakadályozására. [8] Ma

a gépi tanulás (mashine learning – ML) az emberiséget sokféle alkalmazásban (a rendkí-

vül hatékony gyártástól, az orvostudománytól és a tömeges információelemzéstõl az

önálló vezetésig, és azon túl) képes kiszolgálni. Ha azonban helytelenül alkalmazzák,

rosszul használják, akkor az ML nagy veszélyeket hordoz. „Az elmúlt évtizedben a kutatók

arra összpontosítottak, hogy megvalósítsák a valós feladatok elvégzésére és hatékonyabbá tételére

alkalmas gyakorlati ML-eket” – mondta dr. Hava Siegelmann, a DARPA Információs Inno-

vációs Iroda (I2O)
12

programmenedzsere.
13

De véleménye szerint kevés figyelmet szen-

teltek az ML-platformokra jellemzõ sebezhetõségeknek, különösen azokra, amelyek a

rendszerek megváltoztatását, sérülését vagy megtévesztését célozták.

Ahhoz, hogy ezt az akut biztonsági kihívást megelõzzék, a DARPA létrehozta az

MI Szilárdságának Biztosítása A Megtévesztés Ellen (Guaranteeing AI Robustness

against Deception – GARD) elnevezésû programot. A GARD célja, hogy új generá-

ciós védelmet alakítson ki az ML-modellekkel szembeni ellentmondásos, megté-

vesztõ támadások ellen.

A jelenlegi védelmi erõfeszítéseket úgy tervezték, hogy kivédjék a meghatározott,

elõre meghatározott, ellentmondásos támadásokat, és a tesztelés során kitértek a terve-

zési paramétereken kívüli támadásokra is. A GARD másképp igyekszik megközelíteni

az ML védelmet, olyan széles körû védelmet fejlesztve, amelyek az adott forgató-

könyvben szereplõ számos lehetséges támadást kezelik. Siegelmann azt is kimondta,

hogy „Szükség van az ML védelemre, mivel a technológia egyre inkább beépül néhány kritikus

infrastruktúránkba. A GARD program célja, hogy megakadályozza a közeljövõben elõforduló

káoszt, amikor a támadási módszerek már rombolóbb szintre értek. Biztosítanunk kell, hogy az

ML biztonságos és megtéveszthetetlen legyen!”

A GARD új válaszai, ennek megfelelõen, három fõ célra összpontosítanak:

– a megvédhetõ ML elméleti alapjainak és az ezeken alapuló új védelmi mecha-

nizmusok lexikonjának kidolgozása;
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– a védett rendszerek létrehozása és tesztelése a különbözõ beállítások között;

– egy új próbaplattform építése az ML-védettség jellemzésére a fenyegetettségi

forgatókönyvekhez viszonyítva.

Ezen egymástól függõ programelemek révén a GARD célja, hogy megtévesztõ

rezisztens ML-technológiákat hozzon létre, amelyek szigorú kritériumokkal rendel-

keznek az értékelésekhez. A GARD számos kutatási irányt figyel a potenciális véde-

lemre, beleértve a biológiát is. A GARD a jelenlegi igények kezelésére fog törekedni,

de a jövõbeli kihívásokat is szem elõtt tartja. A tervek szerint a program kezdetben

a legmodernebb képalapú ML-re összpontosít, majd továbblép a video, az audio és a

bonyolultabb rendszerekre. Arra is törekszik, hogy az életciklusa során elõrejelzé-

sekre, döntésekre és alkalmazkodásra képes ML-t kezelje.

Összefoglalás, következtetések

Összességében tehát a mesterséges intelligenciával kapcsolatos védelmi kutatások

ismét az érdeklõdés központjába kerültek. A Magyar Honvédség tekintetében ezt

tükrözi a Honvédelmi és Haderõ fejlesztési Konferencia megtartása és a meghirde-

tett Digital Soldier 2.0 program. Továbbá az is, hogy a megalakult Mesterséges Intelli-

gencia Koalíció egyik alapító tagja a Honvédelmi Minisztérium.

A NATO-országok kutatási irányait egy 2019 elején elérhetõvé vált amerikai

dokumentummal jellemezhetjük. Ez utóbbi dokumentumot az USA Védelmi Minisz-

tériuma adta ki a Mesterséges Intelligencia Stratégia 2018 címmel és ezzel hosszú idõre

kijelölte a védelmi kutatások jellemzõ irányait.
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Váczi Dániel

Az emberi tényezõ kockázatainak

modellezési lehetõsége Fuzzy-logikával

a vasútnál, mint kritikus infrastruktúrában
1

DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.80

A kiberbiztonsági kockázatok feltérképezésére használt módszerek csak részben tárják fel

a valóságot, a célzott támadások ellen kevésbé hatékonyak. A cikk a magyarországi vasúti

informatikai infrastruktúra példáján tárja fel egy pontosabb számítási módszer lehetõségét

a Fuzzy-logika alkalmazásával.

Napjaink egyik legnagyobb kiberbiztonsági problémája, hogy az internet, a mobil

eszközök, a közösségi média elterjedésével mindenki potenciális áldozatává vált a

kibertámadásoknak. Igaz ez közvetve a társadalom offline részére is, hiszen a velük

kapcsolatban élõ online világ õket is kitetté teszi. Naponta különbözõ minõségû és

típusú támadásnak esik áldozatul számtalan eszköz és azokkal együtt a használójuk,

tulajdonosuk. A biztonsági szakma pedig úgy próbál meg védekezni, hogy kontroll-

jaival, eszközeivel, megoldásaival minél nagyobb területet kísérel meg lefedni

a potenciális fenyegetettségek kivédésére. Mindezt teszi úgy, hogy általánosságban a

kockázatarányosságának elve alapján próbálja megjósolni, hogy adott fenyegetett-

ség milyen valószínûséggel fog bekövetkezni.

Egy cég vagy állami szereplõ saját belsõ erõforrásai segítségével, esetleg egy ta-

nácsadó cég által kidolgozott módszertan alapján, figyelembe véve az éppen aktuális

trendeket, megpróbál egy lépést tenni a biztonság növelése érdekében. A probléma az,

hogy ezzel nem valósul meg valódi kockázatarányos védelem. Tudomásul kell venni,

hogy a szakma által folyton hangoztatott, szinte szállóigévé váló mondat (ti. mindig az

ember a leggyengébb láncszem) nem csak egy hangzatos hívó szó. Az általános táma-

dások elleni védekezésre megoldást nyújthatnak a korábbi módszerek, azonban a cél-

zott támadások ellen kevésbé hatásosak. A személyre szabott módszerekben kódolva

van a siker.
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A cikkben a szerzõ a kockázatarányosság egy, a szokásostól eltérõ dimenziójú és

módszerû irányával foglalkozik. Célja, hogy kutatásával a valósághoz minél közelebbi

kép tárulhasson a biztonsági rendszereket tervezõ szakemberek elé. A kutatás szem-

léltetése érdekében a magyarországi vasúti infrastruktúrát választotta, mivel annak

összetettsége, rétegzõdése és különbözõ felelõsségi körei alapvetõen megnehezítik a

kockázatok megfelelõ rendszerszintû azonosítását.

A kutatás alapjául a szerzõ azon feltételezése szolgál, miszerint létezik olyan mate-

matikai (Fuzzy-logika alapján mûködõ) algoritmus, mely segítségével meghatározha-

tó az adott kritikus infrastruktúránál dolgozó azon személyeknek a köre, akik kiemel-

ten veszélyeztetettek információbiztonság szempontjából. Ezért számukra az átlagos-

nál komolyabb védelemre, magasabb információbiztonsági tudatossági képzésre van

szükség, hiszen nagyobb valószínûséggel lesznek egy célzott támadás áldozatai.

A kibertér fenyegetettségei a kritikus infrastruktúrák szemszögében

A kritikus infrastruktúrák, létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatban

mind hazai, mind nemzetközi szinten számos jogszabály foglalkozik. A társadalom

számára fontos objektumok kiválasztása és azoknak a védelme a 2001. szeptember

11-ei terrortámadás után egy magasabb szintre került
2

világszerte. A tragikus ese-

mény után elõször az Amerikai Egyesült Államok emelte törvényi szintre
3

az

1998-ban lefektetett elnöki direktívát.
4

A különbözõ nemzetállamok a saját szabályo-

zásuk alapjául tekintettek erre a jogszabályra és ezt emelték be jogrendjükbe, a saját

igényeikre szabva.
5

Nemcsak nemzetállami szinten történtek szabályozások. Többek

között az Európai Unió szintén kiadta 2005-ben a kritikus infrastruktúrák védelmérõl

szóló Zöld Könyvet.
6

Meghatározták azokat a területeket, melyek kiesése az egész társadalomra vagy

annak nagy részére hatással lennének. A kiemelt területek az energetika, az informá-

ciótechnológia, a telekommunikáció, a kémiai anyagok és vegyi üzemek, a közleke-

dési rendszerek, a vészhelyzeti mentõszervek, a mezõgazdaság és élelmiszeripar,

a közegészségügy, a vízellátás, a banki és pénzügyi szektor, a nemzeti emlékmûvek,

valamint a védelmi szféra.
7

A magyarországi szabályzó,
8

a 2012. évi CLXVI. törvény

VÁCZI DÁNIEL: Az emberi tényezõ kockázatainak modellezési lehetõsége Fuzzy-logikával ...

2 Horváth Attila: A kritikus infrastruktúra védelem komplex értelmezésének szükségessége.

Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelembõl. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 2013.,

ISBN 9789630869263,

http://mhtt.eu/hadtudomany/KIV_tanulmanykotet.pdf (Letöltés ideje: 2018. 05. 12.) p. 22.

3 Egyesült Államok. Uniting and Strengthening America, by Providing Appropriate Tools Required to

Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001-es 107-56-os törvény, 1016-os szekció, más nevén a Kritikus

Infrastruktúrák védelmérõl szóló 2001-es törvény,

https://www.selectagents.gov/resources/USApatriotAct.pdf (Letöltés ideje: 2018. 11. 10.)

4 PPD 63 – 1998. május 22. Protecting America’s critical infrastructures,

https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm (Letöltés ideje: 2018. 11. 10.)

5 Szádeczky Tamás: Information Security Law and Strategy in Hungary. Academic and Applied

Research in Military and Public Management Science 14: (4) 2015, ISSN 2064-0021

6 A Tanács 2008/114/EK Irányelve az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl, vala-

mint védelmük javítása szükségességének értékelésérõl,
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a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl, 1. mel-

lékletében is gyakorlatilag ezek az ágazatok szerepelnek.

A felsorolt ágazatok nagy része önmagában informatikavezérelt, legyen szó

internetre publikált szolgáltatásokról, vagy az erõmûvekben található SCADA-rend-

szerekrõl. Kiberbiztonsági szempontból azonban az információs társadalom infor-

mációtechnológiák általi kiszolgáltatottsága miatt
9

nélkülözhetetlenek az úgyneve-

zett kritikus információs infrastruktúrák. Ezek védelmének kialakítása még inkább

szükséges. A Zöld Könyv szerint a meghatározás pontosan így szól: „… kritikus infor-

mációs infrastruktúrák közé azokat kell sorolni, amelyek önmaguk is kritikus infrastruktúrák-

nak minõsülnek, vagy az infrastruktúrák mûködése szempontjából fontosak (például távközlés,

számítógép hardver/szoftver, internet, mûholdak stb.)”.

10

A változást látva nemcsak a jogi szakma kezdett el foglalkozni koncentráltabban

a témával, hanem a gazdasági, a biztonságpolitikai és természetesen az informatika

egyre szélesebb körû térnyerésével a technológiai, IT-szakmai is
11

jelentõs erõforrá-

sokat fektetnek a biztonságosabbá tételbe.

Számos problémának a megoldása foglalkoztatja ezeknek a létesítményeknek a

védelméért felelõs személyeket. Legyen szó az információs társadalom által generált új

szociológiai jelenségekrõl (például a közösségi médiában az életüket megosztó mun-

katársak kezelése), a mobil eszközök által okozott fenyegetések (például GPS-jeleket

folyamatosan rögzítõ sérülékeny mobilalkalmazások), esetleg azoknak az ipari eszkö-

zöknek a védelmérõl, melyeket a könnyebb kezelhetõség miatt rákötnek védettnek

hitt hálózatra megfelelõ védelem nélkül. Az egyik megoldandó probléma, hogy valódi

kockázatarányos védelmet lehessen kialakítani, mely során mind a technikai támadási

lehetõségeket, mind a humán faktort megfelelõen figyelembe veszik.

Ahhoz, hogy egy személyrõl megállapítható legyen potenciálisan, milyen kiber-

veszélyeknek van kitéve, azaz milyen fenyegetettségi szinten van, minimum a kö-

vetkezõ befolyásoló tényezõket kell figyelembe venni:

– életkora, – zsarolhatósága,

– generációs jellemzõi, – céges pozíciója,

– alaptermészete, – a társadalomban betöltött helye,

– szociális helyzete, – a szociális hálóban betöltött szerepe,
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– családi helyzete, – technológiai kompetenciái,

– anyagi helyzete, – biztonságtudatossága,

– saját egyéni érdekei, – az õt körülvevõ informatikai eszközök,

– vallási háttere, – az informatikai eszközök használata,

– etnikai háttere, – az online jelenlétének minõsége,

– függõségei, – a privátszféra helyzete.

A magyarországi vasúti infrastruktúra releváns összefüggései

A létfontosságú rendszerelemek sérülései a társadalmi hatás tekintetében súlyosak

lehetnek. Ráadásul minden rendszerelem valamilyen módon a másikhoz kapcsoló-

dik, így akár többszörös kár is keletkezhet. A teljes hatásrendszer bemutatása a tanul-

mány keretein túlmutat, azonban a magyarországi vasúti IT-rendszerek egy szeleté-

nek ismertetése segít a komplexitás megértésében.

Magyarországon a vasúti közlekedés elsõsorban a MÁV-csoporthoz köthetõ,

ezért a nyíltan elérhetõ információk alapján e szervezeten keresztül kerül bemutatás-

ra, hogy milyen informatikai infrastruktúrával szükséges foglalkozni. A cégcsoport

különbözõ tagjai más és más feladatot látnak el a vasúti teher- és személyszállítás

üzemeltetése érdekében.

A MÁV Zrt. felügyeli Magyarország közforgalmú vasúti pályahálózatának nagy

részét, mely tevékenység magában foglalja az üzemeltetési, forgalomirányítási, kar-

bantartási és felújítási feladatokat.
12

A MÁV Zrt. különbözõ szolgáltatásokat nyújt az

általa felügyelt hálózatot igénybevevõ több mint 30 vasúttársaságnak. E feladatok el-

látásához a modern vasutak üzemeltetõi különbözõ térinformatikai, illetve más nyil-

vántartó rendszereket használnak.

A MÁV-START Zrt. személyszállítással foglalkozó tagvállalata látja el az utazó-

közönség kiszolgálását (jegy-, kocsivizsgálás, jegyértékesítés stb.), melyek nagy része

elsõsorban szintén digitális alapon, egy integrált irányítási rendszeren keresztül tör-

ténik az utas-elégedettség növelése érdekében.
13

A MÁV Szolgáltató központ hat alappillérének egyike az IT-üzletág, mely a

funkcionális folyamatok informatikai hátterének biztosítása mellett az alkalmazott

informatikai rendszerek integrációját, illetve az IT-biztonság fejlesztését látja el.
14

Ezen kívül fontos szerepet játszik az országos vasúti közlekedésben a MÁV Csoport-

tól független VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., mely a forgalom megfelelõ

elosztását irányítja országosan.
15

A vasúti közlekedésben e négy szervezeten kívül máshol is használnak különbö-

zõ informatikai eszközöket, rendszereket, melyek ellen egy összehangolt támadás

komoly károkat (például üzleti, jogi kár, presztízsveszteség) okozhat. Megkülönböz-

tetünk strukturális (infrastruktúra, energia, pályamenti ellenõrzõ-irányító és jelzõ
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alrendszer, fedélzeti ellenõrzõ-irányító és jelzõ alrendszer, jármûvek) és funkcionális

(forgalomüzemeltetés és forgalomirányítás, karbantartás, telematikai alkalmazások a

személyszállítási és áruszállítási szolgáltatások céljára) területeket.
16

Tehát beszélhe-

tünk különbözõ karbantartási, elszámoló, forgalomirányítási, diagnosztikai rendsze-

rekrõl, különbözõ IoT-mérõeszközökrõl (lásd a 25. lábjegyzetet), mûholdas, illetve

GSM-alapú technológiákról, melyekhez társulnak az utas-tájékoztatás, a jegyértéke-

sítés, az alapvetõ informatikai rendszerek, mely a cégek mûködését szolgálják ki.

Az információbiztonsági kockázatmenedzsment jelenlegi mûködése

A Fuzzy-logika használatóságának megértéséhez szükséges áttekinteni a kockázat-

menedzsment mûködését. Általánosan a folyamat a kockázatok azonosítását, elem-

zését, kezelésük tervezését, majd megoldásukat foglalja magában.

Egy adott vállalatnak, szervezetnek elsõ lépésben szükséges valós képet látnia a

saját folyamatairól, biztonsági- és érettségi szintjérõl. Ennek a felmérése történhet szá-

mos módszer alapján, például a cég által felállított követelménylista segítségével vagy

valamilyen nemzetközi, nemzeti szabvány, jogszabály alapján. Tipikusan Magyarorszá-

gon (is) az ISO 27001 szabvány
17

szerint történik a felmérés. A pénzintézetek sokszor a

Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú, az informatikai rendszerek védelmérõl

szóló ajánlása
18

alapján haladnak a felmérés során. A kormányzati szervek sokszor ve-

szik alapul az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

szóló 2013. évi L. törvényre
19

alapuló 41/2015. BM rendelet
20

követelményeit.

A kockázatok azonosításához a szervezet különbözõ területeinek (információ-

biztonság, IT, szabályozás, pénzügy stb.) együttmûködése szükséges, hiszen nem-

csak a bekövetkezés valószínûségét, de az üzleti hatást is figyelembe kell venni. A fo-

lyamat lényege, hogy egy képet mutasson mind a szakemberek, mind a menedzs-

ment számára a jelenlegi helyzetrõl. Ennek alapja a szervezet által meghatározott,

konszenzuson alapuló biztonsági osztályok, illetve a kárértékek meghatározása a kü-

lönbözõ információbiztonsági követelményeknek (bizalmasság, sértetlenség, rendel-

kezésre állás) megfelelõen.

A létfontosságú rendszerelemek informatikai kockázatfelmérése alkalmával az álta-

lános gyakorlat mellett kiemelt hangsúlyt kell fektetni az infrastruktúra fõ tevékenysé-

gére. Az elemzésnek ki kell térnie a természeti katasztrófák és mûszaki károk mellett az

emberi hibákra, visszaélések kínálta veszélyekre is. A folyamat eredményeképpen
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készül el a hiányosságok listája. Figyelembe véve a szervezeti adottságokat, elkészül

a bekövetkezés valószínûségével súlyozott kockázatelemzés. A végeredmény segít-

ségével a vezetés el tudja dönteni, hogy mik azok a fenyegetettségek, amelyekre új

technikai, adminisztratív vagy logikai védelmet kell kialakítani, esetleg mely már

meglévõket kell rövid, közép és hosszútávon megerõsíteni.

Annak az értéke, hogy valamelyik kockázati tényezõ milyen valószínûséggel

következik be, sokszor csak tapasztalati adatokból következtethetõ ki, melyhez ráadá-

sul sokszor kevés korábbi valós eset társul. Vannak olyan módszerek, amelyek külön-

bözõ statisztikákat vesznek figyelembe, esetleg más számítási módszerekkel próbálnak

a megfelelõ eredményre jutni. Azok a kockázatelemzések nevezhetõek valóban hasz-

nálhatónak, amelyek nemcsak egy szabvány szerinti lista szerint készülnek, de a helyi

adottságokat, specialitásokat úgy veszik figyelembe, hogy valós technikai teszteket

végeznek, melyeket beépítenek az elemzési módszertanba, illetve beemelik az üzleti

oldali kockázatokat is. A szervezet ezután valamilyen cselekvési terv mentén elõkészíti

azokat a lépéseket, melyek mentén fejlesztheti információbiztonsági szintjét.

Figyelembe kell venni azt a környezeti körülményt is, hogy az olyan összetett

infrastruktúráknál, ahol a különbözõ informatikai rendszerek ugyan hatással van-

nak egymásra, azonban mégis más-más az üzemeltetõ, így a felelõs is, ott szélesíteni

kell a látószöget. Egy célzott támadás során, feltételezhetõen nem egy infrastruktú-

ra-elem támadására korlátozódik a károkozás. Eltérõ (az üzemeltetõ felkészültségé-

tõl, megelõzõ lépéseitõl függõ) mértékben ugyanúgy veszélyben vannak a kiszolgáló

informatikai rendszerek, a térinformatika, a logisztikai és ügyfélkapcsolati rendsze-

rek, a fedélzeti és irányítási eszközök.

A humánfaktor bevonásának növelése

A biztonsági rendszerek bevezetése a kockázatelemzés után történik meg, annak

megfelelõen, hogy adott intézkedéssel minél nagyobb és többféle kockázatot lehes-

sen lefedni. Természetesen ez a követendõ megoldás.

Tételezzük fel, hogy az adott vasúti szervezet – mint kritikus infrastruktúra –

minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy a lehetõ legszélesebb körûen

alakítsa ki az információbiztonsági védelmét. Az informatikai határvédelme jól át-

gondolt, megfelelõen van szegmentálva a hálózat, a mentési-, naplózási-, jogosult-

ságkezelési rendszere jól mûködik. A kritikus infrastruktúrák esetében azonban szá-

molni kell azzal, hogy az objektum és a benne dolgozó személyek potenciális cél-

pontjai lehetnek egy célzott kibertámadásnak.

A 2010-ben megvalósított, fizikai kárral is járó Stuxnet-támadás
21

jó példa arra,

hogy milyen károk okozhatóak egy alapvetõen jól védett rendszerben. Hasonló eset

volt a 2007-es észt túlterheléses támadás,
22

melynek alkalmával az állami közigazgatási
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rendszert blokkolták a támadók. A kibertörténelem tele van olyan sikeres támadá-

sokkal, amelyek azért sikerülhettek, mert emberek lévén egy célzott támadás alkal-

mával könnyen kijátszhatóak, befolyásolhatóak vagyunk. Külön irodalma
23

van

annak, hogy az emberi tényezõt hogyan lehet használni az informatikai rendszerek

elleni támadások alkalmával.

A kockázatelemzési módszerek, mint például az ISO 27005, kitérnek a humán-

faktorra és beépítik az elemzés lépései közé. Azokban az esetekben, ahol figyelnek is

a teljeskörûségre a biztonság építésénél, ott tesznek is lépéseket annak érdekében,

hogy ezt a kockázati tényezõt is csökkentsék, azonban a módszertan kiválasztása és

alkalmazása, így a felelõsség vállalása is az adott szervezeten múlik.

Jellemzõen valamilyen social engineering audit alkalmával mérik fel, hogy a

dolgozók mennyire tudatosak. Az itt született eredményt pedig felhasználják az in-

formációbiztonsági tudatosságot célzó oktatások alkalmával. Az így átadott tudás

mélysége nagyban függ az elõadó felkészültségétõl és a képzésen résztvevõk befoga-

dóképességétõl. Abban az esetben, ha mind a két feltétel adott, akkor egy általános

biztonságtudatosság átadás történhet meg. A tudatosság növelésének hatékonyságát

az aktív tanuláson alapuló módszerek jelentõsen megnövelik, melyek fejlesztése és

elterjedése az elmúlt néhány évben kezdõdött el.

A tradicionális, kevésbé hatékony információbiztonsági oktatások és a célzott,

kifinomult támadások jellege (mint például a Stuxnet) miatt továbbra is könnyedén

támadhatók meg az emberi tényezõn keresztül az informatikai rendszerek. Ezek a

szofisztikált támadások túlmutatnak az egyszerû vírusok bejuttatásán.

A támadók számos körülményt vizsgálnak meg. Elemzik a célobjektumot, meg-

nézik, kik lehetnek a gyenge láncszemei a munkavállalók körének.
24

Az így kiválasz-

tott célszemély életvitelét, az általa használt eszközöket, az õt körülvevõ IoT- eszkö-

zöket,
25

a rajtuk futó szolgáltatásokat, operációsrendszereket, szoftver és hardver

verziókat. Megvizsgálják, hogy ezeknek milyen ismert vagy még nem publikált

(zero-day) sérülékenysége van. A közösségi médiára feltöltött adatok, illetve az

egyéb internetes tartalom (videók, nyilatkozatok stb.) tovább segítik a támadások

személyre szabhatóságát. Ez az alapja a célzott adathalászatnak (például Spear-phis-

hing), illetve a kifinomult APT- támadások
26

is felhasználhatják a rendszerekrõl szer-

zett információkat.

Az természetesen nem kivitelezhetõ, hogy egy adott kritikus infrastruktúra ese-

tében minden munkavállalónak egy olyan mély ismertet lehessen átadni, ami alap-

ján felismerik az õket érõ kifinomult támadásokat. Mint ahogy az sem elvárás az

86 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADITECHNIKA

23 Hadnagy, Cristopher (2011): Social Engineering – The Art of Human Hacking. Wiley Publishing,

Indianapolis, ISBN 9780470639535

24 Kiss Dávid – Váczi Dániel (2018): A vállalatok és a kritikus infrastruktúrák humánhálózata ellen irá-

nyuló támadások veszélyei a komplex hálózatok elemélete alapján. Hadmérnök, 2018/1.

ISSN 17881919

http://real.mtak.hu/77916/1/HT20181_153_170_u.pdf (Letöltés ideje: 2018. március 31.)

25 Internet of Things = a dolgok internete: internetre kötött különbözõ passzív és aktív eszközök hálózata.

26 APT (Advanced Persistent Threat): olyan fejlett támadások, melyek célja az információszerzés úgy,

hogy egy adott rendszerben minél tovább rejtett módon tudjon jelen lenni a támadó.



HADTUDOMÁNY 2019/3. 87

informatikai rendszereket védõkkel szemben, hogy minden támadásra felkészítsék az

infrastruktúrát. Azonban a technológiai oldalon már megszületett az a gondolkodás,

hogy különbözõ biztonsági szinttel kell rendelkeznie adott rendszernek. Például

a 41/2015. BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos infor-

mációs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra

vonatkozó követelményekrõl a hatálya alá esõ szervezeteket 5 biztonsági szintbe sorolja.

Az általuk használt elektronikus információs rendszereket pedig 5 biztonsági osz-

tályba sorolja. A szervezetnél dolgozók biztonsági szintjét azonban nem említi. A beso-

rolásnál a humánfaktor és annak képzettsége megjelenik a következõ pontokban:

� „Emberi tényezõket figyelembe vevõ (személy-) biztonság:

– személybiztonsági eljárásrend,

– munkakörök, feladatok biztonsági szempontú besorolása,

– a személyek ellenõrzése,

– eljárás a jogviszony megszûnésekor,

– az áthelyezések, átirányítások és kirendelések kezelése,

– az érintett szervezettel szerzõdéses jogviszonyban álló (külsõ) szervezetre vo-

natkozó követelmények,

– fegyelmi intézkedések,

– belsõ egyeztetés,

– viselkedési szabályok az interneten.

� Tudatosság és képzés

– kapcsolattartás az elektronikus információbiztonság jogszabályban meghatá-

rozott szervezetrendszerével, és az e célt szolgáló ágazati szervezetekkel,

– képzési eljárásrend,

– biztonságtudatosság képzés,

– belsõ fenyegetés,

– szerepkör, vagy feladat alapú biztonsági képzés,

– a biztonsági képzésre vonatkozó dokumentációk.”
27

A felsorolást figyelembe véve érdemes lehet a kritikus infrastruktúrák biztonsági

szintjének tervezése alkalmával figyelembe venni azt a tényt, hogy teljesen más vé-

delmi, tudatossági szintet kell a különbözõ pozíciót betöltõ embereknek elérni. Szük-

séges tehát egy, a valóságot a lehetõ legjobban megközelítõ metódus létrehozása.

A Fuzzy-logika alkalmazhatósága

az információbiztonsági szempontból kritikus személyek kiválasztására

Az egyének különbözõségének beépítése egy kockázatelemzésbe nem evidens kér-

dés. A probléma megoldásának nehézsége, hogy sok különbözõ típusú, nagyon
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27 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságá-

ról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos infor-

mációs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonat-

kozó követelményekrõl.



bizonytalan tényezõbõl szükséges egy kellõen megbízható eredményre jutni. Ez

azért fontos, mert a feltételezés az, hogy több energiát szükséges belefektetni bizo-

nyos munkavállalók védelmébe, tudatosságának növelésébe, képzésébe, mint a fel-

készültebb, tudatosabb személyekébe. Ez természetesen többletköltséggel jár, azon-

ban jól alkalmazva valószínûleg megtérülne a befektetés.

Ha a problémát modellezni kell, akkor az alapvetõ kérdés az, hogy egy adott

munkavállaló által birtokolt információk, titkok védendõek-e vagy sem? Más szem-

pontból tekintve, a kritikus infrastruktúrák szintjétõl eltávolodva nézzük meg, hogy

egy országban kik a kritikus személyek. Ha valaki a vezetõ politikusokra, a magas

szintû bírókra, a védelmi szféra vezetõire gondol és felteszi magának a kérdést, hogy

szükséges-e õket jobban védjék vagy képezzék-e a biztonságtudatos gondolkodásra,

a válasz valószínûleg igen lenne. De nem mindenki számára, hiszen ez egy szubjek-

tív érték. Hol van az a határ, akinek a biztonsági szintjére oda kell figyelni?

A 2012. évi CLXVI. Törvény
28

szerint a közlekedési, így a vasúti szektor is bele-

tartozik a létfontosságú rendszerelemek kategóriájába. Az ott dolgozó takarító való-

színûleg okozhat problémát, azonban kevésbé érezzük, hogy kiemeltebben kellene

foglalkozni vele. Ennek ellenére a Paksi Atomerõmû vezérlõközpontja takarítójának

képzését többen gondolhatják fontos feladatnak. Ugyanaz a pozíció, mégis érzésre

tudjuk, hogy melyik helyszínen dolgozó személy a kritikusabb.

A vasútnál maradva, vajon kit érdemesebb magasabb biztonsági szintbe sorolni?

Az említett takarítót, aki minden fontos helyszínre bejárhat és egy adandó alkalom-

mal elállíthat rendszereket, lophat ki papíralapú minõsített információt vagy a léte-

sítmény pénzügyi vezetõjét, aki a pénzügyi adatokhoz dedikáltan fér hozzá? Ennek

eldöntése már kevésbé egyértelmû, hiszen a pozíció nem feltétlen mérvadó. A hoz-

záférések köre, a képzettség, az egyéni motivációk, a családi-, anyagi helyzet sok-sok

olyan tényezõ, ami árnyalja a képet. A befolyásoló tényezõk sora közel sem véges és

egyikrõl sem jelenthetõ ki, egyértelmûen igen-nem válasszal, hogy számít-e.

A példa kedvéért ragadjunk ki egy tényezõt: az anyagi javakat. Figyelembe

kell-e venni a biztonsági kockázat kalkulálásakor, hogy valakinek az anyagi helyzete

milyen? Valószínûleg igen, hiszen egy kritikus infrastruktúránál dolgozó szegé-

nyebb személyt könnyebb anyagi juttatás ígéretében rábírni egy romboló cselekedet-

re, mint egy tehetõsebbet. Azonban önmagában az, hogy valaki szûkölködik a pénz-

ben az nem egy egzakt fogalom. Ki számít szegénynek? Ezt mindig a körülményeket

figyelembe véve kell eldönteni. Az sem egyértelmû általában, hogy ennek a tényezõ-

nek mi az úgynevezett valóságértéke, azaz, hogy valaki kicsit, félig meddig, eléggé,

nagyon szegény-e.

Egy modell alkotásánál tehát nem alkalmazhatóak a BOOLE-algebra kétértékû

(0, 1) logikai bemenetei,
29

ahol a válasz igen vagy nem. Szegény-e vagy sem. Kritikus

az adott vasúthoz kapcsolódó informatikai rendszer vagy sem? Az efféle esetek
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28 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és

védelmérõl.

29 Kóczy T. László – Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek. Typotex Kiadó, 2001. ISBN 9639132551,

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/fuzzy-rendszerek-fuzzy/adatok.html

(Letöltés ideje: 2018. 06. 02.) pp. 6–8.
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megvalósítására alkalmas a Fuzzy-logika,
30

ahol adott bemenetekhez úgynevezett

tagsági függvények tartoznak. Ha például az anyagi helyzetet vizsgáljuk, a szegény-

ség nem eldönthetõ, mert minden társadalomban, mást jelent. Értéket sem lehet

egzakt módon hozzárendelni a fogalomhoz. A példa kedvéért vizsgáljunk meg egy

összeget, 200 000 forintot. Nem lehetséges azt mondani, hogy ha valakinek 200 000 forint

megtakarítása van az még szegény, aki pedig 200 001 forint tartalékkal rendelkezik, az

nem az. Más értéknél ugyanez a szituáció. Tételezzük fel, hogy egy gazdag személy

megtakarítása X forint. Ha folyamatosan elkezdjük csökkenteni az összeget egy forint-

tal, akkor a kérdés az, hogy hol van az a pont, ahol már azt mondjuk, hogy nem tehe-

tõs. Nyilvánvalóan X-100 forint még nem jelenti azt, hogy szegény lett az illetõ.

Érezhetõ, hogy itt valamiféle skálázásra van szükség, hiszen a normál BOOLE-logi-

kával eldöntendõ kérdésnél egyértelmûen hozzá lehet rendelni egy kérdéshez az

igen (1) vagy nem (0) értéket, míg a tárgyalt esetekben nem. Erre ad megoldást a

Fuzzy-logika, hiszen tudja kezelni azt, hogy valaki „kicsit”, más „nagyon” (jelen eset-

ben) szegény. Az alapja, hogy minden elemhez a halmazon belül egy [0;1] zárt inter-

vallumon belüli értéket rendel, mely a mértékét jelöli az adott feltételnek.

A korábban felsorolt, az egyén fenyegetettségi szintjét befolyásoló tényezõknél

tehát meg kell tudni határozni olyan értékeket, melyek az adott egyén tulajdonságait

kellõképpen leírják, így segítenek egy értéket hozzárendelni a kockázati szint beso-

rolásánál. Ilyen lehet például a családi helyzet esetében a kiegyensúlyozott, egyéni

értékeknél a becsületes, vagy a függõségek tekintetében az addiktív.

A módszer alkalmazhatósága azokban az esetekben lehetséges, ahol a munka-

vállalóról ezek az adatok, vagy legalább egy részük már a munkáltató rendelkezésére

állnak, például egy nemzetbiztonsági átvizsgálás eredményeként. Az esetek nagy ré-

szében a személyiségi jogok miatt ezek az adatok nagy része nem áll rendelkezésre.

Ilyen esetekben olyan metrikákat lehet alkalmazni, amelyek alapvetõen az adott

szervezet rendelkezésére állnak (például a fizetések nagysága általában összefüggés-

ben van a személy anyagi helyzetével).

A kockázatelemzés e lehetséges metódusa számos jogi, szabályozási kérdést vet

fel, melyek tisztázása után a valóságot sokkal jobban tükrözõ eredményt kaphat a

munkáltató. Ilyen módon személyre szabott képzéseket adhat a munkavállalói szá-

mára és egy sokkal magasabb biztonsági szint valósítható meg.

Összefoglalás

Szükség van egy olyan modellre, mely alapján egy kritikus infrastruktúrában, így

például a vasúthoz kapcsolódó szervezetekben dolgozó személy biztonsági szintje

pontosabban meghatározható. Azok a körülmények, melyek befolyásolják az ered-

ményt, korábban nem voltak meghatározhatóak egyértelmûen. A Fuzzy-halmazok

alkalmazása és a velük végzett mûveletek egy olyan lehetõséget adnak a biztonsági
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30 Jager, René: Fuzzy Logic in Control. Thesis Technische Universiteit Delft, 1995, ISBN,

ftp://ftp.ucauca.edu.co/Facultades/FIET/DEIC/Materias/Control%20Inteligente/documentos/Jager.pdf

(Letöltés ideje: 2018. 06. 02.)



szakemberek kezébe, mely segíti meghatározni azoknak a körét, akiknél a védelem

fizikai, vagy tudatossági szintjét növelni kell. Egy jól megalkotott modell lehetõséget

biztosít arra, hogy az eredményei segítségével tudatosan lehessen erõforrásokat allo-

kálni a különbözõ informatikai rendszerek biztonsági szintjének növelésére azáltal,

hogy a felhasználóik kockázatát mérik fel.

A modell alkotásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy egy-egy ember

alapvetõ emberi jogai ne kerüljenek megsértésre, így ne érhesse õt hátrányos megkü-

lönböztetés semmilyen vallási, politikai, etnikai stb. hovatartozása miatt. Az alkalma-

zása ezáltal mindenképpen valamilyen hozzájárulással kell, hogy történjen. Ilyen

lehet például a nemzetbiztonsági ellenõrzés körébe tartozó személyek védelmének

kialakítása. Ezekben az esetekben ugyanis a munkavállaló hozzájárul azoknak az

adatoknak a megadásához, melyek a modell bemeneti információit képzik.

Az így meghatározott eredmények tehát az információbiztonsági kockázatme-

nedzsmentben jól alkalmazható módon, egzakt számításokkal és nem „érzésre”

vehetõek figyelembe.
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Beláz Annamária

A közigazgatás információbiztonsága:

megjósolhatók az incidensek?
1

DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.92

Az állami feladatok hatékony, eredményes és gazdaságos ellátását a modern, digitális köz-

igazgatási szolgáltatások segítik. A közigazgatási rendszerekben tárolt, feldolgozott és továb-

bított adatok védelmének, biztonságának mindenkor prioritást kell élveznie. Jelen tanulmány

bemutatja, hogyan használhatóak fel a valószínûségszámítás és a statisztikai elemzés mód-

szerei a biztonsági incidensek elõrejelzésében és elhárításában.

Az internet, a hálózat alapú rendszerek egyre inkább nélkülözhetetlen részei a min-

dennapjainknak. Nem okoz ennél fogva különösebb meglepetést az, hogy az átlagos

polgárok – a híroldalak és közösségi média platformok böngészésén túl, – egyre

gyakrabban mobilkészülékeiken, okos eszközeiken keresztül intézik közigazgatási

hatósági ügyeiket. A közigazgatás modernizációjával, digitalizálódásával azonban

együtt kell járnia annak, hogy növeljük az információs rendszerek megbízhatóságát

és az információbiztonsági események elleni védekezõ képességét.

Az információbiztonsági incidensek száma minden évre egyre nagyobb mérete-

ket ölt, ezen incidensek egyre jelentõsebb anyagi károkat okoznak. Az incidensek

alól a közigazgatás, a közszektor sem képez kivételt. „A statisztikai adatok alapján

a 2017-es év elsõ felében globálisan közel kétmilliárd adatrekord került illetéktelen eltulajdoní-

tásra, milliós károkat okozva ezzel a köz- és magánszektornak egyaránt. Az eltulajdonított ada-

tok huszonegy százaléka (404.244.346 adatrekord) a közszektorból származik.
2

Az illegális

adatszerzés mellett számos más típusú információbiztonsági támadásnak vannak kitéve a köz-

szféra szervezetei, többek között: szolgáltatásmegtagadással járó támadás, weblaprongálás,

káros szoftverek, adathalászat, kéretlen levelek és jogosulatlan hozzáférés.” (Beláz 2018)

92 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADITECHNIKA

1 A kutatás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet támogatásával a Belügymi-

nisztérium és a Belügyi Tudományos Tanács által meghirdetett kutatási gyakornoki program kereté-

ben készült. Elismeréssel és köszönettel tartozom Doroszi Zoltánnak, aki a téma iránti szeretettel és el-

kötelezettséggel irányította a szakmai munkát.

2 Gemalto Breach level index: Findings from the first half of 2017;

http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-H1-2017-Gemalto.pdf
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Jogos kérdést fogalmaz meg a témával kapcsolatban Csutak Zsolt (2018, 172.) „… ki

vagy mi képes felügyelni, irányítani, illetve biztonságos, emberbarát mûködést biztosítani...

a milliárdnyi okoseszköz számára egy olyan fékezhetetlenül fejlõdõ, számítógépek uralta világ-

ban, ahol a webalapú bûncselekmények és visszaélések száma 2015-ben az Amerikai Egyesült

Államokban és az Egyesült Királyságban már letaszította trónjáról a szervezett bûnözést és

a kábítószer-kereskedelmet?”

Annak érdekében, hogy a közigazgatási rendszer hosszú távon mûködõképes

maradjon, valamint a rendszerekben elõállított, tárolt, feldolgozott és továbbított ada-

tok védelme biztosított legyen, az államnak kiemelkedõ feladata az információbiztonság

szervezése és az információbiztonsági szemléletmód kialakítása, fenntartása. Ennek ér-

dekében szükséges, hogy az információbiztonsági feladatok és programok jogi és stra-

tégiai szinten is megjelenjenek, azok szerves részét alkossák a kockázatelemzési és ér-

tékelési folyamatok, megoldások, továbbá a prediktív, elõrejelzõ funkciók.

A közigazgatás szervezetrendszerének és infrastruktúrájának védelme különös-

képpen azért indokolt, mert az állami alapfeladatok végrehajtásáért a közigazgatás

felel, így amikor közigazgatási feladatokról és funkciókról beszélünk, akkor tulajdon-

képpen a feladatok mögött meghúzódó, azok létrehozását indokló általános állami

érdekeket vizsgáljuk. A közigazgatás öt alapvetõ területe (külügyi-, rendészeti-, had-

ügyi-, igazságügyi és pénzügyi igazgatás) az állam állami mivoltából, azaz a köz-

hatalomgyakorlásból fakad. Az állam és a közigazgatás modernizációjával ez az öt

alapvetõ funkció nem tûnik el, hanem folyamatosan kiegészül és differenciálódik.
3

Vitathatatlan, hogy a közigazgatás, valamint az azt támogató infrastruktúra védelme

kiemelkedõen fontos terület minden állam számára.

Jelen tanulmány témájának szempontjából elkerülhetetlen a kérdés: mit értünk

a biztonság fogalma alatt? A legtöbb ember számára a biztonság nem más, mint egy

nyugodt, fenyegetésektõl mentes állapot. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy ez a

meghatározás meglehetõsen felszínes, hiszen a biztonság fogalmához számos elmélet

és eltérõ tudományos megközelítés kapcsolódik. A biztonság körülírására szolgáló

meghatározások vizsgálatát követõen Gábri Máté (2010, 112.) tanulmányában a követ-

kezõ megállapítást tette: „… összességében elmondható, hogy a biztonság fogalma valamiféle

fenyegetés köré épül, mely fenyegetésnek van egy forrása és egy alanya. A fenyegetés meghatáro-

zása lehet objektív és szubjektív. Elõbbi a tradicionális vonulatra, míg az utóbbi az újszerû gon-

dolkodásra jellemzõ. A fenyegetéshez kapcsolódóan a biztonság jelentheti a fenyegetés hiányát,

vagy a fenyegetés korlátozására, visszaszorítására alkalmazható eszközök meglétét.”

A biztonságot kutató szakemberek közül Ole Waever az újszerû gondolkodók

közé tartozik. Meglátása szerint a biztonság egy olyan állapot, ahol fenyegetések lé-

teznek, de képesek vagyunk ellenlépések megtételére. Úgy gondolom, ez a megfo-

galmazás jól alkalmazható jelen tanulmány kereteiben is, hiszen a kibertérbõl érkezõ

információbiztonsági fenyegetések folyamatosan jelen vannak, azaz léteznek, de az

állam a biztonsági feladatának ellátása keretében képes a biztonsági események ellen

való védekezésre, továbbá a meglevõ képességek fejlesztésére törekszik.
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3 A feladatrendszer ezen változásának történeti áttekintését Lõrincz Lajos akadémikus foglalja össze ta-

nulmányában. (Lõrincz 2009)



A közigazgatás információbiztonságát szolgáló jogi és szervezeti kérdések fejte-

getését számos kutató (többek között Muha Lajos, Munk Sándor, Kassai Károly,

Kovács László, Krasznay Csaba, Simon László, Magyar Sándor, Kelemen Roland,

Farkas Ádám) megtette tanulmányaiban, monográfiáiban. Jelen kutatás keretében

e területek részletes kifejtésétõl eltekintek, azokat csak a témakör áttekintéséhez

szükséges mértékben mutatom be.

Dolgozatomban egy olyan modellezési metódussal kívánok a közigazgatás

információbiztonságának komplex kérdésére megoldást keresni, amely dinamiku-

san változik, az egyenletbe kerülõ elemek hatására. A közigazgatási rendszerek

információbiztonsági intézkedési stratégiájának, akciótervének elkészítéséhez a sta-

tisztikai modellezés és a valószínûségszámítás módszertana alapot szolgáltathat,

függetlenül a biztonsági veszély forrásától és kiterjedésétõl. Az általam felvázolt mo-

dell elõnye, hogy független a szervezetrendszer méretétõl, ennél fogva a megoldás a

rendelkezésre álló adatok alapján ugyanolyan hatékonysággal alkalmazható egyet-

len szervezet vizsgálatára, valamint az egész országra kiterjedõ közigazgatási szerve-

zetrendszerre is.

A tanulmány következõ részében, a figyelem fókuszában az a kérdés áll, hogy mi-

lyen a közigazgatás mûködését veszélyeztetõ biztonsági fenyegetések vannak és mely

biztonságtechnikai, szervezetirányítási megoldások segítenek ezek elhárításában.

A közigazgatás információbiztonságának védelme

A közigazgatás számára kiemelkedõen fontos feladat a biztonság garantálása az

offline és az online életben egyaránt. A közigazgatási feladatok folyamatosan változ-

nak, sõt a feladatok skálája növekszik,
4

azonban a feladatok mennyiségi változásán

túl, a tudományos diskurzus során kiemelkedõk az olyan szakaszok, ahol a közigaz-

gatás lényegi tevékenysége sajátos karakterisztikát mutat. Ilyen egyedülálló szerepet

tölt be a szolgáltató állam modell.

„Todd Ramsey A szolgáltató állam címû mûvében kifejti, hogy a szolgáltató állam, szem-

ben a korábbi modellekkel (pl. éjjeliõr állam, jóléti állam), alapvetõen proaktív, az ügyfél elvárá-

sainak megfelelõ, igény szerinti szolgáltatásokat nyújt, miközben gyakran támaszkodik a part-

nerekre, beszállítókra. Ramsey a szerint határozza meg a szolgáltató államot, hogy a közigazga-

tási modernizáció mely ismérvek mentén zajlik. Hat egymással összefüggõ ismérvet állapított

meg, melyek a következõk:

1) koncepció, 4) technológiai infrastruktúra,

2) szervezeti kultúra, 5) átalakítási menetrend és

3) mûködési modell, 6) távlatos gondolkodás.
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4 Berényi Sándor meglátása szerint a közigazgatás alapvetõen vagy döntést hoz, vagy elõkészíti mások

döntéseit. Ezzel szemben Magyary Zoltán az állami feladatok komplex megközelítését írta le, kiemel-

kedõ feladatként azonosította a következõket: községi szervezet biztosítása, közlekedés biztosítása,

foglalkoztatás, társadalombiztosítás, gazdasági élet irányítása, alapvetõ szociális szükségletek biztosítá-

sa (élelem, lakhatás), közegészségügy, tudomány-oktatás, rendészet, azaz biztonság. (Berényi: A köz-

igazgatás rendeltetése In: Fazekas-Ficzere (szerk.): Magyar közigazgatási jog, 42. o. (vö: Magyary:

A magyar közigazgatás, 1942)
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A közigazgatást érõ elsõsorban információbiztonsági kihívásokkal kapcsolatban a leg-

fontosabb ismérvek a szolgáltató állam mûködési modellje és a technológiai infrastruktúra.”

(Beláz 2018, 58.) Budai Balázs (2009) könyvében kifejti, miszerint a szolgáltató mo-

dell fejlesztési csapdája lehet, hogy az egyes lényegi (core) folyamatok, tevékenysé-

gek vagy feladatok modernizációja háttérbe szorul a kiegészítõ tevékenységek

(non-core) fejlesztése miatt. Ez a fajta hozzáállás egy látszólag jól mûködõ, de a való-

ságban instabil szervezet, rendszer kiépítéséhez vezet. A gyakorlatban ez azt jelenti,

hogy a közigazgatási szervezetek kitettsége az információbiztonsági incidenseknek

növekszik, mivel az alapvetõ (ugyanakkor idõigényes és költséges) folyamat, az

információbiztonság fejlesztésének jelentõsége csökkent valamely más tevékenység

miatt.

Az incidensek

De melyek azok az incidensek, amelyek a közigazgatási rendszert érhetik? A 2013. évi

L. törvény 1.§ 9. pontja következõképpen írja le a biztonsági esemény fogalmát:

„… nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy eseménysorozat, amely az elektronikus

információs rendszerben kedvezõtlen változást vagy egy elõzõleg ismeretlen helyzetet idéz elõ,

és amelynek hatására az elektronikus információs rendszer által hordozott információ bizalmas-

sága, sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy rendelkezésre állása elvész, illetve megsé-

rül”. Az információbiztonsági incidensek, jellegük szerint lehetnek fenyegetések,

sérülékenységek vagy támadások. A kutatás során az alább incidens-típusokat vizs-

gáltam meg: adathalászat, káros szoftver, robothálózat, kéretlen levél, túlterheléses

támadás, jogosulatlan hozzáférés, sérülékeny szolgáltatások, célzott támadás, hon-

lap rongálás.

Hogyan zajlik, és milyen hatása lehet egy információbiztonsági incidensnek a

közigazgatáson belül? Az információbiztonság lényegi folyamatának háttérbe szoru-

lását a honlap-rongálás (defacement) eklatáns példáján keresztül lehet bemutatni.

A kutatás által vizsgált idõtartam (2017. január 1. – 2018. augusztus 31.) alatt 361 alka-

lommal került sor állami, közigazgatási honlapok rongálásával összefüggõ inciden-

sekre. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársai az ellenõrzések keretében

számos validációs hibát tártak fel. A kritikus találatok alapján elmondható, hogy az

alkalmazásfejlesztõk fõként a mûködésre koncentrálnak munkájuk során, a bizton-

ságos szoftverfejlesztés területén még kihívásokkal küzdenek. Egy defacement inci-

dens esetén a hibajavítási munkák több napon át is eltarthatnak, de az idõ ráfordításon

túl, a valódi veszteséget, az állampolgárok megbízható közigazgatásba vetett bizal-

mának elvesztése jelenti.

A szervezetrendszer

Ezen incidensek elhárításához szükséges, hogy nemzeti szinten létre jöjjön egy haté-

kony reagálási képesség. Ahogyan Horváth és társai megfogalmazzák tanulmányuk-

ban (Horváth – Erdõsi – Kiss 2016, 114.), „… ez gyakran különbözõ nemzeti hálózatbizton-

sági csoportok formájában valósul meg. A felállított szervezetek, csoportok feladatai többek között

a fenyegetések megértése, értelmezése és prezentálása a döntéshozók számára... a megoldási
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javaslatok publikációja, az IT-biztonság oktatás és a legjobb gyakorlatok terjesztése, a veszély-

források érzékelése, beazonosítása, és kezelése, az incidensek elemzése, a reaktív intézkedések

megszervezése... valamint az ellenálló képességet növelõ intézkedések promóciója.”

Akkor lehet sikeres egy szervezet, ha minél teljesebb mértékben éri el a szerve-

zeti stratégiában megfogalmazott célokat. A célok eléréséhez egyrészt nélkülözhetet-

len azok világos megfogalmazása, az akciók mérhetõ, követhetõ végrehajtása.

Másrészrõl azonban elengedhetetlen, hogy a stratégia végrehajtói, a vezetõk jó dön-

téseket hozzanak, minimalizálva a kudarc lehetõségét. Ezzel összefüggésben a köz-

igazgatás, mint szervezetrendszer sikere az információbiztonság területén függ az

információbiztonsági kockázatok egyértelmû felmérésére, kezelésére létrehozott

szabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó eljárások minõségétõl. (Michelberger

– Lábodi 2012, 243. és Kerti – Nyikes 2015, 327.)

Az az információbiztonsági rendszer kiépítéséhez és a kapcsolódó kockázatme-

nedzsment feladatok végrehajtásához érdemes követni a Nemzetközi Szabványügyi

Testület (ISO) egységes iránymutatásait.
5

Az ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és

-kezelés. Alap- és irányelvek címû szabvány tartalmazza a kockázatmenedzsment
6

alapelveit, valamint a kockázatfelmérés, kockázatértékelés és kockázatkezelés lépé-

seit. A szabványban felsorolt alapelvek közül a témánk szempontjából az alábbi négy

alapelvet tartom kiemelkedõen fontosnak. Ezek a következõk:

1. A kockázatmenedzsment feladata az értékek létrehozása és védelme. A kockázat-

kezelés hozzájárul a célok kimutatható eléréséhez és a teljesítmény javításá-

hoz a szervezet számos területén.

2. A kockázatmenedzsment központi feladata a bizonytalanság fogalmának értelme-

zése, természetének explicit módon történõ megfogalmazása.

3. A kockázatmenedzsment az elérhetõ legpontosabb tényeken, információkon alapul,

többek között: korábbi adatok, tapasztalat, érdekelt felek visszajelzései, meg-

figyelései, elõrejelzései és szakértõi vélemények.

4. A kockázatmenedzsment szervezetre szabott, igazodik az egyéni igényekhez.

A szervezet külsõ és belsõ környezetével, valamit a kockázati profiljával össz-

hangban kell megalkotni.

A felsorolt alapelvek közül a második a bizonytalanság fogalmának értelmezése, fel-

adata. Ez az alapelv el is vezet minket a valószínûségszámítás és a statisztikai elemzés

területére, mely területek az incidens elõrejelzési modell alapjául szolgálnak.
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5 ISO 31000-es szabványcsoport, magyar nyelvû címekkel:

– MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár,

– MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek,

– MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázat-felmérési eljárások.

6 A kockázatmenedzsment/kockázatkezelés (Risk Management) nem más, mint „egy szervezet kockáza-

tokkal kapcsolatos összehangolt irányítási és felügyeleti tevékenységei.”
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Az incidensek elõrejelzése

A valószínûségszámítás tárgya a végtelen tömegjelenségek vizsgálata. Témánk szem-

pontjából azt fontos feltárni, hogy egy adott „X” esemény, azaz információbiztonsági

incidens bekövetkezésének mekkora a valószínûsége, valamint az esemény bekövet-

kezése milyen kapcsolatban van más információbiztonsági incidensekkel, valamint

milyen hatásokat vált ki a közigazgatás informatikai hálózatában (azaz milyen kap-

csolatban van a „Y” eseménnyel). Amennyiben elfogadjuk a definíciót, mely szerint

„… a kockázat a bizonytalanság hatása a célokra”, az információbiztonsági rendszerek és folya-

matok tervezésekor elsõdleges helyet foglal el a bizonytalanság csökkentése.

Egy rendszer védelmének tervezésekor elsõ lépés a követelmények rögzítése,

melyet szorosan követ a védelmi mechanizmusok kialakítása. Széles körben elfoga-

dott és használt védelem-tervezési módszer a PreDeCo elv, mely három egymásra

épülõ és egymást kiegészítõ részre, kontrollra bontja a védelmet:

– Preventív/Megelõzõ kontroll: egy incidens bekövetkezési valószínûségét csök-

kentõ intézkedések. Nem egyenlõ a védelmi intézkedések számának irracio-

nális fokozásával.

– Detektív/Felismerõ kontroll: egy adott incidens bekövetkezését észlelõ

folyamat.

– Korrektív/Elhárító kontroll: egy adott incidens, rendellenes esemény megakadá-

lyozása, a károk kiküszöbölésének és a normál állapot visszaállításának céljából.

A fenti védelem-tervezési módszer kiegészíthetõ, s véleményem szerint kiegészíten-

dõ egy további elemmel, a korai elõrejelzéssel (Early Warning System – EWS) (Apel

és társai 2010), más néven predikcióval. Prediktív kontroll alatt értem a korábban) be-

következett biztonsági események elemzését; az események közötti összefüggések

vizsgálatát, összefüggés-mintázatok feltárását; s ezen mintázatok alapján történõ jö-

võbeli elõrejelzéseket.
7

Az elõrejelzõ rendszer képes valós idõben észlelni és elemez-

ni az Interneten keresztül érkezõ támadások adatait. Az adatok feldolgozása során,

az elõre beállított riasztási szabályok szerint a rendszer jelentést készít, mely tartal-

mazza a biztonsági események kockázati szintjét, trendjét, valamint jelzi az átlagos

trendektõl való eltérést. Az elõrejelzõ rendszer adatbázisaiban a nemzeti információ-

biztonsági szervezet által gyûjtött adatok, valamint nemzeti és nemzetközi állami és

üzleti partner szervezetek adatai kerülnek raktározásra (errõl az információcsere fo-

lyamatról ír részletesen Munk Sándor (2018) tanulmányában). Egy ilyen rendszer

segítségével egy információbiztonsági esemény bekövetkezése elõre „megjósolható”

lenne, így a megvalósulás pillanatában lehetõség lenne az incidens forrásának
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7 A közigazgatási szervezetek jogszabályi elõírás alapján jelenleg is rendelkeznek éves kockázatfelmé-

réssel és kockázatértékeléssel, gondoskodnak az elektronikus információs rendszer eseményeinek

nyomon követhetõségérõl, továbbá az információs rendszer biztonságáért felelõs személy az elektroni-

kus információs rendszert érintõ biztonsági eseményrõl a jogszabályban meghatározottak szerint tájé-

koztatni kötelesek a kormányzati eseménykezelõ központot (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti

Kibervédelmi Intézet, korábban NKI GovCERT). 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szer-

vek elektronikus információbiztonságáról 13–14. §.



beazonosítására, valamint a károk azonnali elhárítására. De hogyan alakítható ki egy

ilyen elõrejelzõ rendszer?

A támadási és a védekezési fa modell

Ahhoz, hogy egy korai elõrejelzõ rendszer fel tudja ismerni a különbözõ típusú táma-

dásokat, szükség van azok egyedi jellemzõinek feltárására. Ebben nyújt segítséget a fe-

nyegetés-elemzés, valamint annak eszközei: a támadási és a védekezési fa modellek.

A fenyegetés-elemzés egy módszer, mely során egy adott rendszer (lehet az

szoftver, weboldal, vagy egy komplex szervezeti struktúra) felépítését vizsgáljuk

abból a célból, hogy a lehetséges támadási felületeket, hibákat feltárjuk. A modellezés

azt szolgálja, hogy az adott rendszert komplex módon, ne csupán részleteiben lás-

suk. Egy jó modell segítséget nyújt abban, a fenyegetések csoportosításában, továbbá

a látszólag egymástól elkülönülõ, de a valóságban összetartozó fenyegetések közötti

kapcsolatok feltárásában.

A támadási fák olyan gráfok, melyek megmutatják, hogy egy adott rendszerben

a támadó milyen utak segítségével képes elérni célját. A fa-szerkezetû modell gyöke-

rében a támadó konkrét célja áll, mely apró lépésekre, részcélokra kerül lebontásra,

amíg egy végrehajtható támadáshoz nem jutunk. A részcélok egymással ÉS, illetve

VAGY kapcsolatban állva vezetnek a cél eléréséhez. A támadási fa csúcspontjait a

részcélok alkotják, melyekhez különbözõ értékek rendelhetõk, mint például bekö-

vetkezési valószínûség vagy a ráfordítás mértéke. Az egymásra épülõ, egymással

összefüggõ részcélok összeköthetõk, így ezek a kapcsolatok alkotják a gráf éleit, aho-

gyan az 1. ábrán látható. (Munk 2010)

Jóllehet, jellemzõen nehéz elõre kitalálni, hogy a támadók milyen lépéseket vá-

lasztanak, valamint milyen gyakorisággal próbálkoznak egy-egy biztonsági incidens

végrehajtására, azok sikeressége a megfelelõ ellenintézkedések alkalmazásával csök-

kenthetõ. Egy szándékos támadásnál a támadó fél célja, hogy a lehetõ legnagyobb

98 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADITECHNIKA

1. ábra.

Támadási fa koncepció

(Saját szerkesztés)
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csapást mérje a hálózatra, így az megállíthatatlanul összeomlik, megsemmisül. Leg-

egyszerûbben ezt úgy lehet megtenni, ha a támadó sorban eltávolítja az összekötõ-

ket. Ehhez ismernie kell a hálózat felépítését, valamint tudnia kell, hogyan támadha-

tók meg a kiemelkedõ fontosságú csomópontok. Ugyanakkor logikus, ha a támadást

részcélokra fel lehet osztani, akkor hasonlóképpen az elhárító tevékenység a részcé-

lokhoz kapcsolódó ellenintézkedési akciókra bontható. Az ellenintézkedéseknek a

támadási modellbe történõ kapcsolása létrehozza a védekezési fa modellt, melyet

a 2. ábra mutat be. (Sommestad és társai 2009)

Feltételezésem szerint a közigazgatás szervezetrendszerét érõ támadások vala-

milyen formában kapcsolatban állnak egymással. Ennélfogva adott incidens bekö-

vetkezésérõl következtetni lehet az azzal kapcsolatban álló incidens bekövetkezési

idejére, az incidens volumenének mértékére. A rendelkezésre álló adatok alapján

ennek a hipotézisnek a vizsgálatát végeztem el matematikai eszközökkel.

Ahogyan a támadási fák, úgy a védekezési fák is gráfok. A védekezési fa modell

koncepciójának felállítása után a kutatás célja az volt, hogy a rendelkezésre álló ada-

tok alapján teszteljem annak mûködõképességét. Ehhez a valószínûségszámítás és

statisztikai matematika módszereit alkalmaztam. A Bayes-hálózatok módszere meg-

felelõ eszköz, mert alkalmas különbözõ fogalmak kombinálására és az értékelések-

ben lévõ bizonytalanság kezelésére.

BELÁZ ANNAMÁRIA: A közigazgatás információbiztonsága: megjósolhatók az incidensek?

2. ábra.

Védekezési fa modell koncepciója

(Saját szerkesztés)



A Bayes-háló nem más, mint egy irányított gráf, melyben irányított élek egy hal-

maza összeköt bizonyos csomópontpárokat. A háló topológiája megadja a fennálló

feltételes függetlenségi kapcsolatokat. Egy helyesen létrehozott hálóban az X csomó-

pontot az Y csomóponttal összekötõ nyíl tehát azt jelenti, hogy X-nek közvetlen be-

folyása van Y-ra.

A modell teszteléséhez elsõ lépésben szükség van a használandó támadási–vé-

dekezési fa modell elkészítésére. A szakirodalom, az ismert támadási modellek, vala-

mint korábbi incidensekrõl készült leírások alapján elkészítettem egy támadási fa

modellt (szcenáriót), melyben a csomópontokat a vizsgált incidens típusok alkották

(adathalászat, káros szoftver, robothálózat, kéretlen levél, túlterheléses támadás,

jogosulatlan hozzáférés, sérülékeny szolgáltatások, célzott támadás, honlap rongá-

lás). A támadó célja ebben a modellben a közigazgatási informatikai rendszer mûkö-

désének ideiglenes, vagy akár tartós akadályozása (teljes hálózat megbénítása).

A 3. ábra mutatja be, hogy az általam felvázolt támadási fa modellben hogyan kap-

csolódnak egymáshoz a különbözõ biztonsági incidensek.
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3. ábra.

A közigazgatási rendszer mûködésének megbénítását célzó támadási fa

(Saját szerkesztés)
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Ebben a modellben természetesen a fenti forrásokat alapul véve, ugyanakkor

szubjektív módon az általam feltételezett kapcsolatok kerültek felvázolásra. Ahhoz,

hogy a már bekövetkezett incidensek alapján elõre képesek legyünk megállapítani,

hogy egy következõ tetszõleges incidens (például káros szoftverek használata) bekö-

vetkezése esetén mekkora valószínûséggel áll fenn egy másik incidens (például

DDOS-támadás) bekövetkezésének az esélye, szükséges meggyõzõdni arról, hogy az

incidensek (vagyis csomópontok) között valóban létezik kapcsolat.

A kapcsolatok feltérképezéséhez a korrelációelemzés módszerét használtam.

Elõzetes feltételezésem az volt, hogy a közigazgatást érõ információbiztonsági inci-

densek között egyértelmû összefüggés van. A korreláció (r) két tetszõleges érték (A és B)

közötti lineáris kapcsolat nagyságát és irányát mutatja meg. Erõteljes negatív korre-

láció (R � �1) és erõteljes pozitív korreláció (0 7, � R) vagy (R �1) esetén a két érték kö-

zött egyértelmû kapcsolat van, míg nincs kapcsolat, ha a korreláció értéke nulla, vagy

ahhoz közelít (R � 0).

A rendelkezésemre álló statisztikai adatok vizsgálata során egy esetben sikerült

egyértelmûen pozitív összefüggést kimutatni a biztonsági események között. Az

alábbi táblázat bemutatja az adathalász és spam üzenetek, valamint a jogosulatlan

hozzáférések számának változását 2017. január 1. és 2018. augusztus 31. között.

1. táblázat.

Kéretlen és adathalász levelek és a jogosulatlan hozzáférések száma

2017 január–2018 augusztus

(Forrás: NBSZ, saját szerkesztés)

Idõpont
Spam, phising

(darab)

Jogosulatlan hozzá-

férések (darab)

2017. január 13 4

2017. február 20 8

2017. március 23 8

2017. április 19 6

2017. május 33 9

2017. június 55 7

2017. július 14 15

2017. augusztus 31 8

2017. szeptember 14 2

2017. október 45 4

2017. november 43 2

2017. december 38 23

2018. január 42 37

2018. február 97 65

2018. március 37 7

2018. április 19 6

2018. május 16 6

2018. június 10 1

2018. július 27 15

2018. augusztus 30 4



A korrelációszámítás eredménye szerint a spamek és adathalász üzenetek, vala-

mint a jogosulatlan hozzáférések között a korreláció mértéke R � 0 75, . Az alábbi dia-

grammon látható az összefüggés trendje, valamint az értékek szóródása.

Az incidensek között fennálló egyértelmû kapcsolat megléte nem meglepõ,

hiszen a Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársai rendszeresen kapnak értesítése-

ket megtévesztõ levelekkel kapcsolatban, amelyek kártékony csatolmányt vagy kár-

tékony kódra mutató hivatkozást tartalmaznak. Ezen megtévesztõ levelek gyakran

adott körbe tartozó intézményeket céloznak. A további csomópontpárok vizsgálata

során azonban nem sikerült az incidensek közötti egyértelmû kapcsolat, összefüggés

fennállását bizonyítani. Ez többek között az alábbi két fõ okra vezethetõ vissza:

1. Egyrészt lehetséges, hogy a vizsgált idõintervallum alatt az incidensekrõl

gyûjtött adatbázis nem volt teljes. Ennek indoka, hogy:

1.1. voltak olyan incidensek, amelyeket nem sikerült felismerni, vagy

1.2. egyes incidensekrõl nem érkezett bejelentés a hatóság felé a közigazga-

tási szerv (vagy az adott szolgáltatás üzemeltetõje) felõl.

2. Másrészt lehetséges, hogy a kutatás során használt incidens-kategóriák túlsá-

gosan szélesek, szükségszerû lenne kisebb lépésekre bontani õket és ezen

kisebb lépések alapján egy új támadási fa modellt készíteni. Ilyen kisebb lé-

pések lehetnek például a jogosulatlan hozzáférés esetén: jelszó feltörése

brute-force módszerrel, jelszó megszerzése sikeres social-engineering által,

jelszó megszerzése adatszivárgás következtében nyilvánosságra jutott jelszó

listából, logikai kontroll kikerülése (további példákért lásd Sommestad és

társai 2009; Abraham�Nair 2015).

Úgy gondolom, hogy egy részletesebben kidolgozott támadási fa koncepció elkészíté-

se nagyban hozzájárulna a rendelkezésre álló adatok pontosabb feldolgozásához, és

az incidensek között feltételezett kapcsolatok létének bizonyításához. Amennyiben

102 HADTUDOMÁNY 2019/3.

HADITECHNIKA

4. ábra.

Kéretlen és adathalász levelek és a jogosulatlan hozzáférések közötti korreláció

2017. január – 2018. augusztus közötti adatok alapján

(Forrás: NBSZ, saját szerkesztés)
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az incidensek közötti kapcsolatok kimutathatóvá válnak, lehetõség nyílik az inciden-

sek elõrejelzésére használatos módszer részletes kidolgozására.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a korreláció mértéke az incidensek kö-

zötti összefüggések elemzésének csak egy módszere. A korrelációszámítás a külön-

bözõ események számosságán alapul, azonban figyelmen kívül hagyja azok hatását.

Például, bár az adathalász üzenetek és a célzott támadások között a számadatok

alapján igen gyenge a korreláció mértéke, csupán egy sikeres támadás is igen kritikus

eredményekkel járhat a közigazgatás mûködésére nézve.

Következtetések

Az állam egészének biztonsága, így a közigazgatás alrendszerének offline és online

térben történõ háborítatlan mûködése kiemelkedõ fontosságú terület. Napról, napra

számtalan információbiztonsági incidens bekövetkezése fenyegeti a köz- és magán-

szektort egyaránt, ezért az információbiztonság jogi, szervezeti és technikai rendsze-

rének fejlesztése nélkülözhetetlen feladat.

Dolgozatomban egy olyan modell elkészítésére kívántam javaslatot tenni, amely

a korábban bekövetkezett biztonsági események vizsgálatával, valamint az esemé-

nyek közötti összefüggések feltárásával képes valós idõben észlelni és elemezni az

érkezõ információbiztonsági incidensek adatait, megállapítani azok kockázati szint-

jét, trendjét. Egy ilyen rendszer segítségével egy információbiztonsági esemény be-

következése elõre „megjósolható” lenne, így a megvalósulás pillanatában lehetõség

lenne az incidens forrásának beazonosítására, valamint a károk azonnali elhárítására.

A modell elkészítéséhez a kutatás során a közigazgatás szervezetrendszere ellen

irányult, 2017. január 1. és 2018. augusztus 31. közötti idõintervallumban bekövetke-

zett incidenseket vizsgáltamstatisztikai és valószínûségszámítási módszerek segítsé-

gével. Jelen kutatás során sor került a korai elõrejelzõ rendszer elméleti modelljének

felvázolására, valamint az incidensek közötti összefüggések vizsgálatára. Mivel a ku-

tatás során felhasznált adatok egy meghatározott körre és idõintervallumra vonat-

koztak, így csak korlátozott eredmények születtek. Egyrészrõl az adatok a Nemzeti

Kibervédelmi Intézet adatállományából kerültek felhasználásra, ez korlátozza a

megállapítások általánosíthatóságát, ugyanakkor a kutatás központi megállapításai

összhangban vannak korábbi, a jelent tanulmányban is idézett kutatásokkal.

Másodszor, csupán egy esetben sikerült erõteljes korrelációt kimutatni az inci-

densek között, ennek az oka, hogy az egyéb incidens típusok viszonylag alacsony

számúak voltak. Egy kiterjedtebb adatkör nagy valószínûséggel az összefüggések

között erõteljesebb korrelációt mutatna.

Harmadszor, a kutatás során minden egyes incidens típust egyenértékûként ke-

zeltem, vagyis nem vettem figyelembe az incidensek hatásai közötti különbségeket

(például az érintett számítógépek és/vagy hálózatok száma; a biztonsági és gazdasági

intézkedésekre gyakorolt hatások, mint például az adatvesztés és az idõ). Az inci-

dens súlya és annak idõzítése összefügghet. A közelmúltban végzett kutatások azt

mutatják, hogy adatszivárgás, adatrekordok eltulajdonítása esetén a támadások

között eltelt idõ és a támadások súlyossága jelentõsen összefügg egymással.
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Negyedszer, a vizsgálat nem terjedt ki az egyes incidensekrõl szóló jelentések

vizsgálatára (például az incidens észlelésének módjára, kártékony szoftverek esetén

azok konkrét típusára) csupán az incidensek havi bontásban készült idõsoros elem-

zésére. A részletes jelentések számos érzékeny információt tartalmaznak, hiszen fel-

tárják, hogy a gyakorlatban hogyan mûködik a közigazgatási rendszerek információ-

biztonsági ellenõrzése és védelme. Bár jelen kutatás keretei között ezt nem tudtam

megtenni, az összefüggések vizsgálatának alapjául szolgáló matematikai változók

beépítése ezen rendszerekbe javíthatja az elõrejelzés minõségét, és segítheti a konk-

rét támadások szempontjából releváns tényezõk azonosítását is.
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Az oktatásban és a szervezetek mûködésében is túlnyomóan normatív megközelítésben foglal-

koznak a döntéshozatallal. Az emberi döntések világa azonban ennél jóval összetettebb. Való-

jában a döntések meghozatalában a képleteken és algoritmusokon túlmenõen rendkívül fontos

szerepet kap maga az emberi tényezõ is. Jelen írás releváns szakirodalmi források segítségével

tekint át viselkedéstudományi döntési elméleteket, melyek a klasszikus hasznosság-maxima-

lizáló homo oeconomicus elméleteitõl eltérõ oldalról világítanak rá döntéseink egy másik arcára.

Döntéseinket mindkét mentális alrendszerünk (az elemzõ és az ösztönös) befolyásolja. A racio-

nalitás fogalma lényegesen sokrétûbb a gazdasági racionalitásnál. Nem utolsósorban, dönté-

seinket meghatározzák motivációink is, melyek szintén igen sokfélék lehetnek.

A döntés az emberi lét elválaszthatatlan eleme. Ennek mozgatórugóit és mikéntjét

évezredek óta, kiváló gondolkodók sokasága kutatja. Az emberi döntési folyamat

sokrétûségét nemcsak megismerésének beláthatatlan idõigénye, de az is mutatja,

hogy a kérdést rendkívül sok szempontból lehet megközelíteni. Hadvezérek, uralko-

dók, filozófusok, matematikusok, közgazdászok, programozók, pszichológusok és

egyéb szakmabeliek más és más irányból veszik górcsõ alá e témát – és természetesen

egymástól lényegesen eltérõ megállapításokat tesznek.

Clausewitz szerint az „… erõs jellem nem csupán az erõteljes érzelmekbõl fakad, hanem

éppen abból, hogy ezek ellenére is megõrzi egyensúlyát. Az ítélõképességnek és az önfegyelem-

nek még a szenvedélyek legnagyobb viharában is úgy kell mûködnie, mint egy hajó iránytûjé-

nek, amely érzékeli a céltól való legcsekélyebb eltéréseket is, bárhogyan háborog a tenger”.

Clausewitz kiemeli az emberi ítélõképesség esendõségét, különösen háborús körül-

mények között. Hangsúlyozza az érzelmek, a környezet bonyolultsága és változé-

konysága, az események viharos gyorsasága, valamint a döntéseket félrevezetõ jelek

szerepét. (Clausewitz 1976) Hagakure a szamurájok könyvében idézi fel a hét lélegzet-

vétel hagyományát: a katonának ennyi idõ alatt kell meghoznia döntését bármely

helyzetben – ennél hosszabb idõ megbéníthatja, félrevezetheti a harcost. (Tsunet-

omo 2014) Görgey Artúr arra figyelmeztet minket, hogy a tévedés esélye még akkor

is jelentõs, ha a döntést alapos megfontolás elõzi meg, hiszen „Puszta okoskodásaiban,

sõt megfigyeléseiben is sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felõl”. (Hermann 2018)
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Moltke szintén felhívja a figyelmet az emberi kogníció korlátozottságára: „A stratégiát

mindig a már megvívott ütközet kimenetele határozza meg, mivel egy jövõbeni gyõzelem, vagy

egy vereség olyan nagymértékben megváltoztatja a helyzetet, hogy nincs az az emberi értelem,

amely képes távolabb látni az elsõ csatánál… Csak egy laikus gondolhatja, hogy képes elõre

látni az eredeti terv végrehajtásának soron következõ lépését, minden apró részletet megter-

vezve és azokhoz a végsõkig ragaszkodva.” (Moltke 1993) McGregor az emberi motiváció

hatását emelte ki: „Az ember akaratos lény. Amint az egyik szükségletét kielégíti, azonnal

újabb célpont után néz. Ez a hajsza vég nélküli. Születésünktõl halálunk pillanatáig tart.”

(McGregor 1966)

Érthetõ, hogy ebben a tárgykörben óriási mennyiségû írás, elmélet és kutatási

eredmény született eddig és születik napjainkban is. Jelen munka arra vállalkozik,

hogy releváns viselkedéstudományi-döntéselméleti források felhasználásával átte-

kinti az emberi döntésekkel kapcsolatos elméletek egy kicsi, de ugyanakkor fontos

szeletét.

Az oktatásban és a szervezetek világában is túlnyomó súlyt képvisel a döntések

matematikai, közgazdasági, kibernetikai megközelítése, miközben az emberi döntés

értelemszerûen elidegeníthetetlen az emberi pszichétõl. Emiatt jelen cikk az utóbbi-

ra, a döntések humán hétterére összpontosít azzal a céllal, hogy kevésbé szokásos

oldalról világítsa meg a döntések világát.

Szakirodalmi áttekintés

Mentális döntési alrendszerek

A kettõs rendszer elmélet szerint minden ember két, párhuzamosan, ugyanakkor tel-

jesen eltérõ módon mûködõ mentális alrendszerrel rendelkezik. Ezek a Rendszer 1

és a Rendszer 2. (Kahneman 2011) A döntéseinket e két rendszer együttes segítségé-

vel hozzuk meg.

A Rendszer 1:

– léte evolúciónk elõtti idõkre mutat vissza (az „õsi” alrendszer),

– egyszerû problémákra gyors, ösztönös megoldásokat ad,

– erõfeszítés nélkül (vagy minimális erõfeszítéssel) mûködik,

– nem tudjuk irányítani (autonóm),

– részben érzékelési küszöbünk alatt mûködik, ezért a mûködését sokszor nem

is vesszük észre.

A Rendszer 2:

– evolúciós léptékkel mérve viszonylag új,

– tudatos alrendszerünk, melyet akaratunkkal irányítunk,

– összpontosítanunk kell a mûködtetésére, mentális erõforrás igényes,

– képes bonyolult kérdéseket elemezni,

– A Rendszer 1-hez képest lassú.

Az emberi történelem õskorában a Rendszer 1 szerepe sokkal erõteljesebb volt, míg

modern korunkra a Rendszer 2 (más szóval az emberi elmélkedés) elengedhetetlen-

né vált. A döntések a két rendszer együttes mûködése folytán alakulnak ki, azonban
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a rendszerek közötti dominancia esetrõl esetre eltérõ természetû lehet. A viselkedés-

tudományi vizsgálódások jelentõségét az adja, hogy az egyes alrendszerek együtt-

mûködése során, azok jellegzetes mûködése miatt bizonyos esetekben elõre megjó-

solható döntési hibák (irracionálisnak tûnõ döntések) következnek be. (Dobelli 2014).

A két kognitív alrendszerünk (ti. a Rendszer 1 – ösztönös és a Rendszer 2 – tuda-

tos) között szüntelen „verseny” folyik a döntéseinkbe való beleszólásért (Hamilton

2016; Frankish 2010). E verseny számos, különbözõ együttmûködési módot eredmé-

nyezhet a két alrendszer között:

�
Jóváhagyás: ösztönös alrendszerünk „javaslatot tesz” tudatos alrendszerünknek,

amely ezt a javaslatot további gondolkodás nélkül elfogadja. A javaslatnak nem

szükséges racionálisnak lennie, mivel tudatos alrendszerünk ez esetben nem

látja szükségesnek az elemzést.

�
Felülírás: ösztönös alrendszerünk javaslatot tesz, amit tudatos alrendszerünk

érzékel, de felülírja egy másik, racionálisabb döntéssel.

�
Elhanyagolás: amikor tudatos alrendszerünk túlterhelt, fáradt megtörténhet,

hogy bizonyos döntésekkel egyáltalán nem foglalkozik és ezeket teljes egészé-

ben az ösztönös alrendszerre bízza.

�
Befolyásoltság: a tudatos alrendszert befolyásolja az ösztönös alrendszertõl

kapott impulzus. Ez történhet úgy, hogy a befolyásoltság tényét a tudatos

alrendszer is érzékeli, azonban elfogadja – ezek a tudatossági küszöb feletti

(szupraliminális) ingerek. Lehetséges azonban az is, hogy a tudatos alrendszer

nem is érzékeli, hogy az ösztönös alrendszer épp befolyásolja – ezek a tudatossági

küszöb alatti (szubliminális) ingerek.

�
Tájékoztatottság: az ösztönös alrendszer a tudatos alrendszer kérésére informáci-

ókat küld, melyeket a tudatos alrendszer felhasznál a döntéshez. Ilyen például a

memória elõhívása, vagy az adott kérdéshez illeszkedõ példák elõállítása.

�
Kizárólagos mûködés: a tudatos alrendszer teljesen kiiktatja az ösztönös alrend-

szert a döntési folyamatból. Az ösztönös alrendszer általában nagyon hasznos

segítség, azonban nem alkalmas mindenféle feladat megoldására. Ezekben az

esetekben félõ, hogy több kárt csinálna, mint hasznot. Ennek következtében

egyes esetekben a tudatos alrendszer a másik alrendszer teljes „kikapcsolása”

mellett dönthet.

A két alrendszer együttmûködésének fenti sokszínûsége vezet minket a viselkedés-

tudományi döntéselmélet világába.

A racionalitás

A szervezeteknél a döntéshozókkal szemben általános elvárás a racionalitás. Adam

Smith klasszikus nézetei szerint az emberek csakis akkor tekinthetõk racionálisnak,

ha cselekedeteiket egyedül az önzés vezeti. Nem mindenki gondol bele abba, hogy a

racionalitásnak jóval többféle jelentése is lehet. Korunkban ez alatt a fogalom alatt

elsõdlegesen természetesen a gazdasági racionalitást szokás érteni. Amennyiben ál-

talánosítjuk ezt a fogalmat és minden olyan személyt racionálisnak tekintünk, aki va-

lamely ok mentén tudatosan hoz döntést a céljai elérése érdekében, akkor könnyen

ZSIGRI FERENC: Döntési elméletek (szakirodalmi áttekintés)
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belátható, hogy a gazdasági racionalitás ezen jelenségnek csupán erõsen szûkített

halmaza. (Demeulenaere 2014).

Weber szerint a racionalitás ideáltípusai:

– Instrumentális racionalitás: a döntéshozó hideg fejjel, elõre kiszámítottan hoz

olyan döntéseket, amelyek megítélése szerint elvezetik kitûzött céljához.

– Értékrend alapú racionalitás: az egyén döntését belsõ meggyõzõdései, elvei

vezetik.

– Érzelem-vezérelt racionalitás: az egyén döntését az határozza meg, hogy dön-

tése milyen érzéseket fog kiváltani belõle.

– Megszokás alapú döntések: a döntéseket szokásaink befolyásolják.

E szerint minden fajta emberi racionalitásnak az alapja:

– A szándékosság.

– A konzisztencia (az egyén ne keveredjen önmagával ellentmondásba).

– Az instrumentalitás (a döntés legyen alkalmas a kitûzött cél elérésére).

– Az önérdek (nemcsak gazdasági lehet).

Boudon szerint racionális minden olyan helyzet, amikor az egyénnek nyomós oka

van épp azt döntést meghozni, amelyet meghoz. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy

ideális döntést hoz, hanem azt, hogy a saját nézõpontjából, a rendelkezésére álló

információk felhasználásával a választása számára elfogadhatónak ígérkezik.

(Boudon 2003) Over szerint a viselkedésünk minden esetben racionálisnak tekinthe-

tõ, amikor céljaink elérését segíti. (Over 2004)

A klasszikus közgazdasági elméletek szerint a racionális ember fogyasztási pre-

ferenciáinak megfelelõ döntésekkel igyekszik maximalizálni jólétét. Tomer felhívja a

figyelmet ennek a modellnek a hibáira. (Tomer 2008) Szerinte az emberek preferenciái

sokkal összetettebbek, mint ahogyan ezt az említett teóriák sugallják. Létezik ugyanis

egy valódi preferencia halmaz, mely valójában elvezethetne az egyén jólétéhez. Ezt

azonban külsõ hatások alakítják át metapreferenciákká, majd további külsõ hatások

és az egyén élettapasztalata, valamint fogyasztási szokásai változtatnak módosult

preferenciákká. Az egyén ez utóbbiak alapján fogja döntéseit hozni, abban a hiszemben,

hogy ezzel õ a jólétét maximalizálja. A tévedése abban áll, hogy a módosult preferen-

ciák valójában nem vezetik el a lehetõ legmagasabb jóléthez, mivel oda csak a valódi

preferenciái segítségével juthatna el. A torzító tényezõk mûködése miatt viszont

ezek a valódi preferenciák az egyén elõtt többnyire rejtve maradnak.

A racionalitás nemcsak az irracionalitásnak, hanem a nem-racionalitásnak is

ellentéte. Az irracionalitás tökéletlen racionalitást jelent. Filozófiai értelemben a

nem-racionális cselekvõ lény eleve mentesül a racionalitás követelményei alól, így vi-

selkedése elviekben sem nem lehet irracionális. (Mele 1998)

A racionalitással szoros összefüggésben van a racionalizálás. Ez az az eset, ami-

kor az egyén irracionális döntéseit elõre, vagy utólag racionálisnak tûnõ, ám valójában

látszat indokokkal támasztja alá. Történhet elõzetesen, amikor az egyén tervezett

cselekvései valódi oka helyett nem valódi indokokat választ indoklásként, vagy utó-

lagosan, amikor a célelérés elmaradásakor visszamenõlegesen támasztja alá tetteit

szintén nem valós indokokkal. Az emberek nem szeretik megbánni múltbéli dönté-

seiket. Ennek veszélyes következményei lehetnek:
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– A múltbeli sikeres választásaikat nagy eséllyel megismétlik. Jóllehet a körülmé-

nyek idõközbeni változása miatt ezek kedveztõlen eredményre vezetnek majd.

– A múltbeli rossz döntéseiket igyekeznek szépíteni úgy is, hogy régebbi vesz-

teségeikért próbálnak revánsot venni még akkor is, ha jelenlegi körülmények

között ez épp nem optimális választás. (Eyster 2002)

A döntési folyamat és az ipari termelési folyamat analógiája

A döntési folyamat és az ipari termelési folyamat analógiája jól rávilágít a döntések

mûködésének természetére. (Hamilton 2016) Az összehasonlítás több nézõpontból is

tanulságos:

– a döntés mint „termelési folyamat”,

– a döntéshozó mint „termelõ gép”.

Ahogyan a termelést elindíthatja egy vevõi megrendelés, úgy döntési folyamatot

a döntési helyzet indítja el. A döntési folyamat szintén három, egymást követõ sza-

kaszból áll: inputok beszerzése, átalakítás és output (1. ábra).

A döntési folyamat inputjai:

– az elérendõ cél meghatározása (vagyis: mit rendelt a „vevõ”),

– az információk, amelyeket a döntések meghozatalához felhasználnak (vagyis

a megrendelt késztermékhez szükséges anyagok),

– a döntéshozó tapasztalatai, ismeretei, személyisége, megoldási kliséi (ezek az

ipari termelésben a technológiai leírások).

Az ipari termelésben az inputok biztosítása után kezdõdhet maga a termelés, vagyis

a konverziós folyamat, mely a döntések esetében a döntés meghozatalához vezetõ

lépések összessége. Ennek a lépésnek a terméke a meghozott döntés – a késztermék.

Ahogyan az ipari termelésben a minõség-végellenõrzés része a termelési folyamat-

nak, úgy a körültekintõ döntéshozók is sokszor iktatják be ezt a lépést a döntések

meghozatala után, de még a végrehajtás megkezdése elõtt és a végrehajtás során is.

A termelésben szigorú erõforrás-korlátok között kell elõállítani a készterméke-

ket és emiatt kihagyhatatlan a kialakuló szûk keresztmetszetek kezelésére irányuló

optimalizálás. Ugyanígy, a döntéshozatali folyamatban is számolni kell szûk kereszt-

metszetekkel, melyek egy része a döntéshozó szemszögébõl tekintve exogén jellegû

(ilyen lehet például a rendelkezésre álló idõ), más részük pedig endogén jellegû

(ilyenek a döntéshozó belsõ vezetõi erõforrásai, mint az önfegyelem, vagy az inten-

zív összpontosítás a feladatra).

ZSIGRI FERENC: Döntési elméletek (szakirodalmi áttekintés)

1. ábra.

A döntés mint termelési folyamat

(Forrás: saját szerkesztés)
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A döntési folyamat és az ipari termelõ gépek mûködésének analógiája

A termelõ gépek az alapanyagokon a technológiai leírásoknak megfelelõ beállítások-

kal különbözõ mûveleteket végeznek el és e konverzió eredményeképp, a vevõi igé-

nyeknek megfelelõ késztermékeket állítanak elõ. A hatékonyság és a konzisztencia

kulcskérdések. Hasonló módon, a döntési folyamatban a döntéshozó az adott típusú

döntésnek és a körülményeknek megfelelõ döntési klisé alkalmazásával törekszik

olyan döntést hozni, amely a célkitûzéseknek megfelelõ eredményre vezet (2. ábra).

A döntési folyamat és a termelési folyamat analógiáira építve sok szervezet hasz-

nál számítógépes döntéstámogató rendszereket (Decision Support Systems) azzal a

céllal, hogy a döntéseit elõkészítse a rendszerbõl származó információk segítségével.

Bizonyos esetekben – egyszerûbb döntési helyzetek, algoritmizálható esetek – ezek a

rendszerek akár arra is képesek lehetnek, hogy a rendelkezésükre álló adatokból

döntéseket hozzanak.

Egyre növekszik a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás szerepe, melynek segít-

ségével a rendszerek a korábban elkövetett hibáik és helyes döntéseik felhasználásá-

val saját algoritmusaikat tökéletesítik. Az egyik ilyen alkalmazási terület a bankkár-

tya csalások valós idejû felderítése, melynek során a gép korábban elkövetett vissza-

élések körülményeibõl tanulva megakadályozza egy következõ elkövetését. (Bolton

– Hand 2002) Az USA haderejében szolgáló harci drónok képesek a célpontok auto-

matikus kijelölésére, azonban a tûzparancsot jelenleg még – elsõsorban biztonsági és

etikai, de nem technikai okokból – emberi operátortól kell várniuk. (Sharkey 2011)

A fenti hasonlóságok ellenére az emberi döntések és az ipari termelés között

alapvetõ fontosságú eltérések is mutatkoznak, melyek jól rávilágítanak az emberi

döntések természetére. Az ipari termelésben jellemzõ az alapanyagok konzisztenci-

ája, szükséges mennyiségük rendelkezésre állása, a technológia egyértelmûsége,

2. ábra.

A döntések és a termelõ gép analógiája

(Forrás: saját szerkesztés)
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a termelõ gép minden beállításának pontos ismerete és az ezek által létrehozott kész-

termék magas fokú konzisztenciája is. Ezzel szemben a döntési folyamatban az alap-

anyagként szolgáló információk sokszor nem állnak rendelkezésre, a döntés elõállí-

tására használható klisé kiválasztása (technológia) gyakran nem egyértelmû, vala-

mint az emberi döntéshozó „gép” beállításai csak részben ismertek. Nem meglepõ

tehát, hogy az emberi döntések az ipari termékeknél sokkal kevésbé konzisztensek,

sokszor kiszámíthatatlanok és hatékonyságuk, eredményük is kérdéses.

Normatív és leíró döntési modellek

Az emberi döntéshozatallal foglalkozó elméletek alapvetõen két csoportra oszthatók:

a) elõíró (normatív) és

b) leíró (deszkriptív) megközelítések. (Hamilton 2016)

a) A világ az elõíró modellek szerint

A normatív felfogás tanítása:

– A világ teljesen megismerhetõ.

– A döntésekhez szükséges minden információ elérhetõ.

– A célok világosan megfogalmazhatók.

– A döntéshozónak ezek alapján kell optimális döntéseket hoznia - ez az instru-

mentális racionalitás. (Koehler – Harvey 2007)

Amennyiben a döntéshozók ettõl eltérnek, akkor szükségszerûen az optimálisnál

rosszabb (szuboptimális) választás születik. Ha ez bekövetkezik, annak elsõsorban az

az oka, hogy a döntéshozó nem alkalmazza az adott helyzetre érvényes döntési sza-

bályt, mert nem ismeri, vagy valamilyen ok miatt szándékosan tér el ettõl. Mivel a le-

hetõ legnagyobb össztársadalmi jólétet csakis az optimális döntések eredményezhetik,

ezért a szuboptimális döntések elkerülendõk. Az embereket oktatni kell a racionális

választásra, ezen módszerek alkalmazását elõ kell segíteni, akár erõltetni is. (Tillman –

Cassone 2012; Christian – Griffiths 2017; Sengupta et al. 2016; Peterson 2017)

b) A világ a leíró modellek szerint

A világ és benne az ember annyira bonyolult és változékony, hogy soha nem

tudjuk olyan mértékben megismerni, ami a vegytisztán racionális döntések megho-

zatalához szükséges lenne. Az emberi döntések nemcsak azért térnek el a racionális-

tól, mert az emberek módszertani ismeretei hiányosak, hanem azért is, mivel gondol-

kodásukat irracionális elemek szövik át. Ez az emberi természet elidegeníthetetlen

sajátossága. Az ember csak részben racionális, ezért döntései is csak részben azok. Az

elõíró megközelítések csak korlátozottan hasznosak, mivel ezeket az alapvetõ emberi

tulajdonságokat soha nem lehet kiiktatni. A cél tehát – ahelyett, hogy elõírjuk – sok-

kal inkább az, hogy megismerjük az emberi döntéshozatal valódi mûködését. (Szántó

et al. 2011; Kahneman 2011; Ariely – Jones 2009; Paprika 2002)

Az egyes felfogások összevetése

Az elõíró megközelítés kétségtelen elõnyei:

– A döntéseket szigorú ellenõrzésnek veti alá azzal, hogy az elméleti opti-

mumhoz hasonlítja. Ezzel törekszik a lehetõ legjobb eredmény elérésére.

ZSIGRI FERENC: Döntési elméletek (szakirodalmi áttekintés)
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– A módszertanai logikai, matematikai, kibernetikai megközelítésûek, így kellõen

egzaktak az alkalmazhatóság szempontjából.

– Az egyes teóriák erõs kohéziót mutatnak egymással, ezért jól rendszerbe szer-

vezhetõk.

Az elõíró megközelítés hátrányai:

– A problémákkal, a világgal és az emberrel kapcsolatos alapvetései súlyosan el-

térnek a valóságtól.

– A dolgok természetének modellbeli leegyszerûsítése kockázatos, mivel po-

tenciálisan fontos tényezõk kihagyása a modellbõl teljesen hibás következte-

tésre vezethet.

– A gyakorlatban a racionális döntésekhez szükséges információk egy része

nem elérhetõ. Ezeket – még az emberi természetet is – valószínûségi változó-

ként kénytelenek beemelni a döntési képletekbe. Az ilyen módon rugalmassá

tett képletek viszont nemcsak eredményességük tekintetében bizonytalanok,

de a tényezõk számának növelésével kezelhetetlenül bonyolultak is lehetnek.

A leíró megközelítések elõnyei:

– A világ valódi mûködésével foglalkozik, ezért a következtetései könnyen

alkalmazhatók.

– Az egyes elméletek egyesével jól megérthetõk.

A leíró megközelítések hátránya: a dolgok bonyolultsága és változékonysága miatt

az egyes elméletek diverzitása nagy. Egymástól teljesen eltérõ – akár ellentmondó –

eredményt adhatnak. Számuk napról napra növekszik, de nem szervezõdnek egyet-

len rendszerbe.

Az elõíró elméletek tehát a világ megváltoztatását tûzik ki célul, ami eleve merész

vállalkozás. Az ördögi kör, melyben ezek az elméletek vergõdnek: a döntési opti-

mumra való törekvés miatt elrugaszkodnak a valóságtól és az alkalmazhatóság miatt

egyszerûsítenek, ami viszont épp az alapcélként kitûzött optimum elérését veszé-

lyezteti. A túlzott leegyszerûsítést kerülendõ, a képletekbe visszaemelt újabb és

újabb változók viszont ismét bonyolulttá teszik a normatív világot, ami a viszont a

képletek alkalmazhatóságát lerontja.

A leíró elméletek célja a világ megismerése és elfogadása. A leegyszerûsítések kiha-

gyása és a diverzitás miatt azonban ezek rendszerezése egyre reménytelenebbnek tûnik.

A döntéseinket mozgató további erõk

A fentiekben részletezett alrendszeri mûködésekkel összefüggésben számos olyan

tényezõ van, amely az emberi döntéseket befolyásolja. (Kahneman 2011; Hamilton

2016) Ilyenek:

– A körülmények (idõhiány, stressz, túlterheltség, kifáradás) amelyek meghatá-

rozó hatással lehetnek Rendszer 1 és Rendszer 2 közötti együttmûködésre.

– A célelérés kockázatai: a kockázat megjelenése lényegesen befolyásolja az egyén

döntési preferenciáit.

– Érzelmek, amelyek értelemszerûen hatással van döntéseinkre.
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– Szokásaink olyan erõs hatással vannak ránk, amely a döntéseinkre is kivetül.

– Személyiségünkre lehet következtetni meghozott döntéseinkbõl. Más szóval:

eltérõ személyiség eltérõ döntéshez vezethet ugyanabban a helyzetben is.

– Heurisztikák.

– Elfogultság.

– Motivációk: az ember késztetése belsõ igényei kielégítésére.

Az emberi motivációk

Amennyiben a döntésekre úgy tekintünk, mint eszközökre, melyekkel az egyén cél-

jait elérheti, akkor belátható, hogy a motivációk kulcsszerepet játszanak abban, hogy

milyen döntéseket hozunk. Az emberi motiváció jelentése: célvezérelt cselekvés.

(Eccles – Wigfield 2002) A motivációs elméletek sokasága létezik, melyek csoportosí-

tása szintén számos szempont alapján történhet. A teljesség igénye nélkül következ-

zék e helyen néhány jelentõs motivációs elmélet.

Maslow közismert szükséglet piramisa gyakorlatilag a célok hierarchiáját jelenti.

A legalsó réteg az alapvetõ fiziológiai szükségleteké – azaz az életben maradásé. A leg-

felsõ réteg pedig az önmegvalósításé. Az ember azon a szinten tûz ki célokat, aminek

az elérése soron következik. Az alsó szinteket már adottnak tekinti, a sokkal magasab-

ban levõ szinteket pedig még elérhetetlennek. A teória talán legjelentõsebb mondani-

valója: bármilyen magas szintet is értünk el e piramisban, ha egy alsó szint sérül, akkor

azonnal arra a szintre esünk vissza célkitûzéseinket illetõen. (Maslow 2000)

Vroom elvárás elmélete szerint az emberek a döntéseiket úgy hozzák meg, hogy

elõzetesen felbecsülik a cselekvéseik várható eredményét. (Miner 2005) A Lawler

által továbbfejlesztett modell szerint ennek három fõ összetevõje van (Mullins 2016):

– A teljesítmény elvárás (T): az egyén erõfeszítései várhatóan elvezetik-e a kitû-

zött célhoz?

– Instrumentalitás (I): a cél elérése milyen elõnyöket fog hozni az egyén szá-

mára?

– Érték (É): az egyén által elért elõny fontossága (valencia) az egyén számára.

Az egyén motiváltsága tehát a következõ képlettel absztrahálható (3. ábra):

Motivációs erõ = T*I*É

ZSIGRI FERENC: Döntési elméletek (szakirodalmi áttekintés)

3. ábra.

Vroom (Lawler) elvárás elmélete (Forrás: Mullins 2016)
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Locke célkijelölés-elmélete szerint a célok kijelölése még akkor is motiváló hatás-

sal van az emberekre, ha a cél eléréséhez semmilyen jutalom nem társul. (Locke –

Latham 2002) A motiváció értéke függ attól, hogy:

– a cél milyen világosan meghatározottak,

– mennyire lelkesíti az embereket az elérhetõ eredmény,

– tudja-e az egyén befolyásolni a kimenetet,

– milyen bonyolultak a célok,

– mennyire támogatja a szervezet mûködése és infrastruktúrája a célok elérését.

A felajzottság motivációs erõként jelenik meg az emberi döntésekben (Hanoch –

Vitouch 2004). Fontos azonban, hogy csakis az érzelmi felajzottság megfelelõ szintje

jelenthet motivációt. A túl alacsony szint unalomhoz, a túl magas pedig kiégéshez

vezet (4. ábra). (Teigen 1994)

Ehhez az elmélethez sok tekintetben hasonló Csíkszentmihályi flow elmélete is.

(Nakamura – Csíkszentmihályi 2011) Az egyén tevékenysége során létezik egy áram-

lás (flow) csatorna, amelybe „belekerülve” az adott tevékenységet szinte erõfeszítés

nélkül tudjuk végezni. Teljesítményünk így ezen csatornán belül maximális. A csa-

tornába akkor kerülünk be, ha a feladat nehézsége és képességeink egymással szink-

ronban vannak (5. ábra).

Az elõzõ két elmélettel szintén rokon vonásokat mutat a gamifikáció motivációs

elmélete is. (Robson et al. 2015) Az emberek játékosság iránti vonzódása annyira erõs,

hogy ez döntéseikben is motivációs erõként jelentkezik.

4. ábra.

A Yerkes–Dodson görbe

(Forrás: Teigen 1994)



HADTUDOMÁNY 2019/3. 115

Szeretik a játékos helyzeteket. A játék teljes hiánya (például a monotónia) pedig

akár kontraproduktív döntéseket is kiválthat, mivel az egyén akár olyan döntéseket

is hozhat, amelyek pusztán az unalom elûzését szolgálják (6. ábra).

A játékosítás különbözõ vetületei különbözõ személyiségû emberek motiváltsá-

gának fokozására alkalmasak. Eltérõ személyiségtípusok eltérõ játékelemeket fognak

elõnyben részesíten (Sailer et al. 2013):

– A teljesítmény központú emberek számára a legfontosabb a sikeresség és a

haladás.

– A hatalom fókuszú embereknek fontos a státusz, a kontroll és a verseny.

– A közösségi szellemûek számára célszerû a játékosítás által biztosított tagsági

szerepet kiemelni.

ZSIGRI FERENC: Döntési elméletek (szakirodalmi áttekintés)

5. ábra.

Az áramlás

(Forrás: Nakamura – Csíkszentmihályi 2011)

6. ábra.

A játékosítás modellje (Forrás: Robson et al. 2015)
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Méltányosság elmélet: alapvetõ emberi tulajdonságunk, hogy ragaszkodunk a

velünk szembeni méltányos bánásmódhoz. (Ramlall 2004) Az emberek szüntelenül

mérlegre helyezik saját erõfeszítéseiket és az ezekért cserébe kapott viszonzást, vala-

mint ugyanezeket a tényezõket más emberek viszonylatában. Amennyiben azt érzé-

kelik, hogy erõfeszítéseik nincsenek összhangban a viszonzással, akkor erõfeszítései-

ket visszafogják. Ez bekövetkezhet akkor, amikor túl kevésnek találják az ellentétele-

zést, de akkor is, ha túlságosan soknak. Referenciaként más emberek erõfeszítéseit és

az azokért kapott jutalmakat használják fel.

Összefoglalás

Ez az írás az emberi döntésekkel foglalkozó elméletek szûk szeletét tekintette át rele-

váns szakirodalom felhasználásával. Miközben napjaink szervezetei a racionális

döntéshozót tekintik etalonnak, az elméletek rávilágítanak arra, hogy a közfelfogás

racionalitás alatt csupán a gazdasági (hatékonysági) racionalitást érti. A valóságban a

racionalitásnak azonban számos egyéb fajtája létezik és fejti ki hatását döntéseink

során.

A kettõs mentális rendszer elmélete további magyarázatot ad arra, hogy dönté-

seink igazi okait sokszor még saját magunk sem értjük teljesen. Ennek természetét jól

megvilágítja a döntési folyamat termelési gép modellje, azzal, hogy nemcsak a ha-

sonlóságokat érzékelteti a döntések folyamata és az ipari termelés folyamata között,

de az eltéréseket is. Áttekintettük az elõíró és a leíró döntési modellek sajátosságait,

elõnyeit és hátrányait. Szó esett a döntéseket befolyásoló további tényezõkrõl, így az

emberi motivációkról és azok néhány irányadó elméletérõl is: a céljaink hierarchiájá-

ról, az elvárásaink erejérõl, a célkijelölés motivációs szerepérõl, a felajzottságról,

a méltányosság érzésének fontosságáról, a feladat élvezhetõségérõl és a munka játé-

kosításának erejérõl is.

A döntéshozók számára elengedhetetlen, hogy minél többet tudjanak meg az

emberi döntési mechanizmusok mûködésének sokrétûségérõl. Tudnunk kell arról,

hogy döntéseinkbe elkerülhetetlenül kódolva vannak a hibák, így talán nem is a

hibátlan döntéshozatal a reális cél, hanem a kielégítõ szintû döntéshozatal és a vár-

ható hibák elõrejelzése, kezelése.
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Krizbai János

A szervezeti kultúra fejlesztésének

kérdései a honvédségben
DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.118

A tanulmány a szervezeti kultúra változtatás kérdéseit elemzi bürokratikus szervezet sajá-

tosságai között. Kiemelten vizsgálja azokat a kérdéseket, amelyek a Zrínyi 2026 néven meg-

hirdetett program szerint a Magyar Honvédség szervezetfejlesztési kérdéseit érinthetik.

A 2017-ben meghirdetett Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program mai fel-

adatainak tervezése során megerõsödött az a vezetõi szándék, hogy a megcélzott

képességek elérése, illetve az azt megalapozó szervezeti integritás érdekében újra

kell fogalmazni és építeni a honvédség szervezeti kultúráját. Tekintve, hogy ez a kér-

dés tervezési feladatként is megfogalmazódott, különbözõ szakmai mûhelyekben

elindult a gondolkodás, melynek egyeztetõ fórumaként jött létre ez év tavaszán egy

kerekasztal beszélgetés.
2

A fórum egyik fontos tapasztalata, hogy összetett kérdésrõl

van szó, hiszen mesterségesen avatkozunk be olyan viszonyokba, amelynek egyik

jellemzõje az önmagától való változás; továbbá magában a fogalomkörben, de még

inkább a kapcsolódó lépések tartalmában eltérõek a megközelítések. Megfogalmazó-

dott, hogy az elméletekben is viszonylag késõn (a múlt század közepétõl) kezdtek

mélyebben foglalkozni a szervezeti kultúra kérdésével. Ennek érdemi hatása a szer-

vezetkutatásokra a legutóbbi évtizedekben lett jelentõsebb.

A bevezetõ gondolatok alapján a szervezetek mûködését – köztük az olyanokét

is, mint a hadsereg – vizsgáló tudományok fejlõdése alapján megfogalmazhatjuk,

hogy összetett jelenségrõl beszélünk, melyet a racionális, tudatos és az irracionális,

emocionális hatások egyaránt jellemeznek. Nyilvánvalóan a különbözõ típusú szer-

vezetekben eltérõ szinten jöhet létre az az egyensúly, mely az optimális mûködést és

szervezeti hatékonyságot támogatja. A mottónak választott idézet is jelzi, hogy a

hadseregek nagyon is aktuális kérdései ezek.
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1 Tranformation Planning Guidance. 2003 april (letöltve: 2019. 02. 01.) Donald H. Rumsfeld, az USA

13. és 21. hadügyminisztere.

2 A Magyar Hadtudományi Társaság Humánerõforrás-fejlesztési Szakosztálya szervezésében (NKE

2019. 04. 25.)

„A jövõre való felkészülés azt is jelenti, hogy másképp kell gondolkodnunk,

és olyan erõket és képességeket kell kialakítanunk, amelyek gyorsan alkalmazkodhatnak az új

kihívásokhoz és a váratlan körülményekhez. Nemcsak a rendelkezésünkre álló képességeket

kell átalakítanunk, hanem azt is, ahogyan azt gondoljuk, hogyan készüljünk fel,

hogyan gyakoroljunk, és hogyan kell harcolnunk. Nemcsak a csapatokat kell átalakítanunk,

hanem az irányító szervezeteket is, a kreativitás és a körültekintõ kockázatvállalás

kultúrájának ösztönzésével... Nem lesz olyan pillanat, amikor

a minisztérium »átalakulna«, folyamatos az átalakulás kultúrája.”

Donald H. Rumsfeld (2003)
1



Jelen tanulmányomban arra vállalkozom, hogy néhány gondolattal továbbvi-

gyem a folyamatot, hozzájáruljak a megközelítés bürokratikus szervezeti kontextus-

ban való értelmezéséhez és a feladatok tisztázásához.

A szervezeti kultúra értelmezései

Azért is fontosnak látom a tisztázást, mert nincs általánosan elfogadott fogalomhasz-

nálat, és kultúránkban jelenleg is viszonylag leegyszerûsítve tekintünk a kérdésre.

Ez a leegyszerûsített megközelítés olvasható ki az általánosan használt fogalmi meg-

közelítésbõl, miszerint a szervezeti kultúra a szervezet által közvetített és tagjai által

elfogadott, közösen alkalmazott értékek (szabályok), meggyõzõdések, hiedelmek

rendszere, amelyeket adott szervezetben az állomány különbözõ csoportjai, egyes

generációi átörökítenek egymásnak és ezáltal szabályozza a szervezet mûködését,

tagjainak viselkedését.

A kultúra tehát egy tanulási folyamat eredménye. Kialakulása a szervezet meg-

alapításakor kezdõdik. Ekkor ugyanis a tagoknak olyan együttmûködési és cselek-

vési mintákat kell kialakítaniuk, amelyek révén sikeresen meg tudnak birkózni a

kihívásokkal, problémákkal. De már itt hozzá kell tenni, a mûködési szabályrendszer

is ennek az együttmûködésnek a terméke.

A szervezeti kultúra meghatározó elemei:

– Az uralkodó értékek, nézetek, amelyek nehezebben, hosszabb idõ alatt vál-

toztathatók. (Hogyan viszonyul a szervezet a külsõ-belsõ környezetéhez?)

– A napi értékek, amelyek a mindennapi helyzetekben való viselkedést hatá-

rozzák meg. (Megjegyzendõ, hogy ezek egy része mûködési szabállyá válik

más részük írásos, vagy szóbeli formában a szervezet számára fontos etikus

viselkedést tartalmazza.)

Természetesen a szervezetek nem légüres térben mûködnek, így az elõbbiekben

említett külsõ-belsõ környezet tényezõi erõteljesen áthatják a jellemzõket. Az adott

szervezet kultúrájára meghatározó befolyással bír:

– a társadalom általános kultúrája;

– a nemzeti történelmi sajátosságok;

– az adott szervezet szakmai kultúrája;

– a szervezettel kapcsolatban állók kultúrája;

– az adott szervezet belsõ sajátosságai és a közös értékrendje;

– a szervezeti tagok személyes jellemzõi.

A különbözõ szervezetelméletekkel, mint paradigmákkal foglalkozó Jávor István is

több mûvében utal arra, hogy a szervezeti kultúrát – fontossága ellenére – sokáig

nem vagy csak másodlagos tényezõként kezelték a kutatásokban, de még a vállalat-

irányításban is. Napjainkig ható Geert Hofstede nemzeti kultúra modellje (a 60-as

évektõl indult IBM-vizsgálatból tovább fejlesztve).

Az elsõ áttörések a 70-es évek legvégén, a 80-as évek elején jelentek meg.
3

Peters

és Waterman (1983) a legsikeresebb amerikai vállalatok sikerét összefüggésbe hozták
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többek között Jávor István–Rozgonyi Tamás: Hatalom–konfliktus–kultúra.

Budapest, Complex Kiadó, 2005.



azzal, hogy e cégek irányítása nagy figyelmet szentel a szervezeti kultúrára, annak meg-

felelõ kialakítására. A hazai oktatásban elterjedtek közül legismertebbek Handy (1993):

Négy Isten a modell, Quinn-féle mátrix (1988), illetve Schein, Heinen, Deal-Kennedy

(1982) és újabban Kono megközelítései.

Napjaink kutatásaiban jogosan vetõdik fel a kérdés: mi a viszonya a szervezeti

szabályoknak és a szervezeti értékeknek. Wilkins és Ouchi (1983) korábbi tanulmá-

nya szerint a szervezeti teljesítmény szempontjából lényegesen fontosabb az a kul-

túra, amely belül, saját belsõ folyamatainak eredményeképpen alakul ki. Ez azt

jelenti, hogy a spontán módon és különösen pedig a mesterségesen kialakított belsõ

kultúra nemcsak általában befolyásolja az emberi viszonyokat, hanem befolyással bír

a célelérés hatékonyságára és hatásosságára. Ezért a szervezeti kultúra mesterséges

befolyásolása is döntõ jelentõségû lehet.

Az egységes szervezeti kultúra tehát azt is jelenti, hogy az emberek hasonló

szervezeti szituációban hasonlóan gondolkodnak, viselkednek. Ami által látható,

hogy egyéb haszon mellett például jelentõsen csökkenti a belsõ konfliktusokat, egy-

szerûsíti az irányítást. A szervezeti kultúrának két nagyon fontos funkcióját szokták

kiemelni és napjainkban sok szervezetnél láthatóan alkalmazni. Ezek a következõk:

1. A jelzõ funkció

Ez azt jelenti, hogy a szervezeti kultúra egész kommunikációs rendszere,

szimbólumrendszere (például az elvárt és elõírt viselkedési formák és szabá-

lyok, a beszédstílusok, az öltözködés jellegzetességei, az egyes helyiségek,

szobák bútorzata, kinézete stb.) mind-mind arra utalnak, hogy ki milyen jó

vagy milyen rossz pozícióban van a szervezeten belül. Ez segít mindenki szá-

mára, hiszen így elsõ ránézésre is könnyebb eligazodni.

2. A rutinizáció funkció

Ez azt jelenti, hogy a kultúra azzal, hogy egységesíteni próbálja az emberek

preferenciáit, normáit, értékeit, gondolkodását, egyben hozzájárul ahhoz,

hogy azonos helyzetekben a szervezet tagjai hasonlóan viselkedjenek. Így a

cselekedetek kiszámíthatóvá válnak külön ellenõrzés, rendszeres beszámol-

tatás, állandó utánajárás nélkül is. Megbecsülhetõ, hogy egy munkatárs a

szervezeten kívül hogy fog viselkedni. Külön napi vezetõi beavatkozások

nélkül is elõre kiszámítható az, hogy bizonyos konfliktusok hogyan fognak

lezajlani, milyen lesz a végsõ kimenetel. Ebbõl a szempontból a kultúra majd-

hogy nem úgy viselkedik, mint az írott, pontosabban az íratlan szabályrend-

szer. Ennél azonban a kultúra többet tud, hiszen az emberek nem szabályoz-

ható, nem elõírható gondolkodását is kiszámíthatóbbá teszi.

Ez a két funkció, valamint a kultúra és a szervezeti teljesítmény említett kapcsolata már

önmagában is egyértelmûen indokolja és magyarázza azt, hogy miért vált, válhatott a

kultúra a ’80-as évek egyik legdinamikusabb fejlõdõ szervezeti irányzatává.

Ott (1989) a szervezeti kultúra vizsgálatának három szintjét különíti el:
4

– Az elsõ szintet vizsgáló kutatások a szervezeti kultúra azon mesterséges kép-

zõdményeivel és viselkedési formáival foglalkoznak, amelyek azonnal észlel-
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hetõk, láthatók, megfoghatók, vagyis olyan elemekkel, amelyek az észlelhetõ

viselkedésben vagy létrehozott tárgyakban jelennek meg.

– A szervezeti kultúra vizsgálatának második szintjét az értékek, érzelmek,

a szemléletek vizsgálata alkotja. Olyan, ténylegesen mûködõ, de konkrét for-

májában megfigyelhetõ szellemi képzõdmények alkotják ezen szintet, ame-

lyek a társadalmi folyamatokban alakulnak ki hosszabb idõ alatt.

– Végül a szervezeti kultúra harmadik szintjét azok az alapvetõ elképzelések

testesítik meg, amelyek szervezeti filozófiák, szervezeti alapértékek, szerve-

zeti víziók stb. fogalomkörbe tartoznak.

A felsorolt három szint közül tulajdonképpen a harmadikat tekinthetjük az irányítás

és a mesterséges beavatkozás oldaláról kiemelten lényegesnek. A tudatosan megha-

tározott szervezetfilozófia az irányítás eszközévé válik, annak meghatározott, lebon-

tott formájában. A szervezeti filozófia ebbõl a szempontból tudatosan kialakított

mesterséges eleme a kultúrának. A kérdés csak az, hogy átültetése a gyakorlatba

milyen megközelítéssel, milyen eszközökkel történhet. Itt lehet lényeges, hogy az új

víziók (fõleg, ha azok importáltak) és a korábbi beidegzõdések milyen módon hatnak

egymásra.

A szervezeti kultúrával foglalkozó irányzatok témaköre tehát napjainkban rend-

kívül szerteágazó. Mindazonáltal fontos közös jellemzõnek tekinthetjük azt, hogy

gyakorlattá is váltak és egyre fontosabb szerepet játszanak a szervezetek mûködésé-

nek stabilizálásában, a szervezet iránti cselekvõ elkötelezettség növelésében, így a

szervezeti hatékonyságban. Kifejezik ezt a felismerést a motivációs és egyéb maga-

tartásirányú elméleti megközelítések, köztük a napjainkban divatosnak mondható

érzelmi intelligenciához kapcsolódó elméletek. Ezek ösztönzik azokat a szervezetfej-

lesztési kutatásokat, amelyek a korábbiaknál nagyobb teret szentelnek a formális

struktúrát és szabályokat átható viszonyrendszereknek. A megközelítések mélyülé-

sét jelzik a korábban említett Handy-féle tipológiát megalapozó kutatások. Ezek sze-

rint fontos kérdés a szervezetben, hogy milyen:
5

– a hatalomgyakorlás módja;

– az irányítás/vezetés állapota/gyakorlata;

– a tervezés helyzete, idõhorizontjai;

– a formalitás, a bürokrácia foka;

– szabályozottság/szabálykövetés;

– a munkamegosztás, a munkaszervezés;

– a szervezeti/munkafegyelem;

– az eredmények kezelése;

– az egyén és az egyéni viselkedés kezelése.

Az elõbbi szempontok szerint végzett kutatások alapján már a múlt század második fe-

lében teret nyertek azok a megközelítések, melyek szerint a bürokratikus szervezetek

erõsen formalizált világát is áthatják a felszínen és a mélyben is az emberi viszonyok,

melyek a minden szinten lévõ egyéni (csoport) érdektörekvésekhez kapcsolódó
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kapcsolatrendszerekben, „játszmákban” megtalálhatók. Tehát Max Weber klasszikus

tanítása (lényegének változatlansága mellett) annyiban módosult, illetve vált telje-

sebbé, amennyiben maga a szervezeti környezet összetettebb lett, illetve a tudo-

mány, a szervezetelméletek különbözõ paradigmái komplexebbé tették a megközelí-

téseket. A bürokratikus szervezet általános leírásai oldaláról közelítve az alábbiak jel-

lemzik az ilyen típusú szervezet mûködési kultúráját:

– a centralizált vezetés és az ellenõrzés magas szintje;

– kevés, és felülrõl lefelé történik a jellemzõ kommunikáció;

– az egyének keresik a stabilitást, kevés az önálló kezdeményezés, utasításoknak

engedelmeskednek;

– a döntési folyamatok ismétlõdõek és centralizáltak;

– vonakodnak az innovatív folyamatok kezdeményezésétõl;

– a konformitás szintje magas;

– nem szívesen változtatnak a megszokotton, erõs a változásoktól való félelem.

A hadsereg (honvédség) mint bürokratikus szervezet

A hadsereg (honvédség) a bürokratikus szervezetek egyik jellemzõ típusa. Általános

megközelítések szerint tekintélyelvû, hierarchikus, illetve szerep- és feladat-orientált

képzõdmény. Természetesen a mûködését meghatározó fontos kérdés, hogy ezek-

nek a jelzõk mi a mai tartalma.

Irodalmakból, kutatásokból jól ismert, hogy nagy kihívása az ilyen típusú erõsen

szabályozott szervezeteknek maga a jelentõs mértékû változás és a feltételek hiánya

(ebben az anyagiaktól, a szakértelmen át, a környezeti szükségesség egyaránt

értendõ). Ilyen esetekben a szervezet erõsebben védekezik, túlszabályzással, merev

reagálásokkal, diszfunkcionális lépésekkel kezeli jellemzõen a felszint. A szervezet

adta szerepekhez kapcsolódó hatalmi viszonyok sok esetben uralmi jelleget ölthet-

nek. A megbomlott egyensúly miatt ezek megjelenhetnek a szervezet minden szint-

jén, lefele és felfele is sajátos hatalmi játszmák alakulnak ki, melyek rontják a szerve-

zeti hatékonyságot.

Az elõbbiek alapján megfogalmazhatjuk, hogy a Zrínyi 2026 fejlesztési elképzelé-

seiben megfogalmazott szervezeti kultúrafejlesztést/váltást több kérdés is motiválhatja

és a beazonosított kihívások mellett érdemes kiemelni két meghatározó tényezõt:

– A magyar társadalomban végbement általános, kiemelten piacgazdasági vál-

tozásokra a honvédség még nem tudott egzakt válaszokat adni, illetve belsõ

strukturális és mûködési filozófia váltásait nem tudta transzparensen közvetí-

teni sem befelé, sem kifelé a társadalom felé.

– A korábbi évtizedekben lezajlott intenzív és radikális változások közepette

törvényszerûen megtörtek a tradicionális értékek. Azok helyreállítására, illetve

újak kialakítására nem volt sem kellõ figyelem, sem erõforrás, így az új önazo-

nosság meghatározása részben, vagy egészben elmaradt.

A honvédség elmúlt évtizedeit jellemzõ forszírozott változások hosszú idõn keresz-

tül permanens átszervezéseket hoztak. Az elõbbiekbõl is láthatóan a szervezetelmé-

letek oldaláról megfogalmazható, hogy az a szervezet, amelynek legfõbb jellemzõje

az erõs szabályozottság, nem tud könnyen alkalmazkodni a változásokhoz, zavarok,
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bizonytalanságok lesznek a kultúrában. A problémakezelés érdekében érdemes átte-

kinteni, melyek a tipikus válaszok.

Hogyan reagál a bürokratikus szervezet a változások okozta kihívásokra?

A bürokratikus szervezet jellemzõ lépései közé tartozik az erõsödõ centralizáció és

a túlszabályozottság. Max Weber késõbbi kritikusai (leginkább Crozier) részletesen

bemutatják a tipikus reagálásokat. A szervezetet – annak alapmûködési filozófiájából

következõen – eredendõ védekezõ mechanizmus jellemzi, mely megakadályozhatja

az érdemi, elõremutató reagálást.

A környezeti kihívásokat természetesen érzékeli a szervezet; válságjelenségek,

erõsödõ konfliktusok jelennek meg, melyek gyakran veszélyeztetik a formalizált hatal-

mi viszonyokat; védekezõ folyamatok indulnak be. Ezek a védekezõ folyamatok – a

szervezet szabálykövetõ mechanizmusa miatt – a bürokrácia erõsödéséhez, a szabály-

rendszerek burjánzásához vezethetnek. Ezekkel ugyanakkor egyre nehezebbé válik a

mûködés gépies igazgatási rendszere, melynek a hatékonyságromlása mellett egyik kö-

vetkezménye a szervezeti fegyelem romlása, a szabálykövetés lazulása. Jellemzõen a hi-

vatali rend és hierarchia elveszti tényleges hatalmát, erõsödnek az informális hatalmak.

Az informális viszonyok erõsödésekor a beosztottak, a végrehajtók (szakembe-

rek) természetesen szintén megpróbálják a hatalom ilyen mûködésének elõnyeit

kihasználni. Teszik ezt részben azért, hogy saját hatalmi (szakértõi) pozíciójukat erõ-

sítsék, lazuljanak a mozgásukat korlátozó szabályok, másrészt azért, hogy közvetlen

feletteseiktõl egyéni elõnyöket szerezzenek. Ezeket az informális elõnyöket az alkura

kényszülõ közvetlen vezetõk sokszor nem a saját közvetlen lehetõségeikbõl, hanem

a szervezetük egyéb forrásaiból biztosítják.

Nagyon fontos felszíni képe az ilyen típusú informális mûködésnek (mellyel

mindenki csal a rendszerben), hogy hivatalosan a szabályok felállításáért, a szerve-

zeti értékek tiszteletéért emelnek szót, ugyanakkor mindent megtesznek annak

érdekében, hogy saját mozgásterüket (szabálykerülésüket) megõrizzék. A megúju-

lási igény megmarad a jelszavak szintjén és a valós lépések helyett megerõsödik az

adminisztráció, olyan formalizált lépések, amelyek bonyolultságuk miatt elfedhetik a

tartalmat. Különös erõsek ezek a hatások akkor, ha felgyorsulnak a külsõ-belsõ válto-

zások és bizonytalanná válnak, illetve gyorsan leértékelõdnek a döntéseket megala-

pozó tényadatok is.

A változások elkerülhetetlensége esetén a korábbiakat lényegesen meghaladó

fejlesztési tervek már felvetik, hogy nem elég a javítgatás, az inkrementális változá-

sok helyett stratégiaiak kellenek. Nem elég kisebb-nagyobb változások bevezetése,

átfogó szervezetfejlesztésre van szükség, mely kultúraváltást/gondolkodásváltást is

igényel. Ebben az esetben radikális és proaktív lépések kellenének, vagyis a korábbi-

aktól jelentõsen eltérõ megközelítések. Ezeket nehezítheti, hogy jelentõsen más

információval rendelkeznek a tervezõk (egy részüket titkolják is), mint a szervezet

többi tagja és így törvényszerûen megjelenik egy szembenállás, megerõsödik a

lefele/felfele mutogatás.

A szervezet mûködési folyamatainak egyik kulcsa az elõrelátás lehetõsége és az

információk megoszlásának helyzete. A szervezeti hatalomért folyó harcnak is fontos
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eszköze az információ, illetve annak sok esetben manipulált szabályozása, mely tipi-

kus az erõsen hierarchizált, bürokratikus szervezetekben. Nagyon nagy kérdés,

hogy a modern szervezetekben egyre nagyobb arányban jelenlévõ szakértõk és a

hierarchia információs lehetõségei, továbbá azok tartalma mennyiben térnek/térhet-

nek el, illetve milyen a köztük levõ hatalmi viszony. Tipikusnak mondható, hogy a

hivatali struktúra magasabb szintjein a gyakorlati folyamatoktól távollévõk – hatal-

muk, alkalmasságuk bizonyítása érdekében – olyan részletekkel foglalkoznak, amelyre

már érdemben nincs rálátásuk (legfeljebb korábbi emlékeik alapján), és adott esetben

kihagyják a lentebb lévõ szakértõket, vagy átnyúlnak az alattuk levõ vezetõk felett.

Nagyon nagy kérdés ilyenkor, hogy a törzskari vezetés szakmaisága érvényesül-

het-e, vagy a reformokat elõkészítõ „bizalmi szakértõk” azokat felülírják. Felmerül

a kérdés: kinél van a tudás, illetve melyik a jó tudás. (Tipikus válaszok ilyenkor:

„Felejtsd el, amit kinn láttál, nálunk másképp mûködnek a dolgok”, vagy „Ezek lenn

nem alkalmasak arra, hogy befogadják az újat”).

Mindenképpen ki kell emelni, hogy az elõbbiek természetes szervezeti jelensé-

gek és a formális-informális sem feltétlenül csak a jó és a rossz. Akár a technológia fej-

lõdése magával hozza azt, hogy meg kell haladni a korábbi formalizált szakmai, vagy

vezetõi csatornákat. Viszont éppen a szervezeti jellemzõk ezeknek a változásoknak

igyekeznek ellenállni, tehát ezeket meg kell harcolni, az újat meg kell tanítani, el kell

fogadtatni, másképp visszájára fordul, illetve ismét jelszó lesz: „lehet, hogy nyugaton

mûködik, nálunk nem”.

Irodalmak sokasága bizonyítja, hogy a látens jelenségek, az idõnként jelentkezõ

bürokratikus diszfunkciók a szervezetek természetes jellemzõi. A bürokratikus szer-

vezetben a feladatok tartalmát és az azok végrehajtásához kapcsolódó emberi viszo-

nyok hálózatát egyfajta formalizált merevség jellemzi, mely egyben gátja is a köztük

és környezetükkel történõ kommunikációnak. Különösen erõs ez egy olyan szerve-

zetnél, ahol az információk rejtése mûködési jellemzõ. Idõrõl idõre szembekerülnek

ezzel az érintettek és mindig ki is alakulnak az informális csatornák, ezek természetes

emberi törekvések. Természetes részei a szervezet mûködésének, hiszen azok a sze-

mélyes és egyéb csoportérdekek kifejezõi. Ezért idõrõl idõre korrigálni, pontosítani

kell akár a szolgálati utak rendszerét is, mert csak így biztosítható az egyéntõl

kevésbé függõ személytelenség és a központi akarat érvényre jutása.

Napjaink gyors fejlõdése növeli a szervezetekre a nyomást, folyamatos válto-

zást, tanulást követel. Fennmaradásuk, illetve rendeltetésüknek megfelelõ mûködé-

sük érdekében tehát egyetlen modern szervezet, így a hadsereg sem kerülheti el a

szükséges átalakulásokat, állandóan alkalmazkodniuk kell környezetükhöz, illetve

tagjaikhoz. Ez azt is magával hozza, hogy oldani kell merevségét, be kell építeni

mûködésébe tagjaik, csoportjaik újító készségét, formálni kell elvárásait.

Az elõbbi gondolatokból következõen nagyon nagy kihívás az is, ha ezekben a

szervezetekben olyan mértékû változások kényszerítõdnek ki, melyek során kiürül-

nek a szabályok és valamilyen oknál fogva elvész a saját tudás a racionalitás helyreál-

lításához. Történelmi példák sora bizonyítja, hogy az is gondot jelent, ha a korábbi-

aktól nagyon eltérõ, teljesen rendszeridegen elemeket mechanikusan és túl gyorsan

akarunk beültetni a szervezetek mûködésébe. A szervezeti kultúra ilyen mértékû

változtatásának igénye a napi operatív vezetés dinamizmusával nem oldható meg,
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hiszen a változtatás, bontás és egyidejû építkezés magába foglalja az új tudás rend-

szerbe integrálását és az új intézményi elemek kiépítését, amelynek a gondolkodás

megváltoztatásával is együtt kell járnia. Ebbõl következõn más szinten kell elérni a

szervezeti konformitást, melynek logikájára érdemes néhány gondolattal a katonai

szervezetek esetében kitérni.

A bürokratikus szervezet lényegét adó kordinált együttmûködés lényege a kon-

formitás. Ezt a konformitást (szervezeti szocializációt) különbözõ motivációs eszközök-

kel (köztük a fizikai, és/vagy pszichés kényszerítés eszközével is) lehet elérni. Jelentõs

változásokat látunk ebben az utóbbi idõkben, különösen a 20. század második felétõl,

amikor is egyre szélesebb a szaktudományok gyakorlatban történõ alkalmazása.

Napjaink az is megválaszolandó kérdés, hogy a hadseregben korábban alkalma-

zott drill ma milyen mértékben alkalmazható, illetve helyette milyen más módsze-

rekkel érhetõk el a szükséges kompetenciák. Természetesen ezen túl az is fontos kér-

dés, hogy a modern hadseregek mûködése milyen viszonyrendszert követel meg.

Láthatjuk, hogy a kihívások, a különbözõ szervezeti válságjelenségek (például a fel-

tételhiány) kikezdik a parancsuralmi rendszert is. Sok esetben felvetõdik, hogy

mennyiben kell a teljes mûködést áthatni a parancsorientált megközelítésnek. Látha-

tóan megváltozott a végrehajtás szintjén is az egyének tudása és felelõssége. Hogyan

használja ezt ki a rendszer?

Ezen túl megváltozott az emberek társadalmi szocializációs folyamata is. Egy-

részt már kora gyermekkortól van egy szocializációs folyamat, amelyben megtanul-

ják a különbözõ szervezetekben való alkalmazkodást, szabálykövetést. Másrészt sem

a társadalom, sem az egyének nem fogadnak el olyan kényszerítéseket, amelyek

nyílt fizikai, vagy lelki erõszakkal járnak. Kiemelt kérdés az is, hogy meddig tartson

ez az elkötelezõdés és persze mennyire kell átalakítani a személyiséget.

A honvédségben is adósak vagyunk a válaszokkal. Már Crozier megfogal-

mazta,
6

hogy a modern szervezetek sokkal könnyebben tolerálják a devianciát és a

részleges elkötelezettséget, illetve a konformitás alacsonyabb szintjét. Ezek, illetve a

szakértelem növekedése alacsonyabb szinteken is, átalakítják a vezetés, irányítás

gyakorlatát is. Itt jön elõ a szocializáció, specifikusan a katonai szocializáció és a hiva-

tás mai problematikája. Ennek tisztázásával, a szervezeti kultúrába emelésével a mai

napig adós a rendszer. Sok esetben csak használjuk a magasztos jelszavakat, de a

mögöttes tartalomba bele sem gondolunk, holott ezek az értékek a szervezeti szocia-

lizáció alapjait jelentenék.

A honvédség szervezeti kultúrájának vizsgálata

A honvédség esetében a hazai és nemzetközi környezeti feltételrendszer gyökeres vál-

tozásai közepette jutottunk el napjainkba. Ennek során láthatóvá vált, hogy az elmúlt

évtizedek összetett hatásai közepette nem volt mód az új típusú válaszok kidolgozásá-

ra. Így pedig maguk a szabályzók is mutathatnak belsõ ellentmondásokat, a napi gya-

korlat pedig még több változást igénylõ dimenzióra irányítja rá a figyelmet. Ezek
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megoldása egy küldetésorientált szervezetben nem kerülhetõ meg. Az elõzõ gondo-

latok megerõsítik, hogy több szempontból is fontos kérdés a honvédség szervezeti

kultúrájának vizsgálata és megfelelõ szakmai körültekintéssel történõ változtatásá-

nak forszírozott megkezdése. Az alapfunkciókhoz kapcsolódó fejlesztéseken túl a

mûködési folyamatokban meg kell teremteni a belsõ integritást, amely egy haderõ

mûködésének fontos pillére. Dinamikus, változó környezetben a szubkultúrák sok-

színû rendszere jobb alkalmazkodóképességet biztosíthat.

Természetesen jogosan merül fel a kérdés mennyire kell a szervezeti kultúra

szabályzó erejének erõsnek lenni. Az erõs szervezeti kultúrának vannak kockázatai

is. Minthogy a kultúra egyik legfontosabb következménye a kiszámíthatóság, a stabi-

litás, az erõs szervezeti kultúra hátrányai leginkább ott mutatkoznak meg, ahol

éppen rugalmasan változó magatartásra, a dinamikusan változó környezet kihívása-

ira adott új válaszokra van szükség. Ha igaz az, hogy nehéz egy erõs kultúrát felépí-

teni, akkor az is, hogy a megváltoztatása sem egyszerû.

Pályakezdõ katonák körében végzett kutatások felvetik, hogy elképzeléseikben

továbbélnek olyan elõfeltevések, szocializációs elvek, amelyek a szervezetben már

egyenesen tiltólistán vannak. Le kell bontani ezeket a beállítódásokat és ez nehéz,

konfliktusokkal terhes és nemegyszer fájdalmas folyamat, a kialakult meggyõzõdé-

seinket nem lehet egyik napról a másikra átformálni. Mindezekkel együtt azt is tud-

nunk kell, hogy a kultúra nem az egyetlen eszköz a szervezeti magatartás befolyáso-

lására. Engedelmességet érhetünk el hatalmi eszközökkel, szabálykövetést megfelelõ

vezetési stílussal. Kialakíthatunk új szabályokat, elõírásokat, és érvényt szerezhetünk

nekik, szankcionálva be nem tartásukat.

Kritikus feltétel a változások bevezetése

Egy hosszú, több évtizedes távlatra visszanyúló idõszak van a honvédség mögött,

melyet áthatottak az erõltetett, nem önmaguk törvényszerûségébõl táplálkozó szer-

vezeti változások. Gyorsan váltották egymást a generációk és nem volt mód a szerve-

zeti tudás (benne az új NATO-ismeretek, az ENSZ, a missziós tapasztalatok stb.)

szélesebb körû átadására, új egységes szemléletû (saját nemzeti, hazai mûködési kul-

túrába illesztett) mûködési rend kialakítására sem.

Az elõbbiekbõl következõen a meghirdetett fejlesztések egy átfogó szervezetfej-

lesztési folyamatnak tekinthetõk. Az alapértékek mai tartalmának tisztázottsága és a

mindennapi mûködési kultúrába, a képzés, kiképzés rendszerébe való beépülése

egyik fontos feltétele az elkötelezett személyi állomány biztosításának. Ha igazi és

tartós változásokat akarunk elérni, akkor az emberek beállítottságával és gondolko-

dásmódjával kell kezdenünk az átalakítást.

Alapvetõ kérdés tehát a szervezeti stratégia, struktúra és kultúra (új) egységének

kialakítása. A megvalósítás lényegi eleme az értékalapú, jövõre koncentráló szerve-

zetfejlesztés. Ebben a folyamatban – éppen az ellenálló értékek, megszokások,

hagyománnyá dermedt eljárások miatt – fontos kérdés a szervezetfejlesztési lépések

ismert logikájának (Kotter 1999) alábbiakban vázolt betartása:

1. Szervezeti diagnosztika, a jelenlegi helyzet alapos feltárása.

2. Az új (újrafogalmazott) alapértékek megfogalmazás.
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3. A legfontosabb mindennapi értékek (elvárt mûködési, szabályzási, kapcsolati

jellemzõk) meghatározása, belsõ vitája, elfogadtatása.

4. Az elõzõvel együtt az arculati jellemzõk és azok közvetítõcsatornáinak rész-

letes kidolgozása és külsõ, belsõ vitája, elfogadtatása.

5. Akcióterv a célkitûzések eléréséhez.

6. Rövid távú lépések tartalmi elemeinek kialakítása, melyben jellegénél fogva

meghatározó a beállítódások, a gondolkodás forszírozott megváltoztatása, erõtel-

jes központi ráhatással.

7. Hosszabb távú lépések kialakítása és a szocializáció alapfolyamataiban, a sza-

bályzó rendszerekben az új értékek közvetítése.

8. Folyamatos visszacsatolás, mérés hangsúlyozottan addig, míg az új érték-

rendszer az állomány többségénél eléri a belsõ elkötelezõdést.

* * *

Az egyéni értékek összessége adja a szervezet alapértékeit, ami az értékalapú veze-

tés alapja, és ami a történelem során már többször bizonyítást nyert stratégiai elõ-

nyökhöz vezet. A gyors változások korában kell valami, ami lassabban változik és

közös: ezek az értékek, ezekre támaszkodva van lehetõség gyorsan cselekedni,

reagálni. Ezzel együtt sajátságos kihívása a bürokratikus szervezetnek, hogy mûkö-

désében, és környezeti kapcsolataiban is beépüljön a változás, a tanulás. Ennek

nélkülözhetetlen feltétele az értékalapú vezetés, amely közeli kapcsolatot jelent az

állománnyal és a változásokra való könnyû reagálást feltételez. A küldetésorientált

vezetés megközelítése szerint a beosztottak képesek meghozni a megfelelõ döntést,

hiszen mindannyian vallják a szervezet alapvetõ értékeit
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Álhírek és a biztonságunk
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Fake news, álhírek – manapság gyakran használt kifejezések, mégis biztonságpolitikai vonat-

kozásával kevésbé foglalkoznak a szakemberek. A tanulmány az álhír jelenség társadalmi

aspektusát igyekszik megvilágítani. Az álhíreknek az emberek biztonságérzetére is hatása

lehet, sõt diplomáciai, katonai, nemzetbiztonsági problémákat is okozhat. Mindezek nyomán

fontos biztonságpolitikai szemszögbõl is vizsgálni a jelenséget.

A tömegmédia, a tömegkommunikációs eszközök mostanra a mindennapok részévé

váltak. A másodperc töredéke alatt, egy kattintással megoszthatjuk gondolatainkat, híre-

inket, vagy mások híreit ismerõseinkkel, illetve ismeretlenek tömegeivel. Mindeközben

a fejlettebb civilizációkban az emberek jó része távolabb került a természettõl, a valóság-

tól, s a híreket, információkat a média, a tömegkommunikációs eszközök közvetítésével

közvetett úton kapja meg. Emberek tömegei nap, mint nap teszik kiszolgáltatottá magu-

kat azzal, hogy egyszerû kényelembõl, saját napi ügyeikben is döntõen az online médiá-

ból tájékozódnak. A technológia fejlõdésével ma már nemcsak – sokszor bizonytalan

forrású, hitelességû – híreknek, álhíreknek, vagyunk kitéve, hanem annak is, hogy

érdeklõdésünknek (keresgélésünknek) megfelelõen, eleve személyre szólóan kapjuk az

információt, azt az érzetet keltve, hogy az a valóság. A médiát már évtizedekkel ezelõtt

kikiáltották a negyedik hatalmi ággá, s azóta befolyása csak még nagyobb lett.

Anthony Pratkanis, a meggyõzés szakértõje és Eliott Aronson világhírû szociál-

pszichológus már 1992-ben, A rábeszélõgép címû könyvükben írtak arról: „… a kommu-

nikáció kutatói régóta ismerik a kapcsolatot a média taglalta ügyek és a közvélemény által leg-

fontosabbnak tartott témák között. A tömegkommunikáció tartalma alakítja ki a közönség

politikai és szociális érdeklõdését és értékrendjét”. Kiegészítésképp tegyük hozzá, hogy

a hatalmat akarók, vagy a hatalomgyakorlók is régóta felismerték, hogy a média

és a tömegkommunikáció nagyban befolyásolja az emberek félelem- és biztonságér-

zetét is. Ráadásul, – mint arra John Kenneth Galbraith is felhívta a figyelmet – „Mivel

a politikai kommentárok mennyisége messze meghaladja a rendelkezésre álló tényanyagot,

az újságírók, miután kifogytak a tényekbõl, a képzeletüket hívják segítségül .”
1

Az elmúlt
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évtizedekbõl is tudunk példákat arról, hogy háborús konfliktusokat indítottak álhí-

rek segítségével.

Még nagyobb probléma, hogy a kommunikáció és a média tömegessé válásával

nemcsak újságírók, valamilyen hatalommal rendelkezõk kreálhatnak, terjeszthetnek

híreket, álhíreket, hanem az online média, a közösségi csatornák segítségével bárki

oszthat meg szinte bármit, mely rövid idõ alatt akár tömegekhez is eljuthat.

Napjainkban már szinte bárki számára adott a lehetõség, hogy tömegekkel kom-

munikáljon. Az internet révén üzeneteinket, véleményünket azonnal eljuttathatjuk

nemcsak ismerõseinknek, hanem idegenek számára is. A jelentõsebb hír-, kép-,

illetve video- megosztó portálokon adott a hozzászólás, a „kommentelés” lehetõsége.

Emellett az adott tartalmat email-ben is tovább küldhetjük, illetve megoszthatjuk

ismerõseinkkel, vagy akár idegenekkel is a Facebook-on, vagy a Twitteren keresztül.

Ezek veszélye abban rejlik, hogy így szinte bárki lehet a tömegmédia szereplõje, véle-

ményformáló, félelmet generálhat, vagy akár hamis biztonságérzetet is kelthet.

Mint azt D. G. Pruittra hivatkozva Krekó Péter szociálpszichológus, politológus

is megírta: „… a csoportközi konfliktusban megjelenõ túlzott gyanakvás, a »külsõcsoport-

paranoia« a faji, politikai és vallási csoportok közti viszonyt is mérgezheti. Az összeesküvés-elmé-

letek nemcsak kísérik az ellenséges csoportközi konfliktusokat, hanem képesek azokat eszkalálni

is.” A szerzõ példaként említette egyebek mellett Mianmart, ahol a „… rohingyák elleni

erõszakhullámot a közösségi médián, részben buddhista szerzetesek által terjesztett álhírek ala-

pozták meg, amelyek valamilyen formában mind arról szóltak, hogy a rohingyák másokkal szö-

vetkezve valamilyen gonosz tervet akarnak végrehajtani a buddhista többséggel szemben.”
2

Kiemelte, hogy „… a szélsõséges ideológia és az összeesküvés-elmélet gyakorlatilag kéz a kéz-

ben jár: mind a baloldali, mind a jobboldali szélsõséges ideológiák és mozgalmak konteókra épí-

tik világnézetüket.”
3

Korunkban nagyon fontos társadalmi lenyomata megváltozott létünknek, hogy

az alapos tájékozódáson alapuló racionális megközelítések helyett, a hírdömpingek

felszínes használatával érzelmi megközelítéssel adunk válaszokat. Ebben a folyamat-

ban nagyon veszélyes lehet tehát a tudatos megtévesztés erõsödõ formája a fake news.

Mit jelent a fake news?

Bár a fogalom a nemzetközi és a magyar politikában, közbeszédben is szinte naponta

használatos, a fake news definíciójával kevesen vannak tisztában. Ahogy Bente

Kalsnes, az Oslo Metropolitan University újságírás és médiatanulmányok osztályá-

nak kutatója felhívta a figyelmet, a fake news nem újkeletû fogalom, de a 2016-os

amerikai elnökválasztás a nemzetközi menetrendbe helyezte a jelenséget.

A Telegraph egy tavaly novemberi cikkében James Carson igyekezett össze-

szedni, mit lehet tudni a fake news jelenségrõl. Mint kifejtette: az internet elõtt

sokkal drágább volt információt megosztani. A bizalomépítés évekbe telt. Sokkal egy-

szerûbb meghatározása volt annak, mik a hírek, mi a média, ahogy a szabályozás,
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önszabályozás is könnyebb volt. A „social media”, vagyis közösségi média felemelke-

désével viszont bárki elõtt megnyílt a lehetõség, hogy információt kreáljon, ter-

jesszen. A Facebook, a Twitter, a Wordpress megjelenésével ledõltek az akadályok az

álhírek elõtt is. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy az elmúlt két évben már szer-

vezett, szisztematikus – gyakran kormányokhoz köthetõ – félretájékoztatási kampá-

nyok is indultak, amelyeknek a demokráciára, a társadalomra gyakorolt hatását is

vizsgálni kell.
4

A Telegraph cikkében különbözõ típusú álhíreket különböztettek meg:

�
Kereskedelmi célú szenzációs tartalom

Olyan – gyakran minden alapot nélkülözõ történetek – amelyek nem ideológiai

irányultságúak. Céljuk a webes forgalom generálása, és ennek eredményeként

hirdetési bevételek generálása.

�
Az állam által támogatott téves információ

A cél nem a bevétel, hanem a befolyásolás.

�
Az erõsen szélsõséges híroldalak

Ezek gyakran összekeverik a tényt és a véleményt. Egyértelmûen támogatják

az egyik politikai nézõpontot vagy pártot, és gyakran tekintik magukat a

mainstream-média alternatíváinak.

�
Maga a szociális média

Például a Twitteren közzétett hamis tartalom vagy félrevezetõ fotók, az orosz

hírszerzõk által fizetett Facebook-hirdetések, a YouTube-on a terrorista inciden-

seket követelõ videók.

�
Szatíra vagy paródia.

5

Veszelszki Ágnes nyelvész, újmédia-kutató a Századvégben publikált tanulmányá-

ban azt írta: (az álhír fogalmának tágabb definíciója szerint) a megnevezés olyan hír-

cikkekre vonatkozik, amelyeknek nincs tényszerû alapjuk, azaz hamisak, de hírként

jelenítik meg õket.
6

Az álhírek interneten való terjedésével a magyar rendõrség is foglalkozik. A Bu-

dapesti Rendõr-fõkapitányság a következõképp fogalmazta meg definícióját: „A hoax

(angol eredetû szó, jelentése: »beugratás«, »megtévesztés«, »átverés«, »álhír« vagy »kacsa«)

olyan álhír, kacsa-lánclevél, amely nem irányul haszonszerzésre, ám komoly hatással lehet

mindennapi életünkre azáltal, hogy olyan – valótlan – eseményekrõl számol be, amelyek az em-

berek nagy részét közvetlenül is érintheti. Az átverés gyakran terjed honlapokon, a közösségi

oldalakon megosztásokkal, és elõfordul, hogy az írott vagy elektronikus sajtó is átveszi a »hírt«.

Bár a hoax-ok általában nem ártó szándékkal keletkeznek, ne hagyjuk magunkat félrevezetni.
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Mielõtt a »megosztás« gombra kattintanánk, tájékozódjunk. Az internet számos forrást kínál

azok számára, akik az információ valódiságát ellenõrizni szeretnék.”
7

A korábban idézett Krekó Péter rávilágított arra is, hogy „… azok az összeeskü-

vés-elméletek, amelyek bizonyítottan vagy nagy valószínûséggel tévesek, és amelyeket vélhe-

tõen tudatos megtévesztõ szándékkal, valamilyen politikai vagy gazdasági célból terjesztenek.

Hívhatjuk õket összeesküvéses álhírnek is. A szándékosan megvezetõ, manipulatív technikákat

pedig átfogóan dezinformációnak.”
8

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a dezinformáció

politikai elõnyökkel is járhat, javítva vagy megszilárdítva az összeesküvéses álhírek

terjesztõinek politikai-hatalmi helyzetét.

A média szerepe

Mint Andok Mónika, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció

Tanszékének vezetõje egy tanulmányában kiemelte: „A tájékoztató, hírközlõ média pro-

fesszionális mûködése az egyik alappillére a parlamentáris demokráciának. A nyilvános szférá-

ban megjelenõ, közjóhoz kapcsolódó kérdésekben racionális mérlegelésre és döntéshozatalra a

jól informált, körültekintõen tájékozott polgárok képesek. A média feladata, hogy eredményesen

járuljon hozzá olyan társadalmi párbeszéd megteremtéséhez, amely elõsegíti a jobb, átgondol-

tabb közös döntéshozatalt.”
9

Hogy a tömegeket elérõ média milyen hatással lehet az emberek biztonságérze-

tére, azt Orson Welles már 1938-ban bebizonyította. Dorothy Thompson, a New

York Herald Tribune-ben megjelent cikkében így írt az esetrõl: „Orson Welles és a

Mercury Theater élõ adásában akaratlanul is, de minden idõk leglenyûgözõbb és legfontosabb

elõadásával beigazolódott, hogy néhány hatásos hang, némi hanghatással vegyítve – anélkül

hogy bármi alapja is lenne – képes tömegeket meggyõzni és egy tökéletes, országos méretû

pánikot elõidézni.”

Marshall McLuhan kanadai tudós, aki sokat foglalkozott a média fejlõdésével,

illetve annak az egyénekre, társadalmakra gyakorolt hatásával, azt mondta:

„A médium a tömegek kora, (mass age)”. McLuhan úgy vélte a kommunikáció elsõdleges

csatornája – legyen az szóbeli, írott vagy elektronikus – megváltoztatja annak mód-

ját, ahogyan észleljük a világot, és minden korban a domináns médium uralkodik az

embereken. Az elektronikus média – vagyis a rádió, a televízió, internet – megjelené-

seinek köszönhetõen McLuhan úgy vélte, hogy egyfajta „globális falu” jött létre,

amelyben bárkivel, a világ szinte bármely pontján azonnal kapcsolata léphetünk, az

azonnaliság korát éljük.
10
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Andok Mónika az említett tankönyvben arról írt: „Az ezredforduló több kihívás-

sal is szembesítette mind a médiarendszert, mind magát az újságírói hivatást.

Az egyik ezek közül a technológiai változás, a hálózati kommunikáció és a közösségi

média térnyerése és sajátos tükrözõdése a médiafogyasztásban, valamint a technoló-

giai konvergencia hatása a média intézményeire és tartalmaira. Tovább folytatódott a

bulvártartalmak és a médiumok expanziója a szeriõz tartalmak rovására.” Felhívta

a figyelmet továbbá arra, hogy „… mind a médiarendszernek mind az újságírói hivatásnak

meg kell birkóznia egy hitelességi válsággal – globális szinten. Válasz erre a szakmaiság erõsí-

tése, a médiaoktatás fejlesztése nemcsak a tartalom-elõállítók, de a befogadók körében is, mert az

újságírás csak így fogja tudni betölteni azt a feladatát, amelyre a 18. századtól kezdve létrejött:

a közjó artikulálásában való hathatós részvételt.”
11

Krekó Péter elemzése szerint a közösségi oldalak, mint a Facebook és a Twitter

könnyebbé teszik az álhírterjesztés folyamatát, „hiszen kiaknázzák és felerõsítik azo-

kat az információfeldolgozási sajátosságokat, amelyek különbözõ mértékben min-

denkit jellemeznek, és amelyek megismerésünket felszínessé és manipulálhatóvá

teszik”.
12

Szerinte alapvetõen három tényezõvel magyarázhatjuk az álhírek könnyû

terjedését: 1. az információfeldolgozás felszínességével, 2. az elfogultságok szerepé-

vel, 3. és a társak információhitelesítõ szerepével.
13

Andok Mónika is kitért az internetes forrásfelhasználás, valamint ezzel össze-

függésben az álhírek veszélyeire. Mint kifejtette: „… a médiumok használhatnak

internetes forrásokat is, ám ezek hitelessége rendkívül bizonytalan. Léteznek közöttük teljesen

megbízható cégek, intézmények, ugyanakkor számos olyan felülettel is találkozunk, melyek

kifejezetten álhíreket terjesztenek. A közösségi média fontos jellegzetessége az is, hogy míg a

klasszikus tömegkommunikációs tartalmakat (nyomtatott sajtó cikkei, rádiómûsorok, televí-

ziós mûsorok) kizárólag médiaszakemberek, újságírók hozták létre, addig a web 2.0-es felüle-

teket maguk a médiahasználók töltik meg tartalommal.”

14

Az álhírek rövid médiatörténete

Az álhírek újkori médiatörténetét szerint három részre lehet osztani. Az elsõ idõsza-

kot a nyomtatott sajtó kialakulásával egy idõbe tenném. A sajtótermékekkel együtt

megjelentek a sajtókacsák is, amelyek késõbb, a bulvármédiával még nagyobb szám-

ban kezdtek elterjedni. Kezdetben a szenzációk, bûnesetek, boszorkányperek, majd

az UFO-k szolgáltattak híranyagot, de számos olyan „botrányról” is lerántották a lep-

let, amelyek sokszor teljesen nélkülözték a valóságalapot, céljuk csak az eladott pél-

dányszám növelése volt. Az álhírek történetében a második kulcsfontosságú

momentumot az internet létrejöttében, azon belül is a közösségi oldalak indulásában

jelölném meg. A harmadik mérföldkõ – véleményem szerint – 2016 lenne, amikor is
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az Egyesült Államokban 2016-os választások idején kampányszintre emelték a fake

news-jelenséget.

Néhány szalagcím a kampányból: „A Pápa Trump mögött áll”, „Hillary fegyve-

reket adott el az ISIS-nek,” „A Hillary e-mail-kiszivárogtatásával gyanúsított

FBI-ügynököt holtan találták”. Ezek futottak a kampány alatt többek között a

Facebookon, a megosztásokkal több ezer embert elérve.
15

Egy, a Stanford Egyetem által végzett felmérés szerint az USA elnökválasztási

hónapjában a fake news oldalaknak 159 millió látogatójuk volt. Egy másik kutatás

arra mutatott rá, hogy a legszélesebb körben megosztott hírek a szavazás idején

hamisak voltak. Többségük Trump melletti volt.
16

Érdekesség, hogy bár a kampányban a fake news-jelenség jellemzõen Hillary

Clintont vette célba, késõbb mégis az elnökké választott Donald Trump volt, aki

többször is fake news-nak nevezte a CNN hírtelevíziót és a New York Times címû

országos napilapot.

Máshonnan is vannak példák arra, hogy a fake news a politika – s véleményem

szerint ezzel együtt a biztonságpolitika – legmagasabb szintjén is megjelent. Theresa

May brit miniszterelnök nyilvánosan is megvádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt

azzal, hogy hamis történetek kreálásával igyekszik aláásni a Nyugatot. Az Egyesült

Királyság és az Egyesült Államok is nyomozást indított Oroszország választásokba

való beavatkozása ügyében.

A téma komolyságát jelzi az is, hogy a fake news és az online dezinformáció

jelenségével már az Európai Unió bizottsága is foglalkozott. Mint írták: Európa szá-

mára kulcsfontosságú kihívást jelent az európai polgárok nagy mennyiségû

dezinformációnak – beleértve a megtévesztõ vagy közvetlen hamis információkat –

való kitettsége. Az Európai Bizottság megfogalmazása szerint a dezinformáció (vagy

álhírek) bizonyíthatóan hamis vagy félrevezetõ információkból állnak, amelyeket

gazdasági haszonért, vagy pusztán azért terjesztenek, hogy szándékosan megté-

vesszék a nyilvánosságot, amellyel így kárt okozhatnak. Kiemelték azt is, hogy a

közösségi média, és az online platformok fontos szerepet játszanak az ilyen hírek ter-

jedésének felgyorsításában, és lehetõvé teszik a globális elérést anélkül, hogy azért

a szerzõ nagy erõfeszítéseket tenne.
17

Az Európai Unió Bizottsága 2017 végén hozta létre az álhírekkel és dezin-

formációval foglalkozó magas szintû szakértõi csoport (High-Level Expert Group on

Fake News and Disinformation) létrehozását. „A Bizottság a szakértõi csoporttal együtt

széleskörû nyilvános konzultációt kezdeményezett az álhírekkel kapcsolatban, melynek során

minden Uniós tagállam állampolgára elmondhatta a véleményét a kérdésrõl. Mindemellett a

tagállamok médiapiaci szereplõit, újságírókat, tudományos szakembereket és médiahatóságo-

kat vagy egyéb média-szabályozó szerveket is célzottan megkerestek a témával kapcsolatban.
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A március elején zárult konzultációra 2986 válasz érkezett, melyek túlnyomó része magánsze-

mélyektõl származott… A válaszadók 99%-a találkozott már álhírekkel, legtöbbjük állítása

szerint naponta lát valamilyen álhírnek tekinthetõ bejegyzést közösségi oldalakon vagy az

online médiában. Ennek ellenére a közösségi oldalakat találták a legkevésbé megbízható hírfor-

rásnak, a többség szerint továbbra is a hagyományos média és a hírügynökségek a legmegbízha-

tóbb hírforrások.”
18

Krekó Péter már említett könyvében azt írta: „A mai post-truth világnak egyszerre

oka a magas kereslet, azaz az igény a dezinformációban festett világ elfogadására, és az erõs

kínálat, azaz a politikai szereplõk, vállalatok vagy éppen államok aktív tevékenysége, amellyel

igyekeznek ezeket az elméleteket elterjeszteni.”
19

Az álhírekkel és azok hatásával Fehér Katalin újmédia-kutató is foglalkozott.

Király Olíviával közös, az Álhíresülés – a hamis hírek dinamikája a médiában címû tanul-

mányában azt írta: „Az álhíresülés trendje egyfelõl tekinthetõ morális pániknak…, amennyi-

ben fenyegetõ veszélyként értelmezzük egy adott társadalmi rend ideális állapotához képest.”
20

„Másik oldalról az igazság utáni korszak elnevezés… alkalmas arra, hogy legitimálja a fake

news jelenséget. Olyan körülményeket ír le ugyanis, ahol a tények kevésbé alkalmasak a közvé-

lemény befolyásolására, miközben az érzelmek vagy a személyes meggyõzõdések kerülnek elõ-

térbe, ahogy azt többek között a kognitív disszonancia és a szûrõbuborék kapcsán hangsúlyoz-

tuk. Egy digitálisan polarizált környezetben az álhírek teljes kiszûrése lehetetlen küldetés,

különösen, ha virtuálisan terjednek az információk a megosztásokon keresztül, s a hirdetõknek

érdeke ott lenni, ahol épp bármilyen hírek is terjednek.”
21

Az álhírek, mint háborús stratégiai elemek

Háborús helyzetekben, a korábbi évszázadokban is gyakran alkalmazták, hogy álhí-

reket kreáltak a harcban álló csapatokról, illetve a segítséget hozó csapatok hírével

buzdítottak, ösztönözték kitartásra az embereket. Mondhatni, álhírekkel tartották a

frontot és persze a lakosságot, hátországot is. Krekó Péter, már említett könyvében

azt írta: „… a külpolitikai játszmáknak gyakran volt része az álhírek, összeesküvés-elméletek

terjesztése sokszor a hadsereg és/vagy a titkosszolgálatok részvételével. Az álhír és az összees-

küvés-elmélet, az információ valódi fegyverré is válhat.”
22

Pratkanis és Aronson, már említett könyvükben arról is írtak, hogy a legelsõ rek-

lámkampányok között az elsõ világháborút „adták el”. Kiemelték továbbá, hogy a

propaganda szó definíciója az elsõ világháborúban egyenesen az volt: „… elfogult

nézetek terjesztése, gyakran hazugság és csalás árán”.
23

Pratkanis és Aronson írtak az emberek félelmére hatni kívánó háborús propa-

ganda beszédekrõl is. 1932-ben Adolf Hitler a következõképpen mozgósította német
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19 Krekó Péter: Tömegparanoia. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2018. 12. o.

20 Fehér Katalin – Király Olívia: Álhíresülés – a hamis hírek dinamikája a médiában. 2017/2.
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22 Krekó Péter: Tömegparanoia. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2018. 189. o.

23 Pratkanis és Aronson: A rábeszélõgép. AB OVO, Budapest, 1992. 18. o.



népet. „Az országban forrong az utcanép. Az egyetemi diákság lázong. A kommunisták arra

készülnek, hogy lerombolják hazánkat. Oroszország a vesztünkre tör, köztársaságunk végve-

szélybe került – belsõ és külsõ veszedelem egyaránt fenyeget. Rendre és jogrendre van szükség!

Enélkül a nemzet alighanem elpusztul.”

Németek milliói boldogan csatlakoztak Hitler náci pártjához – emlékeztettek

Aronsonék, kiemelve, hogy „… egy-egy politikai rendszer gyakran terrorizálja saját polgá-

rait, mint Hitler Németországban, Sztálin a Szovjetunióban, a junta Argentínában, Huszein

Irakban – se szeri se száma a példáknak. A félelem motívuma igen hatásos, mert eltereli gondol-

kodásunkat a megfontolt mérlegeléstõl abba az irányba, ahol valamiképpen csillapíthatjuk a

félelmet. Az alaptalan félelmek növelik a csüggedést – a félelem okozta szenvedésen túl.”
24

A közelmúltból az egyik leghíresebb álhír a 2003-as iraki háború története. Akko-

riban az USA és Nagy-Britannia azzal indokolta az inváziót, hogy Irak tömegpusztító

fegyverekkel rendelkezik, ám késõbb bebizonyosodott, hogy ez nem volt igaz.

Bajomi-Lázár Péter médiakutató Manipulál-e a média? címû munkájában errõl

írta, miszerint „… elképzelhetõ, hogy a média társadalomra gyakorolt hatása a társadalmi,

a politikai, a kulturális és a technikai körülmények változásaival párhuzamosan változik.

A különös körülmények magyarázhatják az elsõ világháborús propaganda ma már elképzelhetet-

lenül nagy hatását.”
25

Angelusz Róbertre hivatkozva azt is kiemelte, hogy „… a háború

bizonytalanságában az emberek nyitottabbak lesznek az új információkra és hajlamosabbak

lesznek a véleményváltozásra, a külsõ fenyegetettség pedig növeli az egymásra utaltságot és

kedvez a vélemények homogenizálódásának”.
26
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Egy manipulált fotóból is lehet álhír

(forrás: https://www.demilked.com/media-manipulating-truth/)

24 Pratkanis és Aronson: A rábeszélõgép. AB OVO, Budapest, 1992. 125–126. o.

25 Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? Médaikutató, 2006. nyár

26 Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Budapest, Gondolat Kiadó, 1983.



Krekó Péter külön kiemelte az álhírek és rémhírek terjedését a háborúban. Sze-

rinte: „… a háborúban ugyanis egyszerre történnek a sokak életét befolyásoló események mind

a fronton, mind a hátországban – ugyanakkor eközben az információkhoz való hozzáférés erõ-

sen korlátozott, és az emberek sokszor szeptikussá válnak a hivatalos források híreivel szem-

ben”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „… a háborúban lévõ ország központi híradása bizo-

nyos szinten minden esetben propaganda-üzemmódra vált: így volt ez az elsõ és a második

világháború brit és amerikai nyilvánossága esetében is. Nem véletlen, hogy a kutatók jelentõs

problémát láttak a szóbeszédekben, és sok vonatkozásban a hatóságok szempontjához közelítõ

vizsgálataik elsõdlegesen arra a célra irányultak, hogy visszafogják ezeknek a híreknek a terje-

dését két okból: 1. ha az információ igaz, akkor könnyen illetéktelen fülekbe juthat, 2. ha pedig

nem igaz, akkor demoralizálóan hathat a háborúban álló ország közvéleményére, de akár a fron-

ton harcoló katonákra is. Nem véletlen, hogy a második világháborúban Nagy-Britanniában,

Amerikában és Oroszországban is nagyon hasonló, a szóbeszédek terjesztésének veszélyeire

rámutató kormányzati kampányok indultak.”
27

A magyarországi álhírgyártás

Arról már sok szó esett, hogy az álhírek léte, megállíthatatlan terjedése nemzetközi

szintû probléma. Ezzel együtt a fake news jelenség Magyarországon is jelen van.

Az egyik legismertebb példa a magyarországi álhírgyártásra a Hírcsárda elneve-

zésû álhírportál.

Mint látható, rögtön a fejlécben jelzik, hogy ez az – alapvetõen a szórakoztatást

szolgáló – oldal az álhírek portálja. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az

emberek között – kiemelten a közösségi média révén – híreik ezen álhír-jelölés nélkül

terjedhetnek. Ezáltal pedig sokak valódi hírként olvassák a fake newst, ami ha a biz-

tonságérzetre ható történetrõl van szó, akár tömegpánikot is generálhat, ahogy

annak idején Orson Welles rádiójátéka.

A magyarországi összeesküvés-elméletek és álhírek gyártásánál is meg kell emlí-

teni azt a nemzetközi jelenséget, miként próbálják valódi színben feltüntetni

a hamis, megalapozatlan történeteiket. Egyik jellemzõje, hogy oldalukat próbál-

ják tudományosnak feltüntetni (például a tudasfaja.com, a tudnodkell.info, a

www.mindenegyben.com). A másik jellemzõ, hogy valódi sajtótermékhez, híroldal-

hoz hasonló néven fut az oldal (például: www.anepszava.com, hir-24.eu,

naplo-extra.com, tenyek24.eu).
28
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Fellépés az álhírek ellen

Krekó Péter azt írta: az álhírek által teremtett világ „… sokszor vonzóbb, izgalmasabb és

jobban kiszolgálja a meggyõzõdésünket, mint a valóság. Az erõs elfogultságok mindenkit befo-

lyásolhatóvá és manipulálhatóvá tesznek – még ha nem is azonos mértékben.”
29

Ezért is

nehéz küzdeni az összeesküvés-elméletek, álhírek ellen. Pláne a mai globalizált,

a tömegmédia által erõsen befolyásolt világban.

Mint arra az említett Telegraph cikkben is felhívták a figyelmet, az álhírek felde-

rítése nem könnyû. Egy, a Stanford Egyetem által végzett kutatás szerint, a diákok

megdöbbentõen rosszul különböztették meg a fizetett, a hamis és a legális online tar-

talmakat.
30

Széles körû kritikák után, hogy a vállalatok nem foglalkoznak hamis hírekkel,

a Twitter, a Facebook és a Google mindannyian intézkedéseket jelentettek be az

internetes félrevezetés visszaszorítására.
31

A Telegraph cikke szerint a Facebook a következõ 10 tippet fogalmazta meg az

álhírek felfedésére:

1. Legyen szkeptikus a szalagcímekkel kapcsolatban! A hamis hírek címei gyak-

ran megkapók, és sok nagybetût és felkiáltójelet tartalmaznak. Ha hihetetle-

nül hangzik a fejlécben lévõ állítás, akkor lehet, hogy az is.

2. Nézze meg az URL-t! Számos álhír oldala hasonlít hiteles hírforráséra, de az

URL-ben vannak apróbb változtatások.

3. Ellenõrizze a forrást! Gyõzõdjön meg róla, hogy a történet egy olyan forrás-

ból származik, amelynek jó hírneve van pontosságáról. Ha a történet egy

olyan webhelyrõl származik, amelyrõl nem hallott, keresse meg a „About”

(Névjegy) szakaszát, hogy többet megtudjon.

4. Figyeljen a szokatlan formátumra. Az álhírek gyakran tartalmaznak helyes-

írási és nyelvtani hibákat, valamint kényelmetlen megjelenést.

5. Ellenõrizze a fotókat! Az álhírek gyakran manipulált képeket vagy videókat

tartalmaznak. Elõfordulhat, hogy a fénykép hiteles, de nem illik a kontex-

tusba. Ajánlott internetes kereséssel ellenõrizni a kép forrását.

6. Ellenõrizze a dátumokat! Az álhírek tartalmazhatnak értelmetlen idõszakot,

vagy olyan dátumokat, amelyek tévesek vagy megváltoztak.

7. Ellenõrizze a bizonyítékot! Ellenõrizze a szerzõ forrásait, hogy azok valóban

pontosak-e. A bizonyítékok hiánya vagy a névtelen szakértõkre való hivatko-

zás álhíreket jelezhet.

8. Nézzen meg más riportokat! Ha nincs más hírforrásnál hír a történetrõl,

azt jelezheti, hogy hamis.
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9. A történet egy vicc? Néha az álhíreket nehéz megkülönböztetni a humoros

cikkektõl. Ellenõrizze, hogy a forrás a paródiáról ismert-e, és hogy a történet

részletei és hangvétele nem azt sugallja, hogy csak szórakozás!

10. Néhány történet szándékosan hamis. Gondolj kritikusan az olvasott történe-

tekre, és csak olyan cikkeket ossz meg, amelyekrõl tudja, hogy hitelesek.
32

Mint már említettem, az álhírekkel médiaszakemberek, társadalomkutatók, biztonság-

politikusok, nemzetközi szervezetek is egyre gyakrabban foglalkoznak. Az EU szakbi-

zottsága valamennyi érdekelt féllel együtt kidolgozott egy világos, átfogó és széles

körû cselekvési tervet az online dezinformáció terjedésének és hatásának leküzdésére

Európában, valamint az európai értékek és a demokratikus rendszerek védelmének

biztosítására.
33

A szakértõk is egyetértenek abban, hogy az álhírek elleni hatékony fel-

lépés sok szereplõ bevonásával egyúttal a társadalom tudatformálásával lehetséges.

Beth Hewitt, a Salfordi Egyetem média szakértõje úgy véli: „Nem hiszem, hogy

valaha is meg tudjuk fékezni a hamis hírek terjedését. Inkább meg kell tanítanunk az embereket

arra, hogy felismerjék és tudják, hogyan juthatnak megbízható információkhoz.” Marija

Gabriel, a digitális társdalomért felelõs biztos szerint újdonság, hogy a hírek milyen

gyorsan terjednek, és milyen sok emberhez jutnak el. Ennek politikai és társadalmi

következményei vannak. „Az álhírek demokratikus értékeinket fenyegethetik. Ezért kell

sokakat bevonva megoldásokat találni” – mondta.
34

Az Európai Bizottság szakértõi csoportja 2018. március 12-én tette közzé hivata-

los jelentését, melyben definiálták a dezinformációval és álhírekkel kapcsolatos

jelenség problémakörét, majd számos javaslatot tettek a kérdés lehetséges kezelését

illetõen. „A jelentés kifejezetten kerüli is az álhír (fake news) kifejezés használatát, ugyanis az

véleményük szerint félrevezetõ lehet, hiszen nem fedi le a valótlan vagy félrevezetõ információk

komplex problémáinak kérdéskörét. Nem csupán hírek manipulálásáról vagy hamis hírek meg-

szövegezésérõl van szó ugyanis, hanem hamis közösségi profilok hálózatáról, kommentelésrõl,

twittelésrõl vagy más olyan online tevékenységekrõl is, amelyek elõsegítik a félrevezetõ vagy

hamis információk terjedését. A jelentés definíciója szerint a dezinformáció »olyan hamis, pon-

tatlan vagy félrevezetõ információ, amelyet nyereségvágyból vagy szándékos károkozás elérése

érdekében készítenek, tesznek közzé vagy terjesztenek. Ez a tevékenység fenyegetést jelenthet a

demokratikus folyamatokra és értékekre, de akár a közélet egy specifikus részét is érintheti,

mint például az egészségügy, tudomány, oktatás vagy gazdaság.«”
35

A jelentés által javasolt fellépés 5 részbõl áll:

1. Átláthatóság

A jelentés szerint különösen fontos, hogy átláthatóbb legyen egyrészrõl az

anyagi vagy támogatói háttér (hogy ki az adott platform tulajdonosa, hogy
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szponzorált tartalomról van-e szó, hogy az információ terjesztésében részt

vett-e valamilyen algoritmus vagy bot) másrészrõl pedig az adott információ

forrása, értve ez alatt, hogy mennyire megbízható a hírforrás, milyen újság-

írói biztosítékokat vagy tény-ellenõrzõ folyamatokat alkalmaznak, és hogy

honnan szerzik információikat.

2. Médiatudatosság fejlesztése

A társadalom médiatudatosságának fejlesztése elengedhetetlen a dezinfor-

mációkkal szembeni hatékony fellépés érdekében, melyet már az iskolai

oktatásba is be kell építeni.

3. A felhasználók és az újságírók helyzetének megerõsítése

A platform-üzemeltetõk feladata, hogy olyan eszközöket és alkalmazásokat

fejlesszenek, melyek erõsítik a felhasználók tudatosságát és pozíciójukat a

tartalom feletti kontroll megértése és elsajátítása érdekében. Ezzel párhuza-

mosan pedig az újságírók helyzetét is erõsíteni kell, oktatási programokkal,

innovációs eszközökkel és az újságírói sztenderdek terjesztésével és betarta-

tásával.

4. A média fenntarthatóságának és sokszínûségének megõrzése

A minõségi és oknyomozó újságírás támogatása Uniós és tagállami szinten,

anyagi forrásokkal és jogi jellegû garanciákkal egyaránt.

5. A megoldási mechanizmusok monitorozása és értékelése.

A jelentés mindezek mellett javasolja egy 10 pontból álló alapelvi kódex elfogadását

is, melynek rendelkezései kötelezõek lennének az online platformokra nézve.
36

Mint rámutattam az álhírek terjedése a biztonság különbözõ szintjein, Magyar-

országon is egyre nagyobb problémát jelenthet. Ezért úgy vélem, a nemzetközi

szintû megoldások adaptálása mellett hazai, a magyarországi helyzetre reagáló

intézkedéseket is ki kell dolgozni. Úgy, mint:

– a társadalom tudatos médiafogyasztásra, hírfogyasztásra nevelése országos

szinten;

– a sajtószabadság meg nem sértése mellett, a hírszolgáltatók, hírplatformok

szigorúbb szakmai szabályozása, rendszeres ellenõrzése az álhírek kiszûrése

érdekében;

– az álhírterjesztés szankcionálása. Hasonlóan a rémhírterjesztéshez, az álhírek

terjesztése külön paragrafust kaphatna a büntetõtörvénykönyvben.

Mindemellett biztonságpolitikai szempontból ajánlott lenne a fegyveres és rendvé-

delmi szerveknél valamint a szolgálatoknál dolgozók korábbiaknál szélesebb körû

speciális felkészítése az álhírek felismerésére, valamint az álhírek elleni küzdelem

magasabb, biztonságpolitikai szintre emelése. Minderre – a kutatót idézve – azért is

szükség van, mert: „A mai álhíripar, legalábbis Nyugaton, úgy virágzik, hogy nincs se

háború, se diktatúra, se cenzúra. Persze a médiában és a politikában is sokan érdekeltek abban,

hogy meglegyen a háború »érzete«: hogy a gazdasági válság világvégének, a menekültek

KRIZBAI DIÁNA DANIELLA: Álhírek és a biztonságunk

36 NMHH: Európai Uniós szakértõi jelentés az álhírekrõl, Közzétéve: 2018. március 13.,

http://nmhh.hu/cikk/194273/Europai_Unios_szakertoi_jelentes_az_alhirekrol



érkezése kontinensek civilizációs harcának, a terrorizmus pedig mindennapos, mindenkire

leselkedõ halálos fenyegetésnek tûnjön. Erre pedig pénzt is áldoznak. Mégis, manapság – legalábbis

a világ nyugati felén – nem beszélhetünk klasszikus, felülrõl jövõ, intézményes agymosásról.

Az emberek a saját agyukat mossák át az álhírekkel – és ehhez a bulvár- és álhírmédia, illetve a

populista politikusok csak a szappant adják. A közösségi média pedig a lavór, ami más formá-

ban korábban is létezett.”
37

* * *

Mindent összevetve látható, hogy az álhírek, a dezinformáció jelensége is a minden-

napok részévé vált. Így társadalmi, sõt nemzetközi feladat az álhírek felismerése és

az azoknak való ellenállás. Az is ismert, hogy az álhíreket sokszor nemcsak szórakoz-

tatási, gazdasági, hanem politikai, diplomáciai, akár katonai okokból kreálják. Napja-

inkban akár a hibrid hadviselés eszközévé is válhat.

Mindezek nyomán kiemelt fontosságú, hogy a fake news elleni védettség kiala-

kítása a katonai, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai ágazatban is

kiemelt szerepet kapjon. A mindennapi munkában, a sajtófigyelés részeként külön

figyelmet kell fordítani az esetleges álhírekre. Ezeken felül a katonai, rendvédelmi,

biztonságpolitikai oktatásban olyan gyakorlati tudást kell adni az embereknek,

amely segíti õket a hírek és az álhírek megkülönböztetésében, a dezinformációs had-

viselés elleni hatékony védekezésben. Ugyanis – mint azt többen igazolták – a negatív

hírek, akár álhírek gyorsabban terjednek, így nagyobb károkat is képesek okozni.
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Korlátozott lehetõségek
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A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program az elmúlt harminc év legátfogóbb

védelmi fejlesztési programja, aminek keretében a kormány a hazai védelmi ipar minél széle-

sebb körû fejlesztését is célul tûzte ki, kapcsolódóan a Magyar Honvédség átfogó fejleszté-

séhez. A program 2017. évi elindulásával a honvédelmi költségvetés jelentõs és folyamatos

növekedése mellett, számos intézkedés és szervezeti átalakítás révén a kormány a védelmi ipar

számára kedvezõ hazai környezet teremtett, valamint ezeken túl, a program tízéves távla-

tában további fejlesztéseket, programokat és együttmûködéseket is kilátásba helyezett.

A kormány kitûzött céljainak teljesülése és a magyar védelmi ipar fejleszthetõsége szempont-

jából kulcskérdés az iparág képessége e lehetõségek kihasználására, valamint a Zrínyi 2026

program súlya, abban a komplex hazai és nemzetközi környezetben és tényezõrendszerben,

amelyek az iparág fejlõdési lehetõségeit meghatározzák. A tanulmány a Zrínyi 2026 program

eddigi eredményei és a magyar védelmi ipar fejlesztésére vonatkozó mérvadó szakértõi javas-

latok tükrében vizsgálja a kérdést.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program az elmúlt harminc év legát-

fogóbb és legkomplexebb védelmi fejlesztési programja, ami 2016. évi bejelentését

követõen 2017 januárjában indult el.
1

A programról kiadott, nyilvánosan megismer-

hetõ tájékoztató alapján a „… kormány kiemelten fontos tényezõként számol a hazai

védelmi ipar minél szélesebb körû, átgondolt fejlesztésével, valamint lehetséges bõvítésével,

annak gazdaságélénkítõ és munkahelyteremtõ hatásaival együtt”.

2
A program szervesen

illeszkedik a kormány 2010-óta következetesen követett politikájába, amelynek céljai

koherens egységet képeznek a kormány iparfejlesztési programjával, az Irinyi

tervvel is. Ily módon a magyar védelmi ipar fejlesztése egy komplex gazdaság-, társa-

dalom-, valamint biztonság- és védelempolitikai célrendszer része, amivel a

kormány a gazdaság diverzifikáltságának növelését, új munkahelyek teremtését,
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versenyképes és magas hozzáadott értéket termelõ iparágak létrehozását, az ország

innovációs képességeinek javítását kívánja elérni. Katonai területen pedig fontos

törekvés az importfüggõség csökkentése, az ellátásbiztonság, valamint a nemzeti

ellenálló képesség növelése.

A Zrínyi 2026 programból adódó lehetõségek olyan léptékû fejlesztéseket ered-

ményezhetnek a Magyar Honvédség és a magyar védelmi ipar tekintetében, amire

az elmúlt évtizedekben nem volt példa. A honvédség fejlesztése és modernizációja

tehát hazánk biztonsága szempontjából is új környezetet és lehetõségeket eredmé-

nyezhet, amiben a hazai védelmi ipar kulcsszerepet játszhat. A program elindulása

óta eltelt idõ már lehetõséget ad arra, hogy a megismert eredmények tükrében vizs-

gálható legyen a Zrínyi 2026 program hatása és jelentõsége a kormány védelmi ipar

fejlesztésére vonatkozó törekvéseiben.

A Zrínyi 2026 program céljai és prioritásai

A program elsõdleges célja: korszerû eszközökkel felszerelt, a kor kihívásaira adek-

vát választ adó honvédség létrehozása, valamint ezzel egyidejûleg a társadalomból

építkezõ hátország biztosítása.
3

A program két részre oszlik: a honvédelmi és a had-

erõ-fejlesztési ágra. A program központjában az ember, a katona áll.
4

A honvédelmi ág feladata: biztosítani a megfelelõ tartalékot és utánpótlást,

a haderõ-fejlesztési ág pedig a honvédség összes átfogó képességét és fegyverrend-

szerét érinti. A katonák új, korszerû egyéni harcászati felszerelést kapnak és (lehetõ-

leg) hazai gyártású eszközökkel szerelik fel õket.

A program része a kézifegyver-gyártás, melynek keretében egy új, magyar fegy-

vercsalád a cél, magyarországi gyártóbázissal.
5

A tervek szerint a légierõ és a száraz-

földi haderõnem valamennyi területét modernizálják; megújul a logisztika, a kato-

na-egészségügy és a vezetés-irányítási rendszer, megvalósul a híradó-informatikai és

a tábori vezetési rendszer modernizációja és fejlesztése is. Továbbfejlesztik a különle-

ges mûveleti képességeket is, továbbá – mivel az új biztonsági fenyegetések miatt

a kibertér ma már külön mûveleti színtérnek tekinthetõ –, kiemelt figyelmet kap a

kibervédelem is.
6

A program válaszokat kíván adni az új biztonsági kihívásokra és veszélyekre,

és – kormányzati nyilatkozatok szerint – a NATO-n belül hozott döntésekkel is össz-

hangban van. A kormány célja, hogy a Magyar Honvédség egy évtizeden belül a tér-

ség meghatározó haderejévé váljon.

A program megvalósításáról 2017 júniusában született meg a kormányhatározat,
7

miszerint a program tíz évében az anyagi fedezetet folyamatosan növekvõ költségvetés

fogja biztosítani. 2024-re a GDP 2%-ának elérése a cél a honvédelmi költségvetés
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3 Biztonságpiac évkönyv 2018. (2018) 54. o.
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6 Biztonságpiac évkönyv 2018.: i. m. 56. o.

7 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat



tekintetében, majd ezen a szinten marad 2026-ig, ami a program teljes idõszakában

3500 milliárd forintnyi forrást jelent.
8

A kiadások tekintetében a kormány határozott célja az optimális arány elérése és

hosszú távú betartása, vagyis, hogy 30%-ot személyi juttatásokra, 40%-ot dologi

kiadásokra, és 30%-ot fejlesztésre fordítsanak.

A kormány védelempolitikai megközelítése szerint az az elsõdleges szempont,

hogy a honvédség képes legyen Magyarország fegyveres védelmére. Így a program

célja elsõsorban a honvédelmi képességek fejlesztése, az ország igényeinek megfe-

lelõ képességek létrehozása, amely egyúttal teljesíti a NATO-követelményeket is.
9

A Zrínyi 2026 program

eddigi eredményei és hatásai a magyar védelmi iparra

A honvédség modernizációja és fejlesztése – a Zrínyi 2026 program alapvetõ filozófi-

ájának megfelelõen, miszerint „az elsõ a katona”

10
– a katonák személyi felszerelésével,

valamint a légierõvel kezdõdött (a légierõ ugyanis technikai eszközeinek elöregedése,

hiánya miatt a megszûnés határára került). A hosszú távú terv célja azonban olyan

katonai képességek létrehozása, amely lehetõvé teszi, hogy Magyarország képes

legyen 2023-ra egy közepes és 2028-ra egy nehéz dandárt felajánlani a NATO kötelé-

kébe.
11

Beszerzések és technikai modernizáció

A mostanáig megismerhetõ adatok alapján, a személyi felszerelés tekintetében – a

Digitális Katona program részeként – elindult a 2015M új magyar gyakorló egyenru-

hacsalád gyártása, valamint 2018 végén elkezdõdött a katonák már Magyarországon

– külföldi licensz alapján – készült CZ P–07, P–09 pisztolyokkal, CZ SCORPION EVO 3

géppisztolyokkal és CZ BREN 2 gépkarabélyokkal történõ felszerelése.

A légierõ tekintetében – a meglévõ Gripenek fegyverzetének fejlesztése és a

Mi–17-es szállító és Mi–24-es harci helikopterek nagyjavítása mellett – számos, nagy

értékû beszerzés történt. A legjelentõsebbeknek a 2 darab Airbus A319 csapatszállító

repülõgép, 2 darab Zlin–242L kiképzõ repülõgép, 2 darab Zlin–143 LSi repülõgép,

20 darab Airbus H–145M könnyû többcélú szállító helikopter, 16 darab Airbus

H–225M többcélú közepes szállító helikopter, 2 darab Dassault Falcon 7X többcélú

könnyû futár és szállító repülõgép, valamint az Airbus Fortion SAMOC korszerû lég-

védelmi rakétavezetési rendszer beszerzése tekinthetõ.

A szárazföldi haderõnem esetében a 44 darab új Leopard 2A7+ nehéz harckocsi

és 12 darab használt Leopard 2A4 lízingje, 24 darab új PzH 2000+ önjáró löveg beszer-

zése a Krauss-Maffei Wegmann-tól, a Carl Gustav M4 páncéltörõ fegyverek, valamint
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a gépjármû beszerzési program (Currus Aries-Volvo multimoduláris buszok, Rába H

terepjáró tehergépkocsik, Polaris MRZR 4 ultrakönnyû taktikai jármûvek stb.), össze-

sen több mint 800 darab személy-, teher-, és szállító gépjármû beszerzése történt

meg. Ezeken kívül számos egyéb beszerzés történt nyílt eljárásban is, amik nyilvános

forrásokból megismerhetõek.

Miniszteri nyilatkozatok alapján várható még többek között rámpás repülõgé-

pek, valamint további 4 darab légcsavaros kiképzõ repülõgép beszerzése. Összessé-

gében az eddig megvalósult,
12

megismerhetõ beszerzések jelentõs költségvetési

kiadásokat jelentettek, a beszállítók nagy része azonban külföldi, a legjelentõsebb

hazai beszerzés kedvezményezettjének a magánvállalatok közül az IKARUS Jármû-

technika Kft. (Székesfehérvár) tekinthetõ.

A hazai kézifegyvergyártás elindítása

A hazai védelmi ipar fejlesztésének „zászlóshajója”, a Zrínyi 2026 programban foglalt

hazai fegyvergyártás, ami a HM Arzenál Zrt. és a Èeská zbrojovka a.s.
13

vállalat között

2018 márciusában létrejött licenc szerzõdés alapján kezdõdött meg. A nyilvánosan meg-

ismerhetõ adatok alapján a projekt elõkészítéseként a HM Arzenál Zrt-ben 24,5 milli-

árd forintos tõkeemelés történt a tulajdonos állam részérõl. A projekt tervezett össz-

költsége 21 milliárd 742 millió forint, a licenceket pedig részben hitelbõl fedezi a

HM Arzenál Zrt., amihez az MKB Bank nyújt 6,2 milliárd forint hitelt.
14

A cseh licencre

vonatkozó „tízéves távlatú szerzõdés 100 millió euró

15
értékben, 200 ezer darab lõfegyverrõl

szól”.
16

A Magyarországon készülõ fegyverekbõl a cseh haderõnek is szállítani fog a

gyár,
17

valamint a megvásárolt exportjog alapján a fegyverek külpiaci értékesítésére

is lehetõség lesz.
18

A licenc alapján P–07 és P–09 típusú pisztolyok, SCORPION EVO 3

típusú géppisztolyok és BREN 2 típusú gépkarabélyok készülnek.

Már a bejelentés évében elkészült a HM Arzenál Zrt. tulajdonában lévõ csarnok,

ahol elindult a fegyverek összeszerelése. A gyártás a tervek szerint 2019-ben indul.
19

A projekt a bejelentett tervek szerint 200 új munkahelyet fog teremteni.
20

Azonban

az eddigi tapasztalatok alapján infrastrukturális hiányosságok és a munkaerõhiány

problémákat okoz a projekt határidõinek betartásában.
21

A Digitális Katona program
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14 Kõmûves (2018.)
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19 A gyártás Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter és Karla Šlechtová cseh védelmi miniszter

2018. 03. 28-i közös bejelentése szerint 2019 januárjában indul (forrás: MTI: i. m.); Benkõ Tibor honvé-
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keretében, 2019-tõl kezdõdõen a teljes honvédséget, valamint minden fegyveres ren-

dészeti szervet az új gyárban készülõ fegyverekkel szerelnek fel. Az elsõ tízezer

darab, már Magyarországon összeszerelt fegyver átadása 2018 decemberében a kato-

nai rendészek részére megtörtént. A fegyvergyártás mellett a kormány tervezi a

lõpor és a lõszergyártás elindítását is.

Szervezeti átalakítások

Az elmúlt években a haderõ fejlesztésével és a Zrínyi 2026 programmal kapcsolatban

számos szervezeti átalakítás is történt, tekintettel arra, hogy az új képességek új veze-

tést, irányítást, új struktúrát igényelnek. Ezek közül a védelmi ipar szempontjából

három átalakításnak kiemelt jelentõsége van. 2018 júliusában létrehozták a nemzeti

védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderõ-modernizáció

koordinálásáért felelõs kormánybiztosi hivatalt. A hivatal rendeltetése, hogy kidol-

gozza a haditechnikai fejlesztési stratégiát, meghatározza és indítványozza a had-

felszerelés fejlesztésének irányait, valamint – az érintett minisztériumokkal együtt-

mûködésben – koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcso-

latos feladatokat.
22

Kiemelten fontos változás továbbá a haditechnikai kutatás-fejlesztés központo-

sítása. A haditechnikai innovációs és kutatási központ MH Modernizációs Intézet

(MH MI) néven a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) és a Magyar Hon-

védség Logisztikai Központ (MH LK) egyes szervezeti elemeinek kiválásával jött

létre. Feladata a „… védelmi innovációs képességének fejlesztése, a haditechnikai kutatás-fej-

lesztéssel kapcsolatos feladatok centralizálása, továbbá a védelmi ipari fejlesztéssel összefüggõ

hadfelszerelés-fejlesztési feladatok ellátása hatékonyságának növelése”.
23

A védelmi ipar sze-

replõi számára ez a centralizált rendszer várhatóan egy sokkal hatékonyabb együtt-

mûködést tesz lehetõvé.

A Védelmi Innovációs Kutató Intézet (VIKI) megalakításának pedig az innová-

ciós ökoszisztéma fejlesztésében és a honvédség fejlesztési terveivel és projektjeivel

való összekapcsolásában lehet kiemelkedõ szerepe. Az intézet egyik fõ feladata

ugyanis az lesz, hogy megteremtse a kapcsolatot az MH Modernizációs Intézet, vala-

mint az iparág egyéb szereplõi, a start-up-ok, az innovációs központok, a kutatóinté-

zetek és az oktatási intézmények között.
24

Ez a törekvés követi a legújabb nemzet-

közi trendeket, amennyiben a legjelentõsebb védelmi iparral rendelkezõ országok

stratégiája szintén a polgári szektorral való innovációs együttmûködések fejlesztése,

az alkalmazható innovációk minden lehetséges forrásból történõ felderítése – tekin-

tettel arra, hogy a legújabb diszruptív technológiák kifejlesztése napjainkban már

fõleg polgári területen történik.
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A költségvetési ráfordítások alakulása

A HM költségvetések elemzése (l. 1. ábra, 2. ábra) azt mutatja, hogy a minisztérium

költségvetése – a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mérték szerint – fo-

lyamatosan növekszik, a kiadások belsõ aránya pedig javul, közelít a megcélzott

30-40-30 százalékos arányhoz.

Költségvetési

év

Összeg

(Mrd Ft)

Személyi

kiadások (%)

Mûködési

kiadások (%)

Fejlesztési

kiadások (%)

2015 294,6 46 40 14

2016 342,6 47 36 17

2017 459,2 37,5 35 27,5

1. ábra.

Megvalósult honvédelmi kiadások és cél szerinti megoszlásuk alakulása 2015–2017
25

Költségvetési év
Tervezett kiadási

fõösszeg (Mrd Ft)

GDP részesedés

(%)

2017 353,7 0,95

2018 427,3 1,06

2019 512,8 1,17

2020 616 1,26

2. ábra.

Tervezett honvédelmi kiadások és GDP részesedésük alakulása 2017–2020
26

A megvalósult honvédelmi kiadások cél szerinti megoszlása a 2015. évi (Zrínyi 2026

program bejelentését megelõzõ év) arányokhoz képest – ahol a fejlesztési kiadások

igen alacsony (14%-os), a személyi kiadások pedig magas (46%-os) részesedést kép-

viseltek, a mûködési kiadások célérték szerinti 40%-os részesedése mellett – a Zrínyi

2026 program elindulásának évében (2017) már jelentõsen kedvezõbb megoszlást

mutatnak, a megcélzott arányokhoz jelentõs közeledés látszik.

2017. évben a személyi kiadások 37,5% (cél 30%), a fejlesztési kiadások 27,5%

(cél 30%) részesedést képviseltek. A fejlesztési kiadások arányának jelentõs javulása

azonban nemcsak a személyi kiadások, hanem egyidejûleg a mûködési kiadások

részesedésének (40%-ról 35%-ra) csökkenése mellett valósult meg. A honvédelmi költ-

ségvetés GDP arányos növekedése pedig a Zrínyi 2026 program elindulása óta – a

tervezett kiadások tekintetében – minden évben a vonatkozó kormányrendeletnek

közel megfelelõen, évi 0,1 százalékpont körüli növekedést mutat.

BUDAVÁRI KRISZTINA: A Zrínyi 2026 program. Korlátozott lehetõségek a magyar...

25 Szerkesztette a szerzõ. Forrás: B. Müller (2018)

26 Szerkesztette a szerzõ. Forrás: XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek: 2017–2020



A bemutatott adatokból az is látható továbbá, hogy a 2017. évi megvalósult

kiadások jelentõsen, 105,5 Mrd forinttal meghaladták a tervezett kiadási fõösszeget,

ami – a megvalósult beszerzések ismeretében – szintén hozzájárulhatott a fejlesztési

kiadások részesedésének jelentõs javulásához. (A 2018. évre vonatkozó zárszámadási

törvény még nem került elfogadásra, emiatt a megvalósult kiadások tekintetében a

2018-as évrõl hivatalos adatok még nem állnak rendelkezésre.)

Fejlesztési javaslatok a Zrínyi 2026 program tükrében

Tekintettel a Zrínyi 2026 programmal kapcsolatban fennálló információs korlátokra,

a programmal kapcsolatos lehetõségek tekintetében meglehetõs kihívást jelent hite-

les forrásokra támaszkodó elemzés elvégzése. Fellelhetõek viszont a magyar szakiro-

dalomban mérvadó szakértõi javaslatok a védelmi ipar fejlesztése tekintetében, ame-

lyek elemzése és összevetése a program eddig megismert eredményeivel hasznos és

érdemi információkkal szolgálhat a tárgyi téma tekintetében.
27

A magyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos

szakértõi javaslatok és értékelésük

Sticz László tanulmányában a magyar védelmi ipar helyzetét elsõdlegesen a HM

gazdasági társaságok privatizációja és helyzete alapján elemezte. A kontextusból ki-

derül, hogy ezeket a társaságokat kulcsszereplõnek tartja a védelmi ipar fejlesztésé-

ben. Megállapítja, hogy „… a hazai védelmi ipar fenntartása elkerülhetetlen és szükségsze-

rû... Azért is, mert a védelmi iparnak jelentõs tradíciója, nagy szellemi kapacitása és… nehéz-

ségek ellenére is megfelelõ szintû infrastruktúrája van. Ez biztosíthatja új külföldi partnerek

megnyerését.”
28

Az MHP csoportfõnökének véleménye szerint Magyarország stratégi-

ájában fontos a viszonylagos függetlenség megtartása, ezért a védelmi iparnak azok-

ra a termékekre kell koncentrálnia, amiben a legjobb lehetõségekkel rendelkezik.

Ezzel elkerülhetõ a megkettõzés, ami a szûkös erõforrások pazarlását eredményez-

heti. Ehhez komplex felmérést lenne szükséges végezni, hogy milyen terméket lehet

elõállítani hatékonyan és olcsón.

Sticz dandártábornok szerint valószínûleg az elektronika és a szoftverfejlesztés lenne

az egyik szegmens, ahol Magyarországnak érdemes lenne specializálódnia és együtt-

mûködéseket kialakítania nagyobb védelmi ipari cégekkel. A külpiacra lépést is java-

solja, azonban hangsúlyozza, hogy ehhez megfelelõ kutatás-fejlesztési és innovációs

kapacitások szükségesek. Véleménye szerint „szakértõk körében általános az a véle-

mény, hogy az ország védelmi iparának konszolidációjára több lehetséges változat is adódik.

A legfontosabb … : fenn kell tartani az állam többségi tulajdonjogát olyan védelmi ipari ob-

jektumokban, amelyekben a nemzetbiztonsági szempontok elsõbbsége érvényesül a piacgazdaság
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27 Minden tanulmány és elhangzott nyilatkozat a magyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos kérdé-

seket (is) tárgyal. Egy részük kifejezetten a Zrínyi 2026 programra (annak megismerhetõ részére) ref-

lektálva készült, azonban egy részük korábban készült tanulmány.

28 Sticz (2009) 380. o.
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követelményeivel szemben; piaci, pénzügyi, adóügyi, kölcsönügyleti és egyéb eszközökkel cél-

szerû a versenyben elõnyt biztosítani a hazai magántõke számára a külföldi magántõkével

szemben; hazai és külföldi tõke bevonásával önálló, új szektorként célszerû mûködtetni a védel-

mi ipart, mely esetben az állam nem korlátozza a tulajdonosi jogok megszerzését.”

29
Nemzet-

közi tapasztalatokra hivatkozva követelményként jelöli meg a hazai beszerzések ma-

ximális hazai forrásból történõ beszerzését. A haderõtervezésért felelõs katonai

vezetõ hangsúlyozza továbbá mind a hazai, mind a nemzetközi együttmûködések

fejlesztését is. Fontos kritériumként jelöli meg, hogy a védelmi ipar ne kizárólag a

belsõ keresletre, és azon belül is fõleg az állami megrendelésekre támaszkodjon,

hanem diverzifikálja a vevõkörét. A logisztikai szakértõ az EU- és NATO-tagság elõ-

nyeibõl fakadó együttmûködésekben látja – feltételezhetõen közös innovációs és fej-

lesztési projektekre célozva – a versenyképes termékekkel történõ piacra lépés leg-

fõbb lehetõségét.
30

Csaba Zágon A hazai vállalkozások lehetõségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendé-

szeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerûsítésében címû

tanulmányában egy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott 2011. évi

konferencia legfõbb megállapításait összegzi. Ezek közül a védelmi ipar fejlesztése

kapcsán két elõadás releváns. Kádár Róbert dandártábornok
31

a honvédség szem-

pontjából azokat a fejlesztéseket tartotta kiemelten fontosnak, amelyek a katonáink

túlélõképességének növelésére irányulnak. Emellett nagy jelentõségûnek nevezte a

NATO Kutatási és Technológiai Szervezetével (RTO), valamint az Európai Védelmi

Ügynökséggel (EDA) való együttmûködésben rejlõ lehetõségeket.
32

Botos Balázs
33

véleménye szerint az önálló platformgyártás helyett az integráció

és a beszállítói lehetõségek, fejlesztések jelentik az iparág jövõjét. Véleménye szerint

kulcsfontosságú, hogy a fejlesztéspolitika a hazai tudásra támaszkodjon a hazai

védelmi ipar fejlesztésében, a technológia- és termékfejlesztések pedig integráltan

menjenek végbe.
34

Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmiipari Szövetség (MVSZ) elnöke egy „benn-

fentes” álláspontot vázol fel tanulmányában, tekintettel a védelmi iparban megszer-

zett jelentõs üzleti tapasztalataira. Zsitnyányi szerint a hazai védelmi ipar fenntartása

létfontosságú az ország biztonsága szempontjából. Kétféle idõtávra osztja az általa

javasolt stratégiákat, rövid távú (1–5 év alatt látható eredményt hozó) és középtávú

(5–10 év alatt eredményt hozó) stratégiákra. Az MVSZ elnöke rövidtávon a fejlesztés-

politikai lépések összehangolásában és a hazai megrendelések növelésében látja a

megoldást, hangsúlyozza, hogy a „… hazai referencia és biztos hazai megrendelés megléte

elengedhetetlen egyébként a sikeres külpiaci megjelenéshez is.”

35

A középtávú megoldásoknál

BUDAVÁRI KRISZTINA: A Zrínyi 2026 program. Korlátozott lehetõségek a magyar...

29 Sticz: i. m. 378. o.

30 Sticz: i. m. 375–388. o.

31 A nyilatkozattételkor a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának fõigazgató-

helyettese volt.

32 Csaba (2011) 131. o.

33 A nyilatkozattételkor a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára volt.

34 Csaba: i. m. 131. o.

35 Zsitnyányi (2016) 43. o.



a szerinte már meglévõ, csúcstechnológiát jelentõ civil ágazatok infrastruktúrájára és

tudásbázisára való támaszkodást, ezekkel az ágazatokkal való együttmûködést java-

solja. Fontos szerepet tulajdonít a hazai ipart támogató beszerzési politikának,

és hangsúlyozza az állami eszközökkel támogatott, koordinált kutatás-fejlesztést.

Véleménye szerint a fejlesztendõ termékek körének meghatározásánál a hazai be-

szerzésre kijelölt termékek körét kell figyelembe venni elsõsorban. A Gamma Mûsza-

ki Zrt. vezérigazgatója azt is megállapítja, hogy amennyiben a jelenlegi nemzeti ka-

tonai stratégia (NKS) képességfejlesztésre vonatkozó pontjait összevetjük a jelenleg

az iparágban mûködõ vállalatok tevékenységeivel, akkor kettõ képességfejlesztés ki-

vételével (helikopterek, stratégiai szállítógépek) teljes mértékben lehetne támasz-

kodni hazai gyártó bázisra. Nagyon fontos területnek nevezi a hazai piacra történõ

gyártást, amit tanulmányában többször is kiemel: „… az is baj, hogy túl nagy a hazai

megrendelések aránya a cégeknél, és ez azok alkalmatlanságát mutatja. Ez egy óriási félreértés.

Nem csak az a jó termék, amely külföldre is eladható, hiszen sok esetben ennek politikai akadá-

lya is lehet, hanem legalább olyan fontos az importkiváltás.”
36

A gyártulajdonos többször érvel a hazai termékek rendszeresítésével járó elõ-

nyök, az importkiváltás kedvezõ (többek között adóbevétel növelõ) gazdasági hatásai,

valamint az ellátás biztonságának fontossága mellett. Ezzel kapcsolatban azonban

meg kell jegyezni, hogy az állítások sem konkrét számításokkal, sem hatástanulmá-

nyokkal nem kerültek alátámasztásra. Kitörési pontokként Zsitnyányi termékeket

határoz meg, megjelölve, hogy mely cégek tudnák azokat gyártani. Ezeket három

csoportra osztja:

1) állami szervek várható igényei alapján meghatározható termékek;

2) rövidtávon (1–1,5 év) látványos eredményeket produkáló, exportképes ter-

mékek;
37

3) rövidtávon (1–1,5 év) eredményeket produkáló, de hozzáadott érték vagy export

növekedési lehetõség hiányában nem meghatározó termékek.
38

(A kézifegyver és a

lõszergyártást a legutóbbi kategóriába sorolja.)

Gyulai Gábor ezredes tanulmányában a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az

ebben való nemzetközi együttmûködések kiemelt szerepét, valamint ehhez a megfe-

lelõ infrastruktúra szükségességét hangsúlyozza. Kifejti azokat a területeket (elsõsor-

ban termékeket, de technológiákat is), amiket potenciális kitörési pontoknak tart.

Kiindulási alapját ebben a már meglévõ, rendelkezésre álló védelmi ipari kapacitások

képezik. Ezek az általa azonosított kitörési pontok az elektronika, a szoftverfejlesztés,

az egyéni kézilõfegyver-modernizáció, a szenzorfejlesztés, a felépítmény- illetve jár-

mûfejlesztés, gyakorló és kiképzési eszközök fejlesztése, egyenruházati cikkek és

ABV-eszközök fejlesztése. A javaslatok tekintetében megjelöli azokat a vállalatokat

is, amelyek ezeket potenciálisan gyártani tudnák, vagy már gyártják. A haditechnikai

szakértõ kitér az importbeszerzés hátrányaira is a hazai fejlesztésû eszközökkel

szemben, valamint hangsúlyozza a hazai K+F kapacitások fejlesztésének, a hadiipari

150 HADTUDOMÁNY 2019/3.

VÉDELEMGAZDASÁG

36 Zsitnyányi: i. m. 45. o.

37 Zsitnyányi: i. m. 49. o.

38 Zsitnyányi: i. m. 50. o.
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K+F erõsítésének és ebben a polgári kutatóhelyekkel való együttmûködés fontossá-

gát, valamint a hazai referenciák jelentõségét.
39

Petkovics Tamás a magyar hadiipar fejlesztési lehetõségei tárgyában írt tanul-

mányában konkrét megoldási javaslatokat tesz.
40

Véleménye szerint a hadiipar fel-

lendülését a belföldi kereslet el tudja indítani azon az úton, hogy késõbb fejlettebb

termékekkel is megjelenjenek, „… de nem szabad hagyni, hogy a vállalatok hosszú távon a

belföldi keresletre alapozzanak. Az állami beavatkozásnak – belföldi kereslet megteremtésével és

iparági koordinációval – a hosszú távú célokat kell szolgálnia”.
41

A kutató fontosnak tartaná továbbá, hogy az állam a fejlesztési céljait hosszabb

távra elõre meghirdesse, illetve meghatározza az ipar részérõl a legfontosabb export-

képes termékek fejlesztését. A megfelelõ vállalatok és az állam közti koordináció

hatékonyabbá tételére pedig egy minõsített beszállítói rendszer bevezetését java-

solja. Javasolja továbbá az állami tulajdonban lévõ vállalatok megerõsítését, az állami

támogatásokon felül tõkepiaci források bevonását és a klaszterszervezést. Egyben

azokat a fejlesztési irányokat javasolja az ipar vállalatai számára, amik a jövõ hadvi-

selését meg fogják határozni, kiemelve, hogy nem a termékek, hanem a technológiák

fejlesztésére szükséges helyezni a hangsúlyt: IT, kibervédelem és -hadviselés; szimu-

lációs, virtuális és augmentált valóság; robottechnológia, drónok, drónok elleni véde-

lem; nem halálos fegyverek; energiatárolás és alternatív energiaforrások; nanotech-

nológia, anyagtechnológiák; biotechnológia; pszichológiai hadviselés.

Magyarország esetében a méretgazdaságosság elérésének nehézségeit a ha-

diipari kutató nagy kihívásnak tartja. Véleménye szerint az export értékesítés

szempontjából nem a hazai referenciák megléte a kulcskérdés, hanem a termékek

piacképessége. Javasolja továbbá a NATO és EU szervezeteivel való fejlesztési

együttmûködést, Magyarország számára a kitörési pontot pedig a specializációban

látja.
42

Fábián Sándor alezredes Három a magyar igazság – Gondolatok a Zrínyi 2026 prog-

ram kapcsán címû cikkében a célminõség és elérhetõség fontosságát hangsúlyozza a

fejlesztéseknél és a beszerzéseknél, valamint meghatározónak tartja a stratégiai

szemléletet: „… Az új védelmi koncepció és az új szervezet kialakítása mellett legalább olyan

fontos, hogy a nemzetek eltávolodjanak a »legmodernebb technológia hajszolásának« koncepció-

jától, és a »megfelelõ technológia hajszolásába« kezdjenek.”
43

Hangsúlyozza továbbá, hogy a hadviselés napjainkra annyira megváltozott, hogy

az európai országoknak elõször a saját védelmi koncepciójukat kellene kidolgozniuk

és ahhoz igazítani a kifejlesztendõ technikát, és nem pedig fordítva. „… Ahelyett, hogy

vadászgéppel próbálnánk harcolni a vadászgép ellen, vagy harckocsival a harckocsi ellen, olyan

technológiai megoldásokra van szükség, amelyek vagy jelentõsen csökkentik, vagy teljesen

BUDAVÁRI KRISZTINA: A Zrínyi 2026 program. Korlátozott lehetõségek a magyar...

39 Gyulai (2016) 109–113. o.

40 Az általunk használt különbözõ terminológiától – „hadiipar” és „védelmi ipar” – az elemzés során elte-

kintettem, ugyanis a tanulmányból kitûnik, hogy hazai viszonylatban ugyanazon piaci szereplõkre

vonatkoztatjuk a fogalmakat.

41 Petkovics (2016) 69. o.

42 Petkovics: i. m. 54–87. o.

43 Fábián (2017)



használhatatlanná teszik a mai fegyverrendszerek képességeit, miközben hatékony támogatást

biztosítanak az új koncepció megvalósításához. Ilyenek képességek lehetnek például a kismé-

retû, távirányítású földi és légi eszközök, GPS- és mûholdzavaró képességek, számítástechnikai

eszközöket kiiktató technológiák, illetve a kiber képességek.”
44

Az alezredes tanulmányában

megjelenõ stratégiai felfogás és javaslatok nagymértékben megegyeznek a jelenlegi

nemzetközi védelmi ipari trendekkel és a legjelentõsebb védelmi iparral rendelkezõ

országok által követett gyakorlattal.

Tálas Péter és Kis-Benedek József az InfoRádióban adott közös interjúban a

védelmi ipar fejlesztése kapcsán egyetértettek abban, hogy a magyar védelmi ipar

felépítését majdnem a nulláról kell elkezdeni, valamint azokat a területeket szüksé-

ges fejleszteni, ahol nemzetközi piacokra tehetünk szert. Kis-Benedek József nemzet-

biztonsági szakértõ szerint van néhány olyan terület, amiben Magyarország világ-

színvonalat képvisel (például a szoftverrádió fejlesztése), ezekhez kellene állami

támogatást rendelni. Lényeges továbbá, hogy olyan termékeket kell gyártani, amire

piaci igény van. Hangsúlyozta továbbá, az EU- és V4-együttmûködésekben rejlõ

potenciált, és szerinte a hazai referenciáknak kiemelt szerepe van az exportképesség-

ben. Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója azt hangsú-

lyozta, hogy mivel jelenleg van forrás a fejlesztésekre, azokat hatékonyan szükséges

felhasználni, lehetõleg a hazai piacon, hazai termelõk költsék el, de a leglényegesebb,

hogy olyan területeken próbáljuk újjáépíteni a védelmi ipart, ahol nemzetközi piacra

tehetünk szert.
45

Csák Tamás Károly ezredes a haditechnikai kutatás-fejlesztés helyzetével és had-

erõfejlesztésben betöltött szerepével foglalkozó tanulmányában a terület jövõbeli

kihívásait vizsgálja a Zrínyi 2026 program tükrében. A tanulmány kiinduló gondo-

lata, hogy korszerû, fejlett haderõ nem képzelhetõ el a kor színvonalán álló, elõre-

mutató tudományos eredményeken alapuló tapasztalatok felhasználása, alkalma-

zása nélkül,
46

így a haditechnikai kutatás-fejlesztésnek komoly szerepe van egy

ország védelmi képességeinek kialakításában.
47

A tanulmány a magyar haditechni-

kai kutatás-fejlesztés intézményrendszerét és funkcióinak változásait történelmi táv-

latban részletesen, napjainkig bemutatja, majd következtetésként amellett érvel,

hogy a Zrínyi 2026 program sikeressége érdekében egy, a korábbi Haditechnikai

Intézethez (HTI) hasonló képességû, centralizált szervezetre lenne szükség a jelen-

legi védelmi K+F+I célok hatékony és eredményes megvalósítása érdekében.

Az MH Logisztikai Központ technológiai igazgatója a jelenlegi haderõ-fejlesz-

tési program céljaihoz kapcsolódó haditechnikai kutatás-fejlesztés fontossága mellett

érvel, hangsúlyozva a haditechnikai eszközök hazai igényeknek való megfelelésé-

ben a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kiemelt szerepét. A tanulmány külön feje-

zetet szentel a kutatás-fejlesztés és innováció fogalmainak tisztázására és elkülöníté-

sére, következtetése pedig, hogy „… ahhoz, hogy használható eredmények szülessenek,
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szükség van egy jól megfogalmazott követelményrendszerre... a kor színvonalán álló tudomá-

nyos háttérre, valamint... olyan ipari háttérre van szükség, amely terméket képes elõállítani.”
48

Csák ezredes a magyar védelmi ipar képességeivel kapcsolatban – egy már itt is

tárgyalt másik tanulmányra (Zsitnyányi 2016) hivatkozva – azt az álláspontot osztja,

hogy „… a hadiipar ma még rendelkezik azzal a potenciállal, amely egy – a magyar védelmi

feladatok ellátását szolgáló – termék fejlesztéséhez és gyártásához, hosszú távú üzemben tartá-

sához, majd késõbb korszerûsítéséhez szükséges.”
49

Fontos megjegyezni azonban, hogy a

feldolgozott összes szakértõi javaslat tekintetében, ebben a kérdésben szélsõségesen

nem egyeznek az álláspontok.

A tanulmány szerzõje osztja továbbá Zsitnyányi Attilának egy másik álláspont-

ját is. Eszerint a védelmi ipar azon képessége, hogy képes-e a nemzetközi piacon is

versenyképes termékek elõállítására, alapvetõen politikai szándék és pénz kérdése,
50

továbbá ahhoz, hogy a magyar védelmi iparban rövid idõn belül látszódjanak az új

fejlesztési irányok, ma elsõsorban a meglévõ termékekre, az import kiváltására kell

koncentrálni,
51

és a sikerhez a mérnöki tudás még rendelkezésre áll, a gazdaságélén-

kítõ programok révén a fejlesztések finanszírozhatók, így olyan eltökélt cégekre van

szükség, amelyek bele mernek vágni az új kihívásokba.
52

A szakértõi vélemények többsége azonban ezzel kapcsolatban más álláspontot

képvisel, vagy ahol ezek nem merülnek fel, ott a kontextus alapján többségében

levonható ez a következtetés. A tanulmány lényeges része a rendszerintegrátori sze-

repkörrel foglalkozó rész, valamint a szükséges háttérintézményekkel és képessé-

gekkel foglalkozó fejezet. A tanulmány több helyen érvel továbbá a mérnök-katonai

erõforrások bõvítésének szükségessége mellett.

Az egyes javaslatok kapcsán elõször két jelentõs szempontot szükséges kiemelni,

amelyek tekintetében eltérõ álláspontokat találunk, viszont mindkét szempont alap-

vetõen határozza meg a követendõ – mind állami, mind vállalati – stratégiákat.

Az egyik szempont a belsõ piaci keresletre termelés és fejlesztés (Magyarországon ez

az állami keresletre támaszkodás mértékét jelenti egyben, számos vállalat tekinteté-

ben) szemben az exportra történõ termeléssel és fejlesztéssel.

A másik szempont pedig az, hogy a termékfejlesztés vagy a technológiafejlesz-

tés legyen hangsúlyos. A tanulmányok nagy részében kitörési pontokként fõleg

konkrét termékeket jelölnek meg a szerzõk, és csak két tanulmány esetében helyezik

a hangsúlyt a technológiákra. A belsõ piacra termelés szemben az exportra termeléssel kér-

désben pedig többségében az az álláspont, hogy elsõsorban exportképes termékeket

szükséges fejleszteni és gyártani. Viszont Zsitnyányi Attila tanulmányában egyértel-

mûen a belsõ piacra termelés, az importkiváltás elõnyei, a hazai ellátásbiztonság kap-

nak nagyobb hangsúlyt (a késõbbi exportpiacokra való kilépés alapjának is a stabil

belsõ magyar keresletet tartja).
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Kétségtelen, hogy amennyiben a Zrínyi 2026 program tükrében vizsgáljuk a

védelmi ipar fejlesztésének/újjáélesztésének kérdését, fontos szempont a honvédség

ellátása a programban megvásárolni tervezett hadianyagokkal, haditechnikai eszkö-

zökkel és szolgáltatásokkal. Így van alapja azoknak a javaslatoknak, amelyek onnan

közelítik meg a kérdést, hogy mely eszközökre és szolgáltatásokra lesz szükség a

honvédség modernizációjához. Azonban, tekintetbe véve, hogy a honvédség meg-

rendelései mennyiségükben valószínûleg sok esetben távol fognak állni a méretgaz-

daságosan elõállítható mennyiségektõl (amennyiben ehhez még fejlesztés, tovább-

fejlesztés is szükséges, az még tovább növeli a megtérülési idõt és növeli a

kockázatot), valamint a Zrínyi 2026 programot a kormány komplex politikai stratégi-

ájának kontextusában nézve, a megoldás az lehet, amit legjobban összefoglalva Tálas

Péter fogalmazott meg. Mégpedig, minél több forrást – amit még hatékonyan lehet –

a hazai szereplõknél elkölteni, azonban az iparág fejlesztését azokra a területekre

összpontosítva megvalósítani, ahol esély van nemzetközi piacra lépésre.

A szakértõk álláspontja teljesen egységes abban a tekintetben, hogy a K+F+I

folyamatokra nagy hangsúlyt szükséges helyezni, azokat minden tekintetben in-

tegráltan, összehangoltan kell végezni, és fokozni szükséges ezen a területen a

NATO és az EU együttmûködéseket. Azonban a hazai képességeket a szakértõk el-

térõen értékelik. Abban is megoszlanak az álláspontok – ráadásul mindkét szélsõ-

ség is megmutatkozik ebben a tekintetben –, hogy a magyar védelmi ipar jelenlegi

képességei és kapacitásai milyen állapotban vannak. Egyesek szerint szinte min-

dent elõ tudna állítani, amire a honvédségnek szüksége van, mások szerint szinte a

nulláról kell felépíteni a magyar védelmi ipart. Szintén egységesek az álláspontok

azzal kapcsolatban, hogy a négy HM gazdasági társaságnak kiemelt szerepe lehet,

vagy kell, hogy legyen az iparág fejlesztésében. Azonos a vélemény abban a tekin-

tetben is, hogy Magyarországnak a nagy, komplett platformok gyártására sem

jelenleg nincs, sem a jövõben nem lesz kapacitása, és ezen a téren nem is tudna ver-

senyképes terméket elõállítani.

A beszerzések elõtervezhetõségének fontos szerepében is (ahol ez megjelenik)

a szakértõk egyetértenek, illetve abban is, hogy ez egy fejlesztendõ terület a honvé-

delmi minisztérium részérõl. A szakértõk tehát számos kérdésben azonos álláspontot

képviselnek, azonban van számos különbség is, például hogy a hazai referenciák

megléte mennyire fontos, vagy feltétele-e a külföldi piacon történõ sikeres értékesí-

tésnek. A legjelentõsebb különbségek pedig a termékfejlesztés szemben a technoló-

giafejlesztéssel, valamint a belsõ piacra vagy exportra történõ gyártás és fejlesztés

egymáshoz viszonyított súlya, valamint a védelmi ipar jelenlegi képességei megítélé-

sében mutatkoznak.

A tanulmányok többsége nagy jelentõséget tulajdonít az állami szerepvállalás-

nak, és általában az állam feladatainak oldaláról közelíti meg a védelmi ipar fejleszté-

sének témakörét. A védelmi ipar szereplõirõl – mint a folyamat aktív részeseirõl –, az

iparág és a védelmi ipari bázis elemzésérõl, a szereplõk követendõ stratégiáiról,

azonban kevés szó esik. Ugyancsak, szinte teljességében hiányzik a nemzetközi kör-

nyezet elemzése, vagy érdemi említése. A tanulmányok többsége továbbá a szolgál-

tatások szerepével nem vagy csak érintõlegesen foglalkozik, annak ellenére, hogy

napjaink nemzetközi védelmi ipari trendjeiben ezek egyre hangsúlyosabbak.
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A K+F+I szerepe kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmányok egyiké-

ben sem jelenik meg az innovációs folyamatok stratégiai szintjének kulcsszerepe,

és az abban tapasztalható hiányosságok a hazai vállalatoknál és a K+F+I ökoszisz-

témában. Azokat a képességeket, amik a nemzetközi legjobb gyakorlatokban ezt a

szintet jelentik, vagy nem említik, vagy a kontextus alapján az állam valamely szer-

vezetének tulajdonítják. Az egyik tanulmányban az innovációs folyamatok straté-

giai szintjének a rendszerintegrátorok, vagy a javasolt centralizált állami szervezet

(MH MI bázisán a javasolt „új HTI”) tekinthetõek.
53

Azonban az ott leírt feladatok

közül hiányoznak kulcsfeladatok, amiket a stratégiai szint feladata elvégezni. Vala-

mint ezeknek a képességeknek projektenként és vállalatonként kell rendelkezésre

állnia. Így ez a szint nem helyettesíthetõ (a feladatai sem azonosak) egy centralizált

állami védelmi/haditechnikai K+F+I szervezettel, hanem azzal – közös projekt

esetében, de nem feltétlenül – szoros együttmûködésben, és a mûszaki fejlesztési

folyamatok szintje felett, valamint a vállalati folyamatok sokkal szélesebbb terjedel-

mében dolgozik.

Tekintettel arra, hogy a jövõbeli innovációk sikeressége kétségtelenül kulcs-

szerepet fog játszani a védelmi ipar fejlõdési lehetõségeiben, kiemelten fontos a

K+F+I ökoszisztéma, és az iparág, valamint az egyes kulcsvállalatok képességei-

nek átfogó vizsgálata és reális értékelése, valamint a nemzetközi legjobb gyakorla-

tok ismerete és alkalmazása. A vállalatok innovációs képességei pedig az összes

egyéb szereplõ mellett kulcsfontosságúak, ugyanis a bárhol és/vagy bármilyen

együttmûködésben – kutatóintézetekkel, oktatási intézményekkel, stb. – létrejött

tudományos, mûszaki eredményeket õk konvertálják pénzügyi és gazdasági ered-

ményekké. Ezek alapján a védelmi ipar azon képessége, hogy képes-e nemzetközi

piacon is versenyképes termékeket elõállítani, tehát nem kizárólag és nem elsõsor-

ban politikai szándék és pénz kérdése.

Összefoglalás

Az eddigi beszerzési eredmények kapcsán az látható, hogy azoknak a védelmi ipar

újjáélesztése kapcsán a vállalatok többségére, fõleg a teljes iparágra, az eddigiekben

nem volt érdemi hatása. A HM gazdasági társaságok viszont hosszú idõ után valóban

„felélesztésre“ kerültek. Mivel nyilvánosságra került, hogy az állam az integrátori

szerepükön keresztül tervezi megvalósítani az együttmûködést a magánvállalatok-

kal, ezt érdemes lenne a védelmi ipar szereplõi részérõl egy piaci adottságnak venni,

és ez alapján tervezni a stratégiáikat.

A munkahely-teremtési cél esetében sem voltak túl nagy hatásúak az eddigi

folyamatok. Még az e tekintetben az egyik legnagyobb beruházás, a kiskunfélegy-

házi fegyvergyár sem tekinthetõ ilyennek, egyrészt azért, mert a nyilvánosságra

hozott tervek szerint mindössze 200 új munkahely keletkezik, másrészt abban a régi-

óban ezt a létszámot is nehéz elõteremteni.
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Az új fegyvergyár kapcsán továbbá – a stabil belsõ kereslet pozitív hatása mellett –

a jövõbeli pénzügyi eredményeket és a projekt sikerességét jelentõsen fogja befolyá-

solni az export árbevétel aránya is. A Védelmiipari Szövetség szerint a Zrínyi 2026

programnak „… még nem is lehet a hatásairól, csak a jeleirõl beszélni”.
54

Lényeges szempontnak látszik továbbá, hogy a Zrínyi 2026 programmal kapcso-

latos információhiány hátrányosan érintheti a teljes program hatékonyságát. Tekin-

tettel arra ugyanis, hogy egy rendkívül szûk körre korlátozódik a döntés (egyébként

rendkívül bonyolult és komplex kérdésekben), ez a legfelsõbb szintû elemzõ és ter-

vezõ képességek mellett is információs korlátokat eredményez befelé, a döntéshozók

felé is. Az iparág korlátai pedig egyértelmûek egy ilyen helyzetben. A védelmi ipari

kormánybiztos hivatala, az MH Modernizációs Intézet és a Védelmi Ipari Kutató

Intézet létrehozása azonban ebben a helyzetben új szintre emelheti a kommuni-

kációt a felek között, ami számos lehetõséget nyithat meg a védelmi ipar szereplõi

számára.

A téma kapcsán konszenzus látszik abban, hogy kizárólag vagy hangsúlyosan

belföldi keresletre alapozott stratégiák által nem valósítható meg az iparág átfogó fej-

lesztése. Az állam kereslet-támasztó szerepének érdemi hatása pedig fõként a

védelmi ipar bázisának tekinthetõ négy HM gazdasági társaság (HM EI Zrt., HM

ArmCom Zrt., HM Arzenál Zrt., HM Currus Zrt.) tekintetében lehet reális – ez azon-

ban nem fedi le a teljes iparágat. Mindezek mellett a belföldi piac nagyságát, a

védelmi ipar jelenlegi technológiai színvonalát és nemzetközi versenyképességének

alacsony szintjét figyelembe véve, nem tûnik kétségesnek, hogy kizárólag jelentõs

innovációk révén, új, exportképes technológiák és termékek fejlesztésével valósulhat

meg az iparág átfogó fejlesztése. Hosszú távú, jelentõs növekedést – ami a kormány

célja – pedig elsõsorban magas hozzáadott értékû termeléssel, új technológiákkal –

fõként diszruptív technológiákkal – lehet elérni. Viszont amennyiben ezek a célok,

akkor rendkívül kritikusak a rendelkezésre álló erõforrások, mind mennyiségi, mind

minõségi tekintetben. E kihívás tekintetében pedig lényeges, hogy – egyebek mellett

– a jelenlegi meglévõ K+F+I ökoszisztéma versenyképes és alkalmas-e. Emiatt is

kiemelten fontos, egyben kiemelkedõ lehetõség, a NATO és az EU fejlesztési szerve-

zeteivel való fokozott és hatékony K+F+I együttmûködés.

A szakértõi javaslatok elemzése alapján az is látszik, hogy hiányzik számos adat,

információ, képesség már elemzés szintjén is, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a

védelmi ipar szereplõi – képességeiknek megfelelõ szinten – élni tudjanak a Zrínyi

2026 program nyújtotta lehetõségekkel. A program jelentõségének és eredményessé-

gének szempontjából pedig kulcskérdés a honvédség belsõ kereslete és a hazai

védelmi ipar kínálata közti egyensúly vagy anomáliák reális értékelése. Így a jelenleg

rendelkezésre álló információkhoz képest jelentõsen szélesebb körû felmérés lenne

szükséges az iparág jelenlegi és potenciálisan kialakítható jövõbeli kínálatáról és

képességeirõl, a kínálatban a Magyarországon elõállított hozzáadott értéktartalom ará-

nyáról, az iparág beszállítói kapcsolatrendszerének gazdasági, logisztikai és biztonsági
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kockázatairól, és számos egyéb területrõl, amikkel kapcsolatban jelenleg információs

hiányok tapasztalhatóak – az elemzett szakértõi tanulmányok alapján is.

Az eddigi eredmények és a szakértõi fejlesztési javaslatok összevetése alapján,

kizárólag, vagy hangsúlyosan a Zrínyi 2026 programra alapozva a teljes iparág

átfogó fejlesztése, húzóágazattá tétele nem tûnik kivitelezhetõnek. Bár a program

kiemelkedõ jelentõsége kétségtelen a védelmi ipar szereplõi számára, és a jelenlegi

kormány a bármikori korábbi helyzetnél kedvezõbb hazai környezetet teremtett az

iparág szereplõi számára, számos egyéb tényezõ (nemzetközi környezet, iparág

képességei, versenytársak, nemzetközi trendek, stb.) erõteljesebb hatást gyakorol-

nak, és inkább determinálják a védelmi ipar fejlesztési lehetõségeit, mint a Zrínyi

2026 program.

A megváltozott hazai lehetõségek és nemzetközi környezet potenciális követ-

kezménye lehet az iparág átstrukturálódása, új belépõk megjelenése, és az iparágon

belüli erõviszonyok átrendezõdése is, ami az iparág szereplõire – és a kormány fej-

lesztési stratégiájára is – hatással lehet. Így az iparág szereplõinek mindezeket

nagyobb súllyal kell figyelembe venniük, természetesen a minisztériummal és a hon-

védséggel való minél szélesebb körû, a tervezett projektek minél korábbi fázisában

kezdõdõ, és minél hatékonyabb együttmûködés mellett.

Külön súlyt ad a vizsgált kérdésnek, hogy a tárgyalt folyamatok sikeressége

hosszú távon fogja meghatározni az ország valós védelmi képességeit. A szerzõ leg-

fontosabb következtetése, hogy a védelmi ipar sikeres fejlesztésének és a kormány

ambiciózus komplex politikai céljai teljesülésének az lehet a kulcsa, hogy a meglévõ

releváns képességek reális értékelésében, a fejlesztési irányok tekintetében, a kitû-

zött célok, feladatok és az elvárt konkrét eredmények tekintetében a kulcsszereplõk

valódi konszenzusra jussanak. Fontos feltétel továbbá, hogy a közös célok érdekében

a rendelkezésre álló – a nemzetgazdaság más területeirõl elvont és ott alternatív költ-

séget és ez által politikai kockázatot jelentõ – védelmi költségvetési források a lehetõ

legeredményesebben és leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Csak ennek

teljesülése esetén növelhetõ a nemzet átfogóan értelmezett biztonsága és ellenálló

képessége, valamint relatív külpolitikai és szövetségi súlya.
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FÓRUM

Tíz év mérlege

(a szerkesztõbizottság elnöki tisztségébõl)

2010 márciusában ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság

alelnökévé választottak és az alapszabálynak megfelelõen, a 2010/3. lapszámtól kez-

dõdõen a szerkesztõbizottság elnöki feladatát is elláthattam. A folyóirat 2019/1–2.

száma és az elektronikus lapszám 2019. I. félévi kiadása volt az, ahol az impresszum-

ban utolsó alkalommal jegyeztem a lapot a szerkesztõbizottság elnökeként.

A szerkesztõbizottsági munka nem volt elõzmények nélküli számomra, hiszen

annak 2004 elejétõl tagja voltam. Ez alatt az idõ alatt a feladatvégzés „titkait” olyan

neves katonatudósoktól leshettem el, mint Nagy László és Padányi József. A 2010. év

végéig a szerkesztõség „lelke és motorja” Horváth István fõszerkesztõ volt, aki

visszavonulása után, 2015 tavaszán bekövetkezett haláláig a szerkesztõbizottság örö-

kös tagjaként segítette munkánkat. 2011-tõl a szerkesztõbizottság elnökhelyettese-

ként Bertalan György fõszerkesztõ és lapmenedzser volt a szerkesztõség „robotosa”,

akivel harmonikus együttmûködésben irányíthattam az elmúlt évtizedben a bizott-

ság munkáját. Mindezek eredményeként 2010–2019 között a folyóiratnak 21 nyomtatott

és 14 elektronikus lapszáma jelent meg. (Az évtized „termésének” részletes könyvé-

szeti és tartalmi leírása egy a Társaság fennállásának 30. évfordulójára összeállítandó

repertórium lesz.)

A szerkesztõbizottság munkáját értékelendõ szükségesnek tartok néhány évszá-

mot és mozzanatot kiemelni:

Az említett idõszakban folyamatosan biztosítottuk a Társaság és a folyóirat kül-

detésében megfogalmazott célkitûzést: független, nyilvános sajtótermékként fóru-

mot, megjelenési felületet biztosítottunk a Társaság tagjainak és a hadtudomány

jeles képviselõinek a széleskörûen értelmezett hadtudomány (biztonságpolitika, mû-

veletek, katonai mûszaki tudományok, rendészettudomány és katasztrófavédelem)

körébe tartozó publikációinak, a Társaság szervezeti életérõl szóló írásoknak.

2013-tól a folyóirat az MTA Hadtudományi Bizottságával közös kiadásban jele-

nik meg, biztosítva az A-kategóriás kiadvány minõsítési feltételeit (nyilvános szerve-

zeti és mûködési szabályzat, a meghirdetett rovatrend és a tudományos cikkek ano-

nim kettõs lektorálása). A folyóirat kutathatóságát segíti, hogy azt a Magyar Tudomá-

nyos Mûvek Tára (MTMT) indexeli és az MTA Könyvtárának Repozitóriuma, a REAL

archiválja. 2015-tõl alkalmazzuk a folyóiratban megjelenõ tudományos közlemé-

nyeknél a digitális objektumazonosítókat (Digital Object Identifier – DOI), 2017-tõl
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pedig valamennyi, a folyóiratban megjelent közlemény elérhetõ az Arcanum Adat-

bázis Kft. tudástárban is az 1991-es elsõ számig visszamenõleg.

Függetlenségünket és a tartalmi minõséget jelzi, hogy ezen idõszakban sem cik-

keink szerzõit, sem a szerkesztõbizottságot nem ért etikai vétség miatt megkeresés,

támadás.

Másik fontos jellemzõ lehet az olvasottság. A folyóirat nyomtatott lapszámai a

vizsgált idõszakban esetenként 6–700 példányban jelentek meg. A nyilvános, de ke-

reskedelmi forgalomba nem kerülõ lapot a Társaság tagjai és a kötelespéldányok

gyûjtésére kijelölt könyvtárak kapják. Természetesen az olvasottság ennél nagyobb,

amit a Társaság honlapján 2013 óta mûködõ látogatásszámlálón a nyomtatott lap-

szám 3-4 szeresét kitevõ letöltések száma mutat (esetenként olyan „egzotikus” meg-

keresésekkel, mint Brazília vagy Új-Zéland).

A szerkesztõbizottság fontos feladatának tekintette azt, amit katonatudós elõde-

ink ránk hagytak, ez pedig a magyar katonai szaknyelv tisztaságának õrzése. Ennek

érdekében rendszeresen útmutatót adtunk ki szerzõinknek és lektorainknak, ami

sajnos nem mindig volt elegendõ.

A jó minõségû folyóirat kiadásához nem elegendõ az a bizottsági munka,

amelyért mindazoknak köszönetet mondok, akik abban az elmúlt évtizedben részt

vettek. Ugyanilyen fontos feltétel az a mûszaki szerkesztõi háttér, amit a Bausz

Stúdió, személyesen Bausz Sándor biztosított.

Elköszönve az Olvasótól, a jól végzett munka érzésével, tiszta lelkiismerettel

adom át a stafétabotot a tevékenységét 2019. II. félévében megkezdõ új szerkesztõbi-

zottságnak és elnökének. Kívánom, hogy a Társaság alapításának 30. évfordulója

után, a negyedik évtizedben is eredményesen, nyugodt körülmények között foly-

tassák munkájukat.

Király László

FÓRUM



Az Olvasó köszöntése

2019 márciusában a Magyar Hadtudományi Társaság alelnökévé választottak, ez

azzal is jár, hogy a Hadtudomány címû folyóirat szerkesztõbizottságát is vezetem.

A folyóirat 2019/3. száma és a 2019. II. félévi elektronikus lapszám lesznek az elsõ

kiadványok, ahol az impresszumban elsõ alkalommal jegyzem a lapot a szerkesztõ-

bizottsági elnökként.

A folyóiratban 2007-tõl rendszeresen publikálok, lektorként pedig részt veszek a

Humánpolitikai szaktevékenységek címû rovat formálásában, fejlesztésében. Egyik

szervezõje voltam a 2014. évi nemzetközi humánpolitikai konferenciának, és közre-

mûködtem a konferenciakötet szerkesztésében is. Az elmúlt bõ egy évtized alatt

olyan fõszerkesztõktõl tanulhattam meg a publikációk közreadásával összefüggõ

technikákat, illetve a bírálatok helyét és szerepét, felhasználásának módját, mint

Horváth István és Bertalan György. Elhivatottságuk, rendkívüli munkabírásuk pél-

daértékû számomra ma is.

A társaság megújult vezetésének fontos célja, hogy megõrizzük és erõsítsük,

a Hadtudomány A-kategóriás folyóiratkénti minõsítését, amihez szélesíteni kell

szakírói hátterét, a publikált témakörök aktualitását.

A honvédelem megújítása szellemi megújulást is kíván. A megújult szerkesztõ-

bizottság megkezdi a folyóirat „nemzetközisítését”: a jövõben vállaljuk az angol

nyelvû publikációk megjelentetését is az elektronikus lapszámban. A nemzetközi

kapcsolatok kiépítéséhez jobban fel szeretnénk használnia NATO-ban és az EU-ban

dolgozó katonai és civil szakértõk kapcsolatait, együttmûködési és partnerségi lehe-

tõségeit, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a

Nemzeti Közszolgálati Egyetem lehetõségeit. Erõsíteni szeretnénk a folyóirat hasáb-

jain a vitaszellemet is, amihez helyet biztosítunk. Át fogjuk tekinteni a folyóirat belsõ

rovatszerkezetét, és azt az elmúlt évtized diszciplináris változásai alapján korszerûsí-

teni fogjuk. Változtatni szeretnénk a Társaság kommunikációján, szeretnénk minél

több külsõ szakértõt bevonni a haderõ, a hadtudomány különbözõ témáinak publi-

kálásába. Továbbra is biztosítani szeretnénk a folyóirat lehetõ legszélesebb körben

történõ megjelenését, marketingjét a civil társadalom, a tudomány mûvelõinek

körében. Amellett, hogy tagjaink továbbra is változatlanul megkapják a folyóiratot,

az elektronikus (online) elérhetõség fenntartásával biztosítjuk a legszélesebben értel-

mezett transzparenciát is. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a tanulmányok és

cikkek külsõ és belsõ elbírálására.

A megfogalmazott célok, elvárások és lehetõségek számbavétele együtt alkotja

az új szerkesztõbizottság feladatait.

Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években a folyóirattal kapcsolatban etikai

probléma nem merült fel. Köszönöm a megtiszteltetést és bizalmat, valamint a lehe-

tõséget, mellyel tovább szolgálhatom a hadtudomány ügyét. Kérem a Társaság veze-

tésének, a szerkesztõbizottságnak, a szerzõknek és a lektoroknak a segítségét ahhoz,

hogy tovább erõsítsük a folyóirat aktualitását, minõségét. És kérem olvasónk vissza-

jelzését, további érdeklõdõ támogatását.

Hegedûs Henrik
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ABSTRACT:

„Today the epicentre of the revolutionary war must be in the great urban zones…” – one of the

first theorists of urban guerrilla warfare, Abraham Guillén wrote in the middle of the 1960’s.

After the Second World War the area of modern metropolises, as the political-economic-

military centre of power became the main theatre of guerrilla warfare in Latin-America where

70-80 percent of the population lived. This study focuses on Guillén’s main works and theories

on urban guerrilla warfare. The related research was supported by the ÚNKP-18-4-NKE-13

New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.
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of the Royal Hungarian Army 1920–1938
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ABSTRACT:

The military consequences of the Trianon Peace Treaty, after World War I, were catastrophic

for Hungary: totally excluding the possibility of an armed revision. That was why the

Hungarian military leadership sought to re-establish the country’s armed potential. Between

1920 and 1938 such efforts were impeded by the Alliance’s control and the country’s economic

hardships.
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The Basic Military Virtues and their Position in

the Hungarian Military Science Literature in the Long 19th Century
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ABSTRACT:

This paper is the final part of a series of papers. The series is proposing a) to present the

relationships of basic military virtues; b) to present the multitude of basic military virtues; and

finally c) to find the basic military virtues in the Hungarian military science literature of the

long 19th century. The first, second, third and fourth parts of the series dealt with virtues

generally, lists and types of the military virtues, courage, honour, loyalty and their types. This

final part focuses on the Hungarian military science literature of the long 19th century in

connection with the basic military virtues.
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ABSTRACT:

The various ‘turns’ in the humanities and social sciences can also have positive implications on

military history and military science. There was a noticeable increase in efforts to include

aspects from anthropology, cultural memory in the research, as well as studying warfare and

army activities in broader socio-cultural context. Consequently, in addition to

transdisciplinary disciplines, this process involved the redefinition of traditional

sub-disciplines, such as military geography. In the paper, I examine the impact of these

processes and their potential application in military history research. I outline a theoretical

background of the relationship between (different aspects of physical and social) space and

army in the light of recent English-language literature, and illustrate the possibilities of

analysis with examples from my research (1948 centennial celebrations, database of the killed

in 1956).
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new military history; military geography; material culture studies; cultural memory; violence

studies, 20th-century Hungarian history; propaganda; digital humanities; historical

geographic information systems (HGIS).
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ABSTRACT:

In 2005 a session was organized by the Institute of Military History on the position of

Hungarian military historiography as a sub-discipline, on its position and role, together with

the task of its reform in the light of the new possibilities of military historiographers. On the

basis of papers from that time to date one can declare that the problems discussed brought no

consensus at all; all the less since they were closely interconnected with other discourses on

the autonomy of Hungarian military science, on its structure and on the circumscription of its

special fields. So the basic questions raised as early as the middle of the 19th century – the tasks

and objectives of military history research and the position of military historiography in the

system of sciences – have remained unanswered even by today. This is why the opinion of

Géza Perjés (1917–2003), the Hungarian military historiographer of the greatest influence,

formed in the summer 1956, seems to be informative and highly current at present, too. The

original text of his contribution came to light from his posthumous papers and is published

unabridged in this study.

According to Perjés military history is an auxiliary science of historical knowledge as a whole,

and its task cannot be to help contemporary military praxis because the inherency between

military past and present military affairs is far from being immediate or close.
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ABSTRACT:

During the Indochina War, the general image established of the northern communist guerrilla

forces was mainly about their successful ambushes and raids after which they withdrew to

their safe havens close to the Chinese border out of the reach of their enemy. This concept of

safe havens support the theory of guerrilla warfare: to keep up fighting the irregular forces need

a remote territory and its population to support them, otherwise they do not stand a chance

against the usually well-equipped and superior regular forces. Before 1950, the French army was

a clearly superior force, which used its might to crush the opposition in a traditional colonial

way of warfare. The general image is false, since in the first part of the war the French launched

multiple operations into the Vieth Minh safe haven, and Operation LEA is one of the largest

scales of those, and the best example of combined arms warfare during the Indochina War.
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ABSTRACT:

The topicality of the article is the Digital Soldier 2.0 program, announced in the Defence and

Army Development Program, and an American document available since the beginning of

2019. The latter was issued by the US Department of Defence under the title „Artificial

Intelligence Strategy 2018", a long-term program that once again brought the intelligence

research of the military into the centre of attention.
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ABSTRACT:

Cybersecurity risk identifying methods reveal reality only partly. They are, however,

ineffective against targeted attacks. The article examines the possibility of a more accurate

calculation method that using the Fuzzy logic — the research based on the Hungarian IT

infrastructure of the railway.
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Beláz, Annamária

Information Security for Public Administration: Predictable Incidents?

DOI 10.17047/HADTUD.2019.29.3.92

ABSTRACT:

The basic task of the state and its executive body – the state administration – is the primary

objective to do the fundamental mission of state. Modern public administration services

related to the construction of the digital state have become an effective, efficient and

economical task. At the same time, however, it should not be forgotten that the protection and

security of data stored, processed and transmitted in administrative systems must always be a

priority. The tool to protect against physical and information security incidents is to develop a

complex (information) security approach in public administration. The aim of the study is to

demonstrate how approaches to probability and statistical analysis can be used to forecast

security incidents and to build a more robust public administration.
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Administration; information security; incident forecast; defence tree model.
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ABSTRACT:

Both in education and in organisational life the notion of decision making is predominantly

dealt with in a normative context. However, the realm of human decisions is much more

complex. Besides formulas and algorithms, human factor also has a pervasive role. The

present article reviews the relevant literature on theories of human behaviour – rather than

classical theories of utility maximising homo oeconomicus – in order to show yet another side

of our decision making processes. Our decisions are influenced by both of our mental

subsystems (thinker and feeler). The concept of rationality is much more multifaceted than

mere financial rationality. Moreover, our decisions are also effected by our motivations which

can be manifold.
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ABSTRACT:

The study examines the issues of organizational culture change among the characteristics of a

bureaucratic organization. It also focuses on issues that may affect the organizational

development of the Hungarian Defense Forces according to the program announced under

the name Zrínyi 2026.
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Organizational culture; bureaucratic organization; military socialization; change; values.
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ABSTRACT:

Fake news, pseudo-news, nowadays these are commonly used terms, however, professionals

are less concerned with their security policy. This study attempts to shed light on the social

aspect of fake news as a phenomenon. Pseudo news can also have an impact on people’s sense

of security, and can even cause diplomatic, military, and national security problems. It is

therefore important to look at the phenomenon from a security policy perspective as well.
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Fake news; deception; sense of security.
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ABSTRACT:

The Zrínyi 2026 Defence and Military Development Program is the most comprehensive

defence development program of the past thirty years, within which the Hungarian

government also set the goal of the broadest development of the Hungarian defence industry

in connection with the comprehensive development of the Hungarian Defence Forces. With

the launch of the program in 2017, in addition to the significant and continuous growth of the

defence budget, the government has created a favourable domestic environment for the

defence industry through numerous measures and organizational changes, moreover, it also

intends to launch further development, programs and cooperation in the ten years of the

program. The ability of the industry to take advantage of these opportunities and the weight

of the Zrínyi 2026 Program in the complex domestic and international environment and

factors that determine the development potential of the industry is a key issue for the

government to meet its ambitious goals and to develop the Hungarian defence industry. The

study examines the issue in the light of the results of the Zrínyi 2026 Program and the plausible

expert suggestions for the development of the Hungarian defence industry.

KEYWORDS:

defence industry; development of the defence industry; industrial development policy; Zrínyi

2026 National Defence and Military Development Program; effects of Zrínyi 2026; armed

forces development; defence budget; Hungarian Defence Forces.
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