
TANULMÁNYOK A KATONAI NEVELÉS KÖRÉBŐL 

(3. kötet) 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 320 o.) 
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A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban megjelent mű joggal tarthat igényt 
az érdeklődésre. Ezúttal — figyelembe 
véve a polgári és katona olvasók köré
ben mutatkozó nagyfokú érdeklődést — 
szociológiai és katonaszociológiai prob
lémákat tár az olvasó elé. Éppen ezért 
bizonyos értelemben régi hiányt pótol. 
Hiszen, amíg a szocialista országok 
hadseregének többsége számottevő szín
vonalas katonaszociológiai publikáció

val dicsekedhet, addig a mi katonai 
sajtónkban mindezideig nem látott nap
világot magyar szerzők tollából szár
mazó átfogóbb katonaszociológiai írás
mű. 

A kötet katonaszociológiai témával 
foglalkozó írásai felölelik e tudomány
ág valamennyi fontosabb kérdéskörét 
és kutatási területét: a katonaszocioló
gia vázlatos történetét, tárgyát és jelleg
zetességeit; a vizsgálatok módszertani 
kérdéseit; a katonai vezetés egyes szo
ciológiai összefüggéseit; a hadseregfej
lesztés szociális prognosztikáját; nép
hadseregünk belső szociális struktúrájá
nak és mobilitásának elemzését; a ka
tonai pályaválasztást befolyásoló ténye
zőket, valamint a harckiképzés szocioló
giai problémáit. 

A kiadvány szerzői megismertetik az 
olvasóval a szociológiai és katonaszo
ciológiai elméleti kutatások legújabb 
eredményeit, tájékoztatva a jelentősebb 
hazai és külföldi szakmai viták alaku
lásáról is. A fő figyelmet azonban a 
hadsereg életére, a katonai vezetés, a 
kiképzés és az erkölcsi-politikai nevelés 
szociológiai összefüggéseire fordítják. E 
kérdéseket elsősorban a Magyar Nép
hadsereg életének tükrében vizsgálják. 
Ebben a kötetben jól megvalósul az el
mélet és a gyakorlat egysége. Az egyes 
tanulmányok inkább a gyakorlat felől 
közelednek az elmélet felé, mások pe
dig az elmélet felől próbálják a kikép
zés és a nevelés gyakorlati munkáját 
tovább lendíteni. Ezért mind a tudomá
nyos kutatók, mind a csapatszolgálatot 
teljesítő gyakorlati szakemberek mun-
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kajának további fejlődése szempontjá
ból hasznos tudnivalókat tartalmaz ez a 
mű. 

Az alábbiakban röviden összefoglal
juk az egyes tanulmányok főbb monda
nivalóját, ezzel is jelezve a kötet tema
tikai gazdagságát, a dolgozatok logikai 
összefüggéseit és hasznosságát. 

Csépé József a tanulmánykötet érthe
tősége szempontjából fontos tárgymeg
határozó és terminológiai kérdésekkel 
foglalkozik. Vázolja a marxista szocio
lógia keletkezésének és fejlődésének út
ját, a katonaszociológia születésének 
történelmi körülményeit, a szocialista 
hadseregekben folyó katonaszociológiai 
kutatás mai állását, e tudomány fő jel
legzetességeit és leggyakrabban előfor
duló fogalmainak jelentését. Tekintettel 
a dolgozat bevezető jellegére, csak álta
lában szól azokról a kérdésekről, amely
re a többi tanulmány részleteiben is 
megadja a választ. 

Wiszler József a katonaszociológiai 
felvétel néhány módszertani sajátossá
gát taglaló írásával bevezeti az olvasót 
a felmérés tervezésébe, ismerteti a ter
vezés fontosabb követelményeit és mód
szereit, felhívja a figyelmet a hadsereg
ben folytatott szociológiai vizsgálatok 
egyedülálló sajátosságaira is. Arra, hogy 
a szociológiai felvétel előkészítése mi
lyen felelősségteljes elméleti és mód
szertani tisztánlátást követelő feladat. 
Elmondja, hogy a munka megkezdése 
előtt ki kell dolgozni a kutatás módszer
tani programját, tárgyát, rögzíteni kell 
feladatát, elgondolását, majd meg kell 
találni azokat az alapvető mutatókat, 
amelyek az empirikus valóságban meg
bízhatóan tükrözik a kutatott fogalma
kat. 

Nagy Emil a katonai vezetés egyes 
szociológiai kérdéseivel foglalkozó dol
gozatában — néhány különösen fontos 
és általános vezetésszociológiai problé
ma elemzése mellett — főként azt vizs
gálja, miként lehet felhasználni a csa
patok vezetésében a ijfúságkutatás, a 
jövő tudomány, a regionális sajátossá
gok megismerése, az alakulatok belső 
szociális struktúrájának felderítése, a 
katonai kiscsoportkutatás, valamint a 
személységszociológia eredményeit. Rá
mutat, milyen fontos a katonai vezető 
számára — kiváltképpen a felső és kö
zépszintű parancsnok számára — társa
dalmunk alapvető osztályainak és jelen

tősebb rétegeinek az alapos ismerete. 
Hiszen enélkül nem ismerheti a gond
jaira bízott — különböző társadalmi ré
tegekből származó — ifjúságot sem. 

Nagy Emil — Wiszler József tanulmá
nya a magyar társadalom várható fej
lődésének a hadsereg személyi állomá
nyát és a kiképzést befolyásoló hatá
sával foglalkozik. A szerzők következte
téseket fogalmaznak meg arra nézve, 
hogy a legközelebbi évtizedek társadal
mi változásai miképpen módosítják a 
személyi állomány szociális összetételét, 
általános műveltségét és szakmai kép
zettségét, politikai és honvédelmi előis
mereteit, szemléletét, igényeit és képes
ségeit. Megkísérlik vázolni azt is, hogy 
e változások a vezetés, a kiképzés, a ne
velés milyen módszereit és eszközeit he
lyezik majd előtérbe. 

Pásztor István a Magyar Néphadse
reg belső szociális struktúrájáról és mo
bilitásairól szóló írásában e fogalmak 
szabatos értelmezését adja, s bemutatja 
azokat a változásokat, amelyek a leg
utóbbi mintegy másfél évtizedben nép
hadseregünk csoportszerkezetében és 
belső mobilitásának alakulásában vég
bementek. 

Tarján Imre dolgozata az 1968. évi 
tiszti iskolai felvétel keretében lefoly
tatott felmérésekre támaszkodva mutat
ja be, hogy mennyiben befolyásolja a 
szociális származás, a területi megoszlás, 
a lakóhely, az anyagi helyzet, a tanul
mányi eredmény, a családi háttér, az 
ismeretségi kör, a toborzás, az érdeklő
dés, a szemlélet és a tájékozottság a fia
talok katonai pályaválasztását. 

Nádai György tanulmánya elméletileg 
és gyakorlatilag elemzi a harckiképzés 
néhány fontosabb szociológiai összefüg
gését. 

A felsorolt katonaszociológiai tanul
mányokat szerencsésen egészíti ki két 
pedagógiai és egy pszichológiai jellegű 
írás. 

Földi József tanulmányában arra ke
res választ, milyen módon fejleszthető 
a tisztek önálló gondolkodása és telje
sítményképes tudása az eszmei-politikai 
oktatásban. Ez az írás polemikus célza
tú. A szerző országosan vitatott kérdé
sekben fejti ki a véleményét, s bizonyá
ra segíti a vita tovagyűrűzését, a megfe
lelő megoldás kialakítását. 
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Bálint Sándor a katonai közösségek 
kialakításának néhány törvényszerűsé
géről ír. Végigvezeti az olvasót ama fo
lyamat főbb állomásain, amelynek kere
tében az együvé sorolt személyek kez
detben laza csoportjából a katonák jól 
összekovácsolt kommunista közössége 
alakul ki. 

Csépé József és Hartai Lajos közös ta
nulmánya azt a hatást elemzi, amelyet 
az alegységparancsnokok és a beosztot

tak kapcsolata a katonák aktív magatar
tásának kialakítására gyakorol. 

Joggal remélhető, hogy a kötet — te
matikája, tartalma és szerkesztésmódja 
eredményeként — érdeklődést vált ki 
és kedvező fogadtatásra talál tiszti és 
tiszthelyettesi karunk közvéleményé
ben, hasznosan segítve elméleti ismere
teik gazdagodását és mindennapi mun
kájukat. 

Sztana Béla 
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