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POUTIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

Az egészségesebb életvitelt elősegítő felvilágosítás 
néhány aktuális kérdése 

Dr. Sándor György e,redes 
a hadtudományok kandidátusa 

A2 utóbbi évek során mind nagyobb érdeklődés alakult ki az életmód, az 
életvitel kérdései iránt. Ennek sokféle összefüggésében egyre felismertebbé vált 
az egész.séges ,áletmód jelentősége, a társadalom tagjainak kiegyensúlyozott tevé
kenységét nagymértékben meghatározó biológiai és szellemi állapot. lgy ezekben 
a felismerésekben fogalmazódtak meg olyan nagy jelentőségű megállapítások, 
amely szerint az egészséggel, az emberek gyógyításával kapcsolatos kérdések fon
tos társadalompolitikai szerepet játszanak és mint ilyenek érdemi módon befolyá
solják az emberek közérzetét, a társadalom közhangulatát. 

Nehéz gazdasági helyzetünk ellenére egyfelől a koDábbi évek elmaradásának 
felszámolása, másfelól korunk orvostudományának és lehetőségeinek tömeg
méretű hozzáférhetőségének megteremtése érdekében a VI. ötéves terv fejlesztési 
feladataiból kiemelkedő az egészségügy korszerűsítésének programja. 

Néphadseregünkben széles körű és eredményes tevékenység folyik a mind 
egészségesebb életmód és az állomány egészségvédelme érdekében. Igen sok kez
deményezés, fontos párthatározatok és állami intézkedések születtek helyzetünk 
további javítása, fejlesztése érdekében. Nagyarányú korszerűsítések folynak a 
katonaegészségügyi intézetekben és legalább ilyen fontos az „első ellátást" biz
tosító a laktanyákban, helyőrségekben biztosított alapellátás fejlesztése. 

Van azonban az egészség-védelemnek egy kevésbé látványos, de nem kevésbé 
fontos területe az egészségügyi felvilágosító tevékenység. Vitathatatlan hogy e 
területen is sokat tettünk az e1múlt évek során, de be kell vallanunk: közel sem 
eleget. 

E tekintetben több dolgot is érdemes számbavennünk. Az egyik kérdés, hogy 
az egészségügyi felvilágosító munka hagyományos kereteit, eszközeit és módsze
reit már túllépte az élet. Ebből fakad a másik probléma, kinek, melyik szerve
zetnek egy adott időben milyen kérdések álljanak előtérbe? Talán nem is folytatva 
ezt a sort: könnyen belátható, hogy minden kezdeményezés, hasznos és jól bevált 
tapasztalat jól szolgálhatja e problémák megoldását. 

Bennünket az a felfogás vezet, hogy az egészségvédelmet, az egészséges élet
módot elősegítő felvilágosító tevékenység nem korlátozható egyetlen szerv, vagy 
szakág feladatává. Ez persze közel sem azt jelenti, hogy bizonyos ágazatoknak 
ne lenne különlegesen fontos szerepe pl. az egészségügynek e feladatok végre-
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hajtásában. A felvilágosító munka kiszélesítését és ennek folyamatos végzését 
közös feladatnak tekintjük s a közös felelósségre hivatkozunk. 

Jelen írásunkban néhány olyan problémát kívánunk közrebocsátani, amelyek 
helyes megítélése és közvetítése a személyi :állomány körében szemléletformáló, 
gyakorlatot alakító jelentőséggel bírhat. Teszik ezt a hadtápbiztosításban nem 
utolsó sorban azért, hogy az emberek anyagi-egészségügyi ellátását végző szak
embereket e munka fontos szereplóinek tartjuk. 

Írásunkban elsőként a sorkatonákat közvetlenül érintő kérdésekről szólunk, 
majd szélesebb értelemben valamennyi állománykategória számára útmutatást 
nyújtó gondokat kívánjuk közreadni. 

Mindennapi életünk fontos meghatározottságai között szervezetünk állapota, 
közérzetünk fizikai és szellemi készenlétünk nemcsak szük:tett adottságunk, hanem 
életkörülményeink és magatartásunk, viselkedésünk következménye is. Az embe
reknek egy jelentós része akkor vesz csak tudomást életvjtelének e fontos ténye
zőjéről, ha valamilyen zavar, rendellenesség jelzi, hogy a szervezet, szellemi, 
fizikai állapotában a megszokottól eltérő, a normális életvitelt akadályozó gon
dok támadnak. 

Az embereknek régebben nem is igen volt módjuk önmagukkal törődni. A 
mindennapi megélhetésért folyó küzdelmük és szellemi fizikai kiszolgáltatottságuk 
közepette a betegséget a sors csapásának, elrendeltetésének fogta fel. Életének 
körülményei, anyagi feltételei a betegséget megelőzni, sem kikerülni nem tették 
lehetővé, valójában kiszolgáltatott volt. Így van ez még ma is a Föld sok országá
ban, ahol is tízmilliók állapota, sorsa a véletlen és legtöbbször az egyénre nézve 
tragikus következményekkel végződő életutakba torkollik. 

Igen sok kérdés, amely fizikai és szellemi állapotunk védelmével kapcsolatos 
nem ment át úgy a köztudatba, hogy az ott befolyásoló erővé váljon. M'árpedig 
napjaink egészségvédelme csak az érintettek aktív közreműködésével oldható meg 
eredményesen. Az aktivitás felkeltésének pedig az az útja, hogy felvilágosítsuk 
az embereket és ráébresszük őket saj:át kötelességeikre. 

Az életmód napjaink egyik, az embert legközvetlenebbül és legátfogóbban 
érintő kérdése, amelynek alakulása a közvéleményt élénken foglalkoztatja. Ennek 
sokféle oka van, mégis talán az egyik legfontosabb körülménye abban van, hogy 
életvitelünk legbelsőbb sajátunk, személyes magánügyünk és éppen ezért az élet
módot meghatározó smmtalan társadalmi feltétel konkrét érvényesülése saját 
személyiségünktől annyira befolyásolt, hogy attól válik egyedivé, minden egyes 
embert külön jellemzővé. Ez azonban nem zárja ki az életmód közös, általános 
jellemzőinek pontos körvonalazását, amely a különböző életvitelhez tapasztalatból 
és az azonos feltételek között élő emberek várható viselkedéséből összeállítható. 
Az ilyen jellegű összegezések egyfelől orientáló hatásuk, másfelől összehasonlí
tásuk lehetősége révén tanácsul, útmutatóul szolgálhatnak. 

Az életmód napjainkban elsősorban is a társadalmi változások következtében 
került a figyelem előterébe. A legutóbbi évek az elmúlt évtizedek fejlődésének 
olyan új, minőségileg más lehetőségeit bontakoztatták ki, amelyek parancsolóan 
előírják a „hogyan" éljünk kérdésének mind tudatosabb programozását. De az 
anyagi, társadalmi, szellemi javak növekedésének és mára elért szintjének nem 
kevésbé fontos tanulsága abban is kezd nyilvánvalóvá válni, hogy az élet minő
sége nemcsak az anyagi javak növekedésétől függ. Ezen utóbbi felismerés kész
teti a kiadvány szerzőjét is többek között arra, hogy az élet olyan nagyon fontos 
összefüggéseiről, mint az egészségről meghatározott helyzetben, a katonai szolgá
latot teljesítőknek közérthető útmutatásokat nyújtson. 
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Ennek szükségességét az is magyarázza, hogy az élethelyzet olyan fontos 
változása, mint a katonai szolgálatra történő bevonulás megváltoztatására, új 
szokások elfogadtatására készteti az embert, amelynek alakulása fontos szerepet 
}átszik közérzetünk, szellemi, fizikai állapotunk egészére. Elsőként tehát az élet
helyzet változásának, a katonai élet és a belőlük fakadó körülmények néhány 
jellegzetességével foglalkozzunk. Azokkal, amelyek ismerete és számbavétele 
megkönnyítheti a szolgálat ellátását és segíthet megelőzni olyan kellemetlenségeket~ 
amelyek igen megnehezítik a katona életét. 

l. Ritmusváltás, új közösség, új értékek, új követelmények 
Ma hazánkban a katonai szolgálatot törvényeink állampolgári kötelességgé 

teszik mindenki számára, s ebből következően a fiatal férfilakosság szinte kivétel 
nélkül bár különböző korban és különböző időre bevonul katonának. Ez a rendel
kezés összhangban van a társadalom szükségletével és tagjainak igazságérzetével. 
A felmentésben ez alól csak azok részesülhetnek, akik olyan fizikai vagy szellemi 
fogyatékosságban szenvednek, amely nem teszi lehetővc számukra, hogy egész
ségük további károsodása nélkül teljesítsék katonai szolgálatukat. Ha egészség
romlásuk csökken, fogyatékosságuk megszűnik, természetesen behívásra kerülnek 
ők is. 

Ebben a rendelkezésben szocialista társadalmunk magasabbrendű humaniz
musa érvényesül, azaz a társadalmi érdekek érvényesítését nem építí az egyéni 
érdekek rovására. Ennek a rendelkezésnek a másik célja, hogy a hadsereg köz
tudottan veszélyes jellege és feladatából fakadó igen nagy felelőssége nem szen
vedhet csorbát attól, hogy a szolgálatát egyetlen katona is szellemi vagy fizikai 
fogyatékossága miatt nem teljes értékűen látja el. A közvéleményben persze ezek 
a rendelkezések kevésbé ismertek, de közvetlen tapasztalásukból elégedetten 
veszik tudomásul, hogy ezen a területen is érvényesül a társadalmi igazságosság. 

Hogyan látják e"<.t maguk a fiatalok és milyen magatartással fogadják? 
Erre a kérdésre c,;ak akkor adhatunk választ, ha néhány szóval körvonalaz

zuk mit is tekintünk ma katonai szolgálatra alkalmas állapotnak. Ehhez először 
is el kell oszlatnunk egy félreértést, amely az egészség köznapi megítélése és az 
elméleti szóhasználata között húzódik. Ugyanis a mindennapi tudat szerint az az 
ember egészséges, aki nem beteg. Ha azonban az emberi életet a tudományok 
segítségével vesszük vizsgálat alá, akkor kitűnik, hogy ennél jóval bonyolultabb 
az ember helyzetének megítélése. Ugyanis számos esetben az egészséget jellemző 
mutatóktól történő eltérés még nem jelent betegséget. Valamint minden bizonnyal 
ahogyan az életet nem lehet önmagából megmagyarázni, úgy az egészséget sem. 
Nem véletlen tehát, hogy a szolgálathoz szükséges egészségi állapotot is az 
alkalmasság jelző minősíti. 

Ezek előrebocsájtásával térjünk vissza kérdésünkhöz. Most már talán vilá.· 
gosabban értelmezhetjük, hogy a katonai szolgálatra történő alkalmas, vagy alkal
matlan minősítés valamint az egészség és betegség között bár szoros összefüggés 
áll fenn, de nincs azonosság. lgy tehát lehet, sőt az esetek többségében így is van„ 
hogy katonai szolgálatra alkalmatlan fiatal még teljes értékű munkása lehet üze
mének, szakmájának. 

Egy egyszerű példával élve, attól, hogy valaki színtévesztése miatt nem lehet 
hivatásos gépkocsivezető, még kiváló jogász, műszerész, pedagógusként dolgozhat~ 
Ezzel mindjárt egy másik fontos fogalmat is tísztizni szeretnék, nevezetesen mit 
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kell értenünk az alatt a megszorítás alatt, hogy katonai szolgálatra korlátozottan 
alkalmas. Maradva előbbi példáknál itt is arról van szó, hogy az adott fiatal 
egészségi ·állapotában olyan változást találtak, amely valamely konkrét katonai 
beosztás ellátására nem, vagy nem teljes mértékben teszi alkalmassá. Ebből követ
kezeően katonai szolgálatra megszorításokkal alkalmas, azaz meghatározott beosztá
sokban, feladatokba nem vonható be. 

Itt is igyekeznék eloszlatni a félreértéseket, hiszen nem egészen arról van szó, 
hogy a korlátozással alkalmasak közül a többség nem képes ell,átni a már emlí
tett beosztásokat, feladatokat. Egy része persze valóban nem, vagy csak az indo
koltnál nagyobb erőfeszítések árán. Sokkal inkább annak az elvnek az érvénye
süléséről van szó, amelyről a fentiekben már szóltunk, a hadsereg humanitásával 
kapcsolatban. Ennek jól értelmezhető határa úgy fogalmazódik meg, hogy a kato
nai szolgálat nem vezethet a fiatal egészségügyi állapotának roml,ásához. A cél 
ellenkezőleg az, hogy a 18 hónap során olyan fizikai és szellemi gyarapodás követ
kezzen be, amely a munkáséletre történő felkészítést segíti elő. 

Mindezeket évről évre a leszerelő fiatalok tízezreinek egészségügyi adatai, 
testméretük, súlyuk gyarapodása, állóképességük reflexeik javulása és számtalan 
más adat bizonyít. Azért foglalkozunk viszonylag hosszan az alkalmass·ág problé
májával, mert ennek jó ismerete sok fiatalt megóv olyan belső feszültségek kiala
kulásától, amelyek átmenetileg, de egyeseknél tartósan és a kilátástalanság, az 
elviselhetetlenség érzését eredményezheti. Ilyen állapotban a katonai szolgálat 
ellátása a kívánatosnál nagyobb erőfeszítést igényel. 

Elkerülhető-e és milyen módon e feszültség kialakulása? Tapasztalataink 
szerint igen, vagy legalább is lényegesen csökkenthető, ha erre a készség megvan 
a fiatal és a szervezet részéről egyaránt. 

a) A zavarok elkerülésének egyik lén)'eges módja a gyors beilleszkedés 

A katonai szolgálat ellátására fel kell készülni. A felkészülés akkor ered
ményes, ha reális ismeretekkel bírunk a katonai eletról és arra tudatosan készü
lünk. 

A beilleszkedés a katonaéletbe azoknál könnyebb, akik korábban már tar
tósan éltek kollégiumban vagy ehhez hasonló közö'>Ségben. Ugyanis az egyik való
ban sok gondot jelentő körülmény, hogy bevonuláskor átmenetileg elvesztjük 
azt a szűkebb közösségünket, azt a környezetünket, ahol magánéletünk pillérei 
nyugszanak. Bekerülve a seregbe, hiánya miatt a:e: egyéhként is sok ismeretlen 
tényező és feltétel elfogadásában méginkább nő kiszolgáltatottságunk érzése. 

Sajnos sokan ez ellen úgy próbálnak védekezni, hogy még görcsösebben 
ragaszkodnak korábbi életük támpontjaihoz, sőt azokat korlátlanul eltúlozva, 
megszépítve nemcsak megnövelik a hiányuk miatt keletkező ürességet, hanem aka
ratlanul is lebecsülik azokat az új lehetőségeket, amelyek új környezetükben 
pótolhatják, helyettesíthetik ezt a szükségletet. 

Az első és talán legfontosabb lépés, amely beilleszkedésünket nagymértékben 
megkönnyíti: az új környezetben viszonyunkat, vonatkozási pontjainkat kialakító 
helyünket és szerepünket az új közösségben minél előbb felismerő és elfogadó 
magatartásmód feltétele. Nagyon kemény dolog szembenézni, hogy még bevonu
lás előtti környezetemben én voltam számukra a legfontosabb, körülöttem, és 
értem történnek a dolgok, most pedig egyik napról a másikra egészen más érték
rend alakul ki, amelyben önmagunkat megtalálni és az új környezettől is a 
magunk részére szükséges elnyerni bizony nagy erőfeszítést kíván. 

22 

• 



• 

Igazán persze ezek a kérdések a bevonulást követó eseményekkel dús napok
ban folyamatosan elrendeződnek és legtöbbször rövid idő alatt már belső remegés 
nélkül, kiegyensúlyozottan kezdünk hozzá napi teendőink elvégzéséhez. 

Ügyeink reális megítéléséhez elengedhetetlen mások véleményének megis
merése. Az új közösségben létrejövő ismeretségek egyik legfontosabb motíválója 
a szimpátia. Valakihez, vagy valakikhez kialakuló vonzódásunk barátkozási, is
merkedési hajlamunk sokszor alig magyarázható, legtöbbször megérzi az ember 
kivel érdemes bizalmasabbnak, őszintébbnek lennünk. Ennek során érhetnek ben
nünket csalódások és elkerülésükben, csökkentésükben sokat segíthet, ha meg
próbáljuk magunkban pontosabban megfogalmazni a vonzalom okát. Ennek a 
másik oldala, ha megváltozott életünkből fakadó követelmények alapján keressük 
azokkal a kapcsolatot, akik ezen kérdésekben nálunk jártasabbak, adottságuk, 
szolgálati idejük, rendfokozatuk vagy egyéb tulajdonságaik alapján. 

A legrosszabb viselkedési mód, ha magunkba folytva, bezárkózva úgy pró
báljuk áthidalni nehézségeinket, hogy mindenkitől elhúzódva, szembenállva csak 
a körülmények változásától várjuk gondjaink megoldását. Vannak, különösen a 
szolgálattal, kiképzéssel kapcsolatban olyan kérdések, felmerülhetnek olyan nehéz
ségek, amelyekben legcélszerűbb a parancsnokhoz fordulni. Ugyancsak legyünk 
bizalommal otthoni gondjaink dolgában a parancsnokhoz, pártpolitikai munká
sokhoz, akiknek nagyobb élettapasztalatuk, valamint lehetőségeik átsegítenek 
problémáinkon. 

b) A gyors beilleszkedést megszokásaink nehezítik 
Az első perctől kezdve bevonulásunkat követően közvetlenül érezzük azokat 

a változásokat, amelyek a katonaélet mindennapjai korábbi életünkkel össze
vetve számunkra jelent. Érdekes következtetésre juthatunk, ha abból indulunk ki, 
hogy a katonaélet mindennapjainak tennivalói jelentős mértékben azonosak 
korábbi életünk eseményeivel, mégis úgy érezzük mintha gyökeresen mást kellene 
csinálnunk. Ennek nyilvánvalóan több oka van, az egyik kétségtelenül a katonai 
szolgálat szükségességének, értelmének, hasznosságának tudatosulása. Könnyebb 
és gyorsabb a beilleszkedés akkor, ha belátjuk, de legalább is feltételezzük a 
szolgálat társadalmi szükségességét, mintsem elveszett, kárbaveszett időként minő
sítve voltaképp magunk számára ezzel is nehezítve a helyzetet. Ez a dolog persze 
jóval bonyolultabb és most ennek kifejtésére nem vállalkozunk. Inkább arról 
cseréljünk gondolatot, hogy szokásaink, belénkrögzödött megszokásaink milyén 
mértékben gátolj:ák az új életkörülmények adta lehetőségek minél gyorsabb el
sajátításában. 

Nem igen próbáltunk ezen töprengeni, de talán mégis megéri, hogy számba
vegyük tulajdonk~ppen mit is tekinthetünk szokásnak? Legegyszerűbben azokat 
a cselekedeteinket, viselkedési megnyilvánulásainkat tekinthetjük szokásainknak, 
amelyeket reflex-szerűen ha úgy tetszik gondolkodás, töprengés nélkül hajtjuk 
végre, azonos körülmények közepette. Mindennapi tevékenységünk jelentős része 
szokássá válik, úgy annnyira, hogy legtöbbször figyelmet sem fordítunk rá, szinte 
automatikusan cselekszünk. Nem is tudnánk megbirkózni napi feladatainkkal, ha 
minden egyes lépésünket, cselekedetünket először végig kellene gondolni, azután 
megtervezni, egyszóval úgy kellene végeznünk mint amikor valamit életünkben 
először csinálunk. Ebből már elég nyilvánvaló, hogy tehát egyfelől az új körül
mények, másfelől az új feladatok első alkalommal, az első időben természetesen 
nagyobb megterheléssel járnak. A nehézségeket belátjuk, megítélhetjük és leküzdé-
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sükhöz ez nagy segítséget jelent, de azon a tényen mit stm változtat, hogy első 
alkalommal illettve az első időben az új feladatokkal meg kell birkózni. 

Korábbi szokásaink ennek során mindenekelőtt abban gátolnak, hogy új 
dolgainkat, tennivalóinkat azok szerint a jól begyakorolt mozdulatokkal, egyszó
val a megszokottak szerint szeretnénk elvégezni. Majd a feladat megoldása során 
akaratlanul tudatosan éo; azon túl állandó összeh:1sonlítást, összevetést végzünk és 
persze objektíve is ez az új feladat rovására növelve annak egyébként is magasabb 
nehézségi fokát. 

Mindez persze könnyen belátható, mégis azt tapasztaljuk, hogy meglepő mó
don zavar bennünket, hiszen korábbi helyünkön esetleg elismert, de legalább is 
dolgaival jól boldogulónak ismernek és itt mintha két balkezünk lenne, mintha 
semmi sem sikerülne és közben kétszer többet, jóval nagyobb igyekezettel próbál
juk elvégezni munkánkat és mégsem akar úgy sikerülni, ahogyan szeretnénk. Ez 
az állapot szinte mindenki számára fellép a bevonulás után és az első legfonto
sabb, amit helyzetünk elfogadhatóbbá tétele érdekében tehetünk mindenek 
előtt az, hogy tudomásul vesszük, természetesnek tartjuk amíg tart a beilleszkedés, 
kissé nehezebb a szolgálat, amely azonban könnyebb lesz a napok múlásával, az 
ismeretek és a jártasság növekedésével. 

Meg lehet-e gyorsítani ezt a folyamatot, le tudjuk-e csökkenteni a beillesz
kedéshez szükséges napok számát. Igen, hiszen erre bizonyíték az is, hogy egyesek
nek rövidebb, másoknak hosszabb az az időszak, természettől, igyekezettől és 
számtalan egyéb körülménytől függően, hogy például az egyik feltétlen sokat segítő 
eszköz mások tapasztalatainak felhasználása. Ha megpróbálja úgy csinálni az 
ember, ahogyan mástól látja. Jónéhány dolog racionalitásáról, célszerűségéről, 
hasznáról egyébként sem győződünk meg mindig szemé1yesen, hanem követjük 
mások cselekvését feltételezve, hogy az nekünk is eredményt hoz. Új helyzetben 
pedig különösen esetenként nincs is más lehetőségünk mint egyszerűen megfigyelni, 
hogy mások hogyan csináljrák, szinte ellesve azokat a fogásokat, módszereket, 
amelyek segítségével könnyebben boldogulhatunk. 

Azért időzünk ilyen sokáig ezekkel a legtöbbször érzelmi feszültségekkel, 
mert a tapasztalatok azt mutatják, a fiatalok számára nem annyira a katonai 
feladatok okoznak gondot, mint inkább a katonaélet kötöttségeiből fakadó, az 
új környezet, az értékek átrendeződése, a régi vonatkozási pontok elvesztése és 
az újak megtalálása vált ki sokaknál olyan érzést, hogy ezzel ő nem képes meg
birkózni. Nem szabad megengedni, hogy ez az érzés eluralkodjon rajtunk. Ennek 
lehetősége azon a törvényszerűségen alapszik, amely szerint ahogyan hangulatunk, 
érzelmeink befolyásolják akaratunkat, cselekedeteinket, úgy akaratunk, életünk is 
lényegesen módosítani, javítani képes hangulatunkat. 

Itt akarjuk szóvá tenni azt is, hogy szervezetünk nem egyformán reagál az új 
megterhelésnek és ezért nem ritka, különösen az első időben, hogy kisebb, nagyobb 
rendellenességek, betegségek is előfordulnak. Ezek felismeréséről, a gyakrabban 
előfordulók elleni védelemről a későbbiek során részletesen szólunk. Most csupán 
egyetlen kérdésről, arról váltsunk szót, ilyen esetben mi a teendő? 

Természetesen a hadseregben is, mint bárhol ma Magyarországon, ha vala
milyen rendellenességet tapasztalunk, orvoshoz kell fordulnunk. Csak a szak
ember véleménye és útmutatása garantálja a biztos és gyors javulást, a fájdalom 
vagy panasz csökkentését megszüntetését. Mindezzel legtöbben tisztában vagyunk 
és mégis vajon miért van az, hogy sokan húzódoznak, vagy csak későn fordulnak 
orvoshoz? Ennek több oka lehet. Az egyik gyakran előforduló eset, amikor is 
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valamiféle rosszulértelmezett férfiassiágból, abból az előítéletből indulunk ki, hogy 
„kicsiségre nem adunk" stb. nem keresik meg az orvost. A másik szintén ismert 
eset, amikor is a környezet, a közösség ítélete, lenézése miatt nem merünk orvos
hoz fordulni. Se ez, sem más ok nem elégséges ahhoz, hogy ne vegyük igénybe 
az orvos segítségét, ha úgy ítéljük meg, hogy arra szükségünk van. Még azt is 
szeretnénk ehhez hozzáfűzni, hogy nemcsak biológiai, testi problémákkal, hanem 
lelki konfliktusaink esetén is bizalommal fordulhatunk az orvoshoz, aki tanácsai
val, ha kell a parancsnok felé tett javaslataival segíteni tud. 

Vannak-e a szimulálók között olyanok, akik különböző kifogásokkal megpró
bálják kivonni magukat a szolgálat alól? Igen, vannak olyanok is. De ez ne be
folyásoljon bennünket, még akkor sem, ha környezetünkben akad olyan aki ben
nünket is azok közé sorol. Ennek megítélése is a szakemberre, az orvosra tartozik. 
Ezért legyünk vele bizalommal és hajtsuk végre utasításait. 

Van azonban ennek a kérdésnek egy másik oldala is, amelyről beszéljünk 
egymás között őszintén. Nevezetesen arról, hogy meggyógyulni valamilyen beteg
ségből kilábalni csak akkor tudunk, ha akarunk is. Az orvos megállapítja a 
rendellenességet, gyógyszert és viselkedési módot határoz meg, de mindez csak 
akkor segít, ha magunk is megakarunk gyógyulni. Egészségünk védelme és helyre
állítása, ez az egyik legfontosabb feltétele helyes életvitelünknek, a korszerű 
életmódnak. 

2. Az egészség, mint az életmód egyik meghatározó összetevője 
Életmódunk többféle meghatározottságán belül szellemi és fizikai állapotunk 

bizony azok közé tartozik, amelytől nemcsak pillanatnyi közérzetünk, hanem 
minden egyéb tevékenységünk is nagymértékben függ. Igazából nem is lehet akkor 
tudatos életvezetésről beszélni, ha az egészség megőrzi:se, fenntartása kikerülne 
figyelmünk középpontjából. 

A köztudatban elég erősen tartja magát az a felfogás, hogy az ember kiszol
gáltatott saját egészségi állapotát illetően, és bizony e:gy-egy betegséget mint 
valami kikerülhetetlen eseményt fogadunk. Ez azonban közel sincs így. Az ember 
igen sokat tehet és kell is tegyen egészségének védelme érdekében. Bizony adósok 
vagyunk annak megértetésével, hogy nagyon sok bajt, kellemetlenséget, nem
egyszer hosszantartó betegséget elkerülhetnénk, ha betartanánk azokat a szabá
lyokat, amelyek összességében védettséget nyújthatnak. Ezzel nem akarjuk azt 
állítani, hogy minden betegség és mindenki számára elkerülhető, de azt igen, hogy 
jóval kevesebbszer kellene orvoshoz fordulnunk, gyógyszert, vagy egyéb kezelést 
igénybe vennünk, ha kellő gondot fordítanánk testünk és szellemi állapotunk 
épentartására. 

A fenti megállapítás elfogadtatására el kell mondjuk, hogy egészségünk leg
többször akkor válik igazán fontos dologgá, amikor valamilyen károsodás éri. 
Az egészségromlás pedig mindig konkrét, valamilyen önmagát mutató betegséggel 
hívja fel magára a figyelmet. lgy például megfázáskor a hőemelkedés, vagy kö
högés, ránduláskor a közvetlen fájdalom és így tovább, minden esetben vagy 
valamilyen életfolyamatunk működési zavara, vagy valamelyik testrészünk, szer
vünknél tapasztalható fájdalom jelzi a rendellenességet. Ezt követően a gyógyítás, 
amely általában az adott jelenség, betegség megszüntetésére if'ányul rendszerint 
azzal fejeződik be, hogy visszaáll az eredeti állapot. 

Mindez a közgondolkozásban természetesen azt a képzetet kelti, hogy az 
egészség megóvása elsősorban is az időnként fellépő betegségek megszüntetéséből 
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áll. Ez azonban koránt!.em így van. Az egészség védelme, ha úgy tetszik aktív 
formája elsősorban is a betegségek megelőzésére irányul. 

Itt térnék vissza arra a gondolatra, hogy az ember szervezete mint egész 
egységben képes a ráháruló terheket elviselni. Így a szervezetet támadó betegsé
gek elleni védekezés elsősorban a meghatározó mértékben a szervezet állapotától 
függ. Így már könnyen belátható, hogy testünk edzettsége, állapota valóban fon
tos életvitelünk, egészségünk szempontjából. Az eddig felsoroltakon túl még azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy a bevonulást követően szoros és közvetlen közel
ségbe kerülünk sok ~mberrel, akik révén olyan hatások érhetnek bennünket, 
amelytől korábban jobban védve voltunk. 

a) Mit kell és mit lehet tenni a megelózés érdekében 
Az első és legfontosabb fizikai és szellemi erőnlétünk szintentartása és foko

zása. Ennek sokféle lehetősége adott a hadseregben. Egy része kötelezetten előírt, 
mint például a reggeli torna, a kötelező testnevelési foglalkozások, az alaki, a 
harcászati gyakorlások, és egyéb olyan foglalkozások, amelyek növelik fizikai álló
képességünket. Az ehő napokban bizony egyik másik foglalkozás túlságosan 
nehézrlek, megeröltetőnek tűnik, de kellő türelem esetén néhány ismétlődést köve
tően megszokjuk és egyre könnyebben teljesíthetőnek tartjuk. 

Vannak egyéb lehetőségek is, elsősorban a szabadidőben szervezett tömeg
sport, valamint olyan izomerősítő gyakorlatok, amelyek nagymértékben erősítik 
erőnlétünket. 

A fizikai erőnlét mellett legalább annyira fontos szellemi frissességünk, amely 
nemcsak az elméleti ismeretek elsajátításában nélkülözhetetlen, hanem hangula
tunk, kedélyállapotunk alakulásában nagy szerepe van. A szellemi tevékenység 
egyik forrása a katonai szolg,álattal együttjáró ismeretek elsajátítása. Ebben az 
egyszerű normák és szabályok ha úgy tetszik bemagolásától, a komoly elméleti 
feladatok megoldásáig minden benne foglaltatik. A szellemi készenlét fokozásá
ban nemcsak a követelmény növelése, hanem a változatosság, a sokszínűség is 
fontos. Ezért a közművelődésre rendelkezésünkre álló szabadidő egy részét aktív 
pihenéssel, igényesen töltsük ki. Ne engedjünk a csábításnak, a televízió műsor·án 
túl könyvet, folyóiratokat is forgassunk. 

Testi és szellemi frissességünk egyik forrása tehát a jó erőnlét, amelynek 
kialakításában komoly erőfeszítésekre van szükség. Ez a követelmény nem egy
formán vesz bennünket igénybe, de az általános vagy középarányos teljesítésre 
valamennyien képesek vagyunk. Az edzettség és felkészültség másik nemkevésbé 
fontos feltétele a rendes táplálkozás és jó időbeosztás. 

b) A káros fogyas,:.tói s,:.okásokról 
Az utóbbi évek során egyre többet lehet hallani a káros fogyasztói szokások

ról és joggal felmerül bennünk a kérdés, vajon ez a fogalom is napjaink ered
ménye, vagy korábban is tapasztalható emberi viselkedési mód volt-e? Ahhoz, 
hogy erre válaszoljunk, először is próbáljuk értelmezni mit nevezünk káros 
fogyasztói szokásnak? Ez bizonyos dolgokra vonatkozik-e kizárólag, mint például 
az alkoholfogyasztásra, vagy más igényünk kielégítésében is megnyilv,ánulhat. 

Meg kell mondanunk, hogy ez a jelenség nem szükíthetö le csak az alkoholra 
és azt sem mondhatjuk, hogy kizárólag napjaink terméke. Ugyanis az ember 
fogyasztói minőségében igényeit, szükségleteit igyekszik kielégíteni. Ennek kap
csán vannak elsődleges - evés, ivás, alvás stb. - szükségletei és vannak másod-
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lagos vagy további szükségletei, amelyek emberi mivoltának, funkciójának ellá
tását szol&ílják. 

Károsnak akkor nevezhetjük fogyasztói szokásunkat, ha azok meghaladják 
szükségleteinket, megszerzésük nem valóságos emberi igényeink kielégítését szol
gálják. 

Károssá válhat fogyasztói gyakorlatunk attól, hogy olyan kielégítési módra 
törekszünk, amely meghaladja lehetőségeinket. Napjainkban hagyományos pél
dául a személygépkocsi megszerzése, önmagában semmiféleképpen nem káros 
fogyasztói szokás, de annak az embernek a számára akinek havi jövedelme alig 
haladja meg a kétezer forintot és mégis kocsit akar venni, annál ez a fogyasztási 
igény attól lesz káros, hogy erejét meghaladó erőfeszítésre vállalkozik. 

Napjaink elég jól ismert jelenségéről van szó tehát, amelynek védelmét a 
népi bölcsesség jól fogalmazott meg abban, hogy „addig nyújtózkodj, amíg a 
takaród ér". A fogyasztói törekvések elszakadása az igényektől és a lehetőségek
től úgynevezett „jóléti társadalom" által manipulált és személyiséget torzító 
gyakorlatában vált tömegméretűvé. Így nem tekinthetjük véletlennek, hogy ná
lunk is az életszínvonal növekedés meghatározott fokán találkozhatunk az ehhez 
hasonló megnyilvánulásokkal. Ennek tényleges veszélye olyan emberi tulajdon
ságok továbbélésében, vagy ismételt kifejlesztésében ta1'álhatók, amelyek a közös
ségi társadalom teljes mértékű kibontakozását gátolják. 

Most már válaszolhatunk arra a kérdésre is, hogy a káros fogyasztói szokások 
problémája miért napjainkban vált közüggyé. Azért, mert napjainkra az életszín
vonal tömegméretekben lehetővé tesz bizonyos, a tényleges szükségleteket meg
haladó fogyaszci.st is, ennek során ha más ösztönzők nem, vagy kevésbé hatéko
nyan befolyásolják szokásainkat, akkor torzulások, káros fogyasztói szokások 
uralkodhatnak el tömegméretekben. Mindehhez ha még azt is hoz21átesszük, hogy 
a nehezebbé vált gazdasági helyzet és a jövedelemben kialakult különbségek mi
att is ezek a káros, úgynevezett státus szimbólumként szerepet játszó megnyilvá
nulások sok kárt okoznak az emberek közhangulatában. 

Visszatérve gondolatmenetünk fonalához és ezen belül is a katonák életmód
jához itt a káros fogyasztói szokások közül valójában három területről kell be
szélnünk, ahol is súlyossága, elterjedtsége és következményei nemcsak az egyén, 
hanem a szervezet szám.ára is káros következményekkel jár. Ilyenek a túlzott 
mértékű tápliálkozás, a dohányzás és az italfogyasztás. 

Talán legkevesebbet a túlzott mértékű táplálkozással kell foglalkoznunk, 
hiszen ennek előfordulási ariánya a seregben nem nagy, és ezek közül is többsége 
nem itt kezdődött. Hogy mégis beszélnünk kell róla, annak több oka van. Az 
első, hogy a túlzott mértékű táplálkozás és a vele együttjáró súlyfelesleg meg
nehezíti a szolgálat ellátását. A súlyfelesleggel együttjáró kellemetlenségek meg
szaporodnak a katonaélet nehézségei közepette. A katona élet szervezettsége, 
rendje, az itt közvetített értékek és tapasztalható életvitel ugyanakkor segíthet e 
káros szokás felszámolásában. Nem utolsósorban éppen az előbbiek miatt a 
későbbi életvitel alakítására is komoly befolyást gyakorol a hadseregben látott 
és nyugodt táplálkozási példa. Talán éppen a katonaközösségek képesek eredmé
nyesen megváltoztatni azt a sokakban még élő szemléletet, amely szerint a jólét 
legfontosabb megnyilvánulása a túlzott mértékű táplálkozás lehet . 

A másik káros fogyasztói szokásunk a dohányzás, annak is mindenek előtt 
két vonatkozása. Az egyik, hogy abban a korban, amikor a felnőtté válás nem 
csak szociálisan, hanem még biológiailag sem fejeződött be a nikotin okozta ár-
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talmak károsan befolyásolják a szervezet fejlődését. A másik pedig, a mértékkel 
van kapcsolatban. Ugyanis a dohányzás önmagában se nem káros, se nem ártal
mas. Ha az tényleges emberi szükségletet elégít ki. A dohány azok közé az élve
zeti cikkek közé sorolható, amelyek a másodlagos szükségletek kategóriáfába 
tartozik és akkor tölti be jól szerepét, ha egyfelől nem zavarja az elsődleges 
szükségletek kielégítését sem úgy, hogy nem próbálja azt pótolni, sem úgy, hogy 
miatta az elsődleges csorbát szenved, másfelől nem válik mindenek feletti szen
vedélyünkké. 

Hogyan lehetséges ezt betartani, kérdezhetik jogosan, hiszen köztudott, hogy 
milyen hallatlan akaraterő szükséges a dohányzás elhagyásához. Valójában ez 
csak úgy lehetséges, ha mindvégig élvezeti cikknek tekintve, szórakozási, kedv
telési szokásunkként tekintjük. Ennek megfelelően élünk vele és nem engedjük 
meg, hogy a dohányzás kiváltotta szenvedély uralkodjon felettünk, hanem szabá
lyozzuk ilyen irányú kedvtelésünket. Ennek személyenként más és más formái 
lehetnek, de például általánosnak és jónak tekinthetjük, hogy étkezés előtt reggel 
nem gyújtunk rá, hogy kellemes pihenésünk, szórakozásunk egyik kiegészítő 
eszközének tekintjük és ennek megfelelően „fogyasztjuk". 

Szembe kell szállni azzal a köztudat által rosszul közvetített felfogással, 
amely szerint a katonas:ágnrál „muszáj" rászokni a „bagóra", hogy ezt a régi, ma 
már alig ismert kifejezést használjuk. Az emberek férfiasságát, felnőttségét, érett
ségét egyáltalán nem az fejezi ki, hogy dohányzik-e vagy sem. Ha valaki úgy 
kezdte a katonai szolgálatot, hogy nem dohányzott, arra lehet igazán büszke, ha 
úgy is fejezi be. Van a dolognak egy materiális része is. Napjainkban egy köze
pes dohányos egy doboz cigarettát szív el amelynek az ,ára megközelítően két 
liter tej értékével egyenlő. Bizony, különösen a nős, családos katonák szokásaik 
megválasztásával ezt sem hagyhatják figyelmen kívül. Talán legutoljára hívjuk 
fel arra is a figyelmet, hogy sok dohányos ember inteJigenciáját mintha meg
haladná annak számbavétele, hogy nemdohányzó embereket zavarja esetenként, 
különösen szűk helyiségekben együttélőket a dohányfüst. A társas együttélés 
szokásainak. és iratlan szabályainak egyikéről van itt szó, amelyet nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. 

Utoljára hagytuk a mértéktelen alkohol fogyasztá~t. mint napjaink egyik 
legkárosabb és legártalmasabb fogyasztási szokását. Hogy jól ismerjük ennek 
méreteit, ismernünk kell, hogy hazánkban hovatovább a néphadsereg kategóriái 
közé sorolható a mintegy 150 ezer nyilvántartott alkoholista és félmillió a szerve
zetet már károsító, rendszeres italozók száma. Az utóbbi évek sajnálatosan a 
fiatalkorúak túlzott mfrtékű alkoholfogyasztását mutatják. 

A dohányzásnál már szóltunk a másodlagos, az élvezeti cikkek szerepéről 
az ember életében, így az alkoholfogyasztással kapcsolatosan is csak ismételhet
nénk ezeket. Nem hallgathatjuk el azonban azokat a következményeket, amelyek 
a felsoroltakon túl a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatosak. Ezek két nagy 
csoportba sorolhatók, egyrészük a személyiséget, másrészük magát a közösséget 
is közvetlenül károsítja. 

Elég köztudott de talán egész súlyosságával kevésbé bemutatott az a követ
kezmény, amelyet a túlzott mértékű alkoholfogyasztás a szervezetben kivált. 
Mégpedig legtöbbször visszafordíthatatlan folyamatot indítva el. Erről még a 
későbbiekben szó lesz. Sokkal inkább arról a következményről akarunk most 
szólni, amely a közösségben, a katonai szolgálat ellátásában tulajdonképpen ve
szélyeztetett helyzetet teremt. Az italos befolyásoltság alatti viselkedés kíszámít-
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hatatlan. Olyan környezetben, ahol egyfelől fegyverek, másfelől ellentmondást 
nem tűrő alá és fölérendeltségi viszonyok vannak, a tudattalan megoldások és 
cselekedetek, az így megnyilvánuló ösztönök beláthatatlan károkat okozhatnak, 
mintahogy okoznak is. Gondoljunk csak arra, hogy a gépjárművel elkövetett 
baleseteink nagy százaléka az italos befolyásoltság következménye. A bekövet
kezett rendkívüli események jelentős százalékát szintén ilyen állapotban követik 
el. 

Az a katona, aki képességeit meghaladó mértékben fogyaszt szesZes italt, 
nagyon hasonlít arra az emberre aki úgy ugrik a mélyvizbe, hogy közben nem 
tud úszni. Ugyanis amikor az alkohol megfoszt bennünket ítélöképességünktől, 
egyszerűen nem tudjuk mit fogunk a következő percben cselekedni. Ha szeren
csénk van mint az úszni nem tudó embernek amikor mentőövet dobnak a s2ámára, 
,,megúszhatjuk" a dolgot különösebb esemény nélkül. De teheti-e ezt egy érett, 
felelősséget vállalni akaró ember? Szabad-e ennyit kockáztatni? Valójában miért? 
Nos legtöbbször a társaságért, azért, hogy ne gondolják azt, hogy én nem merem 
megtenni. A józan ész fejetetejére áll, hiszen olyan hely7etek alakulnak ki, hogy 
annak kell mentegetőznie és magyarázkodnia, aki nem akar inni. Valahol ennek 
tudható be az is, hogy a jólismert magyaros vendéglátás tartozékává kezd lenni 
a mértéktelen alkoholfogyasztás. 

Szinte hihetetlen, de mégis el kell mondjuk azt a megfigyelésünket, hogy 
miután a laktanyákban semmiféle szeszes ital nem hozható be, a katonák egy 
része amikor jól megérdemelt kimaradásra, eltávozásra megy, szinte kötelesség
szerűen elsőnek a vendéglőbe, büffébe vezet az útjuk és még azok is isznak szeszt, 
akik azelőtt sohase fogyasztották. Nagyon sok baleset, súlyos sérülés nemegyszer 
emberélet elvesztése követi ezt a magatartásmódot. 

Az már nyilvánvaló, hogy a túlzott alkoholfogyasztás ellen sokkal nagyobb 
erővel, sokkal több síkon, sokkal változatosabban kell fellépnünk. Egy azonban 
biztos. Legtöbbet az segíthet, ha a katonák maguk felismerik ennek káros voltát, 
veszélyes következményeit. Ebben nagyon sokat segíthetünk egymásnak. Az 
italozó életmód kialakulásakor legtöbbször olyan zavar, nehézség megoldására 
keressük a választ ami előtt akkor esetleg tanácstalanok vagyunk. A probléma 
azonban az, hogy a tanácstalanságunkat kiváltó gond már régen elmúlt és csak 
káros italozási szokásunk maradt meg. 

Szokásainkról, beilleszkedésünkröl, közösségi életünk, együttélésünk, a kato
nai életmód néhány zavaráról, leküzdésének módjairól beszéltünk. Ezeket egész
ségesebb életmódunk, mindenekelőtt tőlünk függő oldalainak, lehetőségeinek te
kinthetjük. Rajtunk múló dolog. Vegyük ezeket figyelembe. 
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