
TANULMÁNYOK A KATONAI NEVELÉS KÖRÉBŐL 

(2. kötet) 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 390 o.) 
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E tanulmánysorozat közrebocsátásá
val — amelynek 1. kötete a múlt év
ben jelent meg — a Zrínyi Katonai Ki
adót az a szándék vezette, hogy éven
ként vagy kétévenként kiadásra ke
rülő, egy-egy kötetben ismertesse a ki
képző-nevelőmunka területén szerzett 
tapasztalatokat. Emellett bizonyos mér
tékig összefoglalója legyen a sok te
kintetben még elszigetelten folyó kuta
tómunkának. Az írások célja tehát, hogy 

elősegítse a katonai nevelés fogalmaid
nak a tisztázását, az alkalmazandó és 
helyes módszerek megismerését. Nem 
valamiféle véglegesség igényével lép
nek fel, inkább javaslatokat tartalmaz
nak, problémákat vetnek fel. E kötetek 
nem pedagógiai kézikönyvek, hanem a 
hadseregünk diktálta feladatokhoz sze
retnének támaszt nyújtani azzal, hogy 
egy-egy problémát alaposabban ele
mezve, az érdeklődés középpontjába ál
lítsanak. A kötetek funkciójából követ
kezik, hogy nem törekednek teljes
ségre. Ezen túlmenően azonban objek
tív nehézségek is akadályozzák, hogy a 
kiképzés-nevelés területének nem min
den részlete kerül kellő megvilágításba. 
Azok a kiképzők-nevelők, akik gyakor
lati munkájuk során ütköznek a prob
lémákba s jól vagy rosszul, de a leg
jobb igyekezettel próbálják azokat meg
oldani — nem mindig képesek tapasz
talataikat úgy ismertetni, hogy azok a 
közösség számára is tanulságot nyújt
sanak. Ebből következik, hogy a tanul
mányok színvonala eléggé különböző, 
noha mondanivalójuk hasznos, és úgy 
gondoljuk — ez jelenti a lényeget. 

A most közreadott 2. kötet — az 
1-höz hasonlóan — három fő területről 
közöl tanulmányokat, mégpedig a ve
zetés, a beosztottak megismerése és a 
kiképzés-nevelés köréből. Túl hosszúra 
nyúlna mind a tizenegy tanulmány is
mertetése, ezért csupán három — az 
egyes témakörökre jellemző — tanul
mányról szólunk részletesebben. 

A vezetés témaköréből Paréj Lajos 
százados: „A szakaszparancsnok napi 
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időbeosztása" c. tanulmányát említjük 
meg. A munkaidővel való helyes gaz
dálkodás, az idő ésszerű kihasználása 
rohamosan fejlődő világunknak hovato
vább legégetőbb, legsürgősebben meg
oldandó problémáját jelenti. A gazda
ság, a technika fejlődése egyre nagyobb 
feladatokat ró a vezetőkre, s ennek csak 
úgy képesek eleget tenni, ha nem ap
rózzák el idejüket, ha a korszerű veze
tési elvek szerint dolgoznak. A veze
tők munkaidejének tudományos vizs
gálata a polgári életben már elkezdő
dött. De mi a helyzet a hadseregben? 
A szerző alegységparancsnoki szinten, 
62 szakaszparancsnok „munkanap-fény
képe" alapján próbál választ adni. Ezek 
szerint (1965 őszi helyzet) szakaszpa
rancsnokaink munkaideje átlagosan 
11,8 óra, ami jóval magasabb, mint a 
polgári életben dolgozó hasonló veze
tőké. Ha eltekintünk ettől a jelentős 
óraszámtól, s azt kutatjuk: az mikép
pen oszlik meg, meg kell állapítanunk, 
hogy a munkaidőnek csupán 11,07%-a 
jut az önképzésre, a foglalkozásra való 
közvetlen felkészülésre; a központi to
vábbképzésre, ami a korszerű harci 
technikai eszközök, harcászati elvek 
megismeréséhez, elsajátításához vajmi 
kevés. A beosztottak megismerésére, 
nevelésére, a kollektíva kialakítására 
fordítható 3,06%-nyi idő ugyancsak mi
nimális. E fényképek (melyek az el
múlt évek során bizonyára „fejlődtek", 
ésszerűbb elosztást mutatnak) arra fi
gyelmeztetnek, hogy az eddig kialakult 
helyzet alapos elemzésére, vezetési 
módszereink tudományos alapokra tá
maszkodó továbbfejlesztésére van 
szükség. Egyébként az egyre bonyolul
tabbá, nehezebbé váló feladatainkat 
nem leszünk képesek sikerrel megol
dani. 

Gruber István őrnagy—Molnár Ká
roly alezredes: „A katonai kisközössé
gek vizsgálatainak tapasztalata"-it is
merteti. A katonai kiscsoportok sze
repét a korszerű, elszigetelten tevé
kenykedő csapatok .harca emelte köz
ponti problémává. Napjainkban, ami
kor a korszerű tömeghadsereg java 
részben kisebb kötelékben oldja meg 
feladatát — semmilyen vezetői kva
litás, sem tömeges tevékenység nem 
pótolhatja, sőt nem nélkülözheti a 
szűkebb kollektívák, az egyes embe
rek, a beosztottak magas fokú erköl
csi-politikai meggyőződöttségét. szak

tudását, felelősségérzetét stb. Ezideig 
hadseregünkben még nem fordítottak 
kellő figyelmet a katonai kisközösség
ben létrejövő emberi kapcsolatok 
konkrét vizsgálatára, pedig a szocia
lista tudatformálás feladatait nagy 
részben a katonai kisközösségben old
ják meg. A szerzőket vizsgálódásaik 
során az a cél vezette, hogy megha
tározzák azokat a tényezőket, ame
lyek megléte esetén a kiscsoportok 
közösséggé válhatnak, továbbá, hogy 
a közösséget alakító tényezők sajátos 
körülmények között hogyan érvénye
sülnek, milyen szerepük van a kis
csoportok közösséggé alakulásában. 
Tizenöt különböző kiscsoport szerve
zettségi szintjét, illetve annak érzel
mi, értelmi, akarati, erkölcsi ténye
zőit elemezve vonták le következte
téseiket. Ezek rendkívül tanulságosak, 
kitűnik belőlük, hogy az érzelmi kap
csolatoknak, az értelmi méltányolás-
nak, a vezető személyiségjegyeinek 
milyen fontos szerepe van a közösség 
formálódásában. 

Ezek a vizsgálatok csupán első lép
csőfokát jelentik a csoportkutatás me
todikájának. Mint vizsgálati lépés ön
magában főleg diagnózist nyújt, de 
emellett lehetőséget ad a megfelelő 
tájékozódásra, a közösségi élet mé
lyebb, sokoldalúbb kutatására. 

Végül egy olyan tanulmányról szó
lunk, amely a midennapi kiképző-ne
velőmunkával ma még nincs kapcso
latban, de a jövőt illetően nagyon is 
fontos szerepet játszhat majd. Zábory 
Sándor alezredes: „A programozott 
oktatás"-ról szóló tanulmánya a di
daktika legkorszerűbb eljárásainak 
egyikéről ad igen érdekes, eléggé rész
letes ismertetést. A programozott ok
tatás módszerének alkalmazásával a 
Szovjetunióban éppúgy, mint az Ame
rikai Egyesült Államokban és sok más 
fejlett országokban már komoly ered
ményeket értek el, noha mindössze 
10—14 éve, hogy az első kísérletek 
megkezdődtek. Érthető módon első
sorban azokon a területeken haszno
sítható sikerrel, ahol viszonylag rövid 
idő alatt kell a korszerű technika ke
zelését elsajátítani, ahol különösen 
szükség van az elvek egységes értel
mezésére és gyakorlati alkalmazására, 
a végrehajtás, az együttműködés me
chanizmusának, részleteinek kialakítá
sára és begyakorlására. Vagyis min-
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denekelőtt a hadseregben. A Szovjet
unióban is a hadsereg jár az élen a 
programozott oktatás módszereinek al
kalmazásában. A tanulmány rendkí
vül gyakorlatias és szemléltető mó
don ismerteti az ún. lineáris és az el-
ágazásos programok alapján készített 
programozott könyvet. Mindkét pél
da kézzelfoghatóan bizonyítja e mód
szer előnyét. Amellett a könyv tájé
koztat a programozott oktatás egyéb 
eszközeiről is, az oktatógépekről, a 
robotinformátorokról stb. Különösen a 
harcászati kiképzésben vannak nagy 
lehetőségei a programozott oktatás al
kalmazásának. Az új ismeretek köz
lését a programozott tankönyvek, gépi 
programok, a szellemi jártasságok és 
készségek kialakítását főként a kol

lektív gyakorlóprogramok, kollektív 
oktatógépek és oktató berendezések 
segítik elő. Ily módon lényegesen le
rövidíthető az oktatás ideje. 

Üjból hangsúlyozzuk, hogy az emlí
tett három tanulmány rövid ismerte
tésével nem szándékoztunk rangsoro
lást végezni, hiszen a többi tanulmány, 
amely a parancsra, a honvédelmi neve
lés időszerű politikai oktatás tapaszta
lataira stb. vonatkozik, ugyancsak jó és 
hasznos tanácsokat tartalmaz. Ez a kö
tet — hiányosságai ellenére is — igen 
sok segítséget nyújt a kiképzők gyakor
lati munkájához, s talán nem fogja az 
a vád érni, hogy elvont problémákat 
boncolgat. 

Csonka György 
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