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A társadalmi váltoások tükröződése
a sorkatonai szolgálatot teljesítő íiatalok jellemzőiben

a közpönthadtáp üzemanyag-raktáraknál

Kaláa Károl1 ahzrcdet

A központhadtápon belül a sorállomány nem képezi a legn4gyobb létszámú állo-
mánycsopoItot, de teljesített szolgálatuk, végzett munkájuk jelentósége, helyük, szere-
pük az őrzés-védelem, a szállítlás, ellátás, kiszolglálás telén olyan jelentóséggel bír, hogy
feltétlenül érdemes és szükséges szót váltani helyzeük, összetételúk, jellemzóik alakulá,
sáró1,

A központhadtáp sorállományán belül több mint egynegyed részt tesznek ki azok
a katonafiatalok, akik az űzemany4graktáraknál teljesítenck szolgáiatot, többségükben az
óralegységekben töltik katonaidejüket.

Fontos jellemzójük a hadtáp egészéhez viszonyiwa, hogy ók a legnagyobb állo-
nránycsoportját alkotják a központhadtíP üzemanyagraktárak személyi áilományának
annak ellenére, hogy az alaprendeltetés teljesítésében nem övék a [ő szercp.

A szolgálat számára mindig is izgalmas kérdés volt - és valószínűleg lesz is - hogy
milyen mértékben járr,rlnak hozzá a feladatok teljesítéséhez, miként minósíthetó szolgá-
latteljesítósük színvonala, minósége, hogyan fest poütikai, moralis arculatuk, magatartá-
suk, cselekvésük mennyire íeiel meg a szabályzatok elóírásainak, a szabáiyzókbao meg-
szabott követelményeknek,

Ezekról a kérdésekról sokszor, sokíéle összefiiggésben szót ejtünk és ezekból az
értékelésekből néha jut e kiadvány hasábjaira is.

Kevés szó esik viszont arról, hogy a fiatalok felnótté érését lényegesen befolyásoló
társadalmi tényezók, hatásmechanizmusok mikéot belolyástllják a sorkatonai szolgálat
teljesítését, mennyire segítik alnak zayutalan lebonyolítását vagy éppen mennyire
nelrezítik meg a st olgáJat becsületes letöltését azzal, hogy a felnótté érés e korántsem
kónnyű szakaszában elvonják a frgyelmeq nehezebbé teszik a mindennapokat a sorkato-
nai szolgálat során.

A központhadtáp üzemanyag,raktárak sorá1lonányának összetétele, ideológiai,
poJitikai, erkölcsi-morális arculatuk minósége, biológiai, pszichikai és szociális jellem
zóik alakulása képezi leggyakrabban megítélésúk alapját hivatalos és nemhivatalos értó-
kelésekben egyaránt.
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Az utóbbi évek során ezekben a jellemzókben bekövetkezett változísok gyakran
vezetnek ei olyan vélemény kialakulásálroz, hogy nincs minden rendben az ií]úság

körül. A neveló- és oktatóállomány, a pártpolitikai és mozgalmi szervek gyakrarr adnak
hangot azon véleményüknek, hogy a tfusadalomfejlódés jelenlegi szakasza több szem-

pontból is kedvezótlenül befolyásolja a fiatalok íelnőtté válásának íolyamatát, nehe-

zebbé váltak a fiatalok társadalmi körülmélyei. EzáItaI nem egy tenileten 8yűrúznek be

szervezeteink életébe az olyan társadalmi jellemzók, mint a növekvó beilieszkedósi zava-

rok, az állampolgári fegyelem lazulásai, az antiszociális ma9ataítás és megnyilvánulásaik
kiilönböző formái,

E jelenségek láttán célszerúnek látszik ennek a kérdésnek tudományos igényű vizs-
gá]ata, annek elemzése, hogy milyen társadalmi folyamatok vezetoek oda, hogy a mi
szervezeteinkben ma álta.Iános hadkötelezettség alapján szol8álatot telje§ító katonafiata,
lok körében mintha több lenne a gond és a probléma, mint a korábbi korosztá-lyoknál
ez tapasztalhatő volt és ennek begyűrúzését, a szolgálat zavaftd,an ellát^saí^ gyakofo|t
hatását ezekben az években eróteljesebbnek érezzük mint a hetvenes években.

A téma teljeskörű v|zsgálat^t elvégezni egy ilyen írás keretében sziote lehetetlen
vállalkozás. Csupán néhány kérdés felvillantására nyílik lehetóség azzd a céIld,, hogy
közelebb férkőzzünk a problémához, tisztábban lássuk a társadalom és a hadsereg kózti
kapcsolatok objektív törvényszerűségeit, kölcsönös összefüggéseit a honvédelem szem,
ponijábol,

Miúltur itt ró líqeglbea? Mittdat ö,trzelen,e a bottilehn tárradalmi negbatirazott,tá,

gától,

A hadsereg a tírsadalom szenes része, egy sajátos funkcióra szervezett társadalmi
alakzat, mely sok dologban rrragán viseli a társadalom jegyeit, viszonyait, de nagyon sok
kérdésben funkciójáná1 fogva el is tér attó], Más szefvezeti hierarchia, forma, módszer,
politikai, erkólcsi norma érvényesül benne mint a társadalom életében más terűleteken,

A lradsereg társadalmi meghatáfozott§á8a nemcsak azt ]elenti, hogy a fcgyveres
erók méretei, fenntartásuk színvonala, a fegyverzet és a harci technika mennyisége és

minósége meghatárazolt ez oíszi\g teberbíróképessége altal, hanem azt ts példázza,

hogy a népesség sorköteles férfitagjainak minóségi jellemzói - személyiség tulejdonsá,
gai, képzettségúk, általános és speciális képességük vonatkozásában és társadalmi körül-
ményeik mennyire felelnek meg az adott idószak szigorú kóvetelményeinek.

A társadalom és a hadsereg szoros kapcsolata azt is jclenti, hogy a társadalom életé-

ben bekövetkezett váItozások transzfer hatás módján viselkednek, melyeknek hordozói
azok a fiatal sorkötelesek, akik hozzánk vonulnak be és nálunk teljesítik szolgálatukat.

trLeguála:zaltisra tb az, a Lirűl, bag ruiht trezziiÉ mi azt, bog ma a 18-23 éta fatal
halaná* tabb problína hordazói nint a korábbi komsztáloknál a tapaszta/hattl uh?

Egyrészt azért érzékeljük így, mert a társadalomfejlődés jelenlegi szakasza ténylege-
sen több társadalmj, szociális és családi háttérprobléma kialakulására v4gy felerósödé-
sóre ad okot ós iehetóségct mint a fejlódés korábbi szakaszában. Másrészt pedlg a kato-
nai szolgálatra való alkalmasság elbírálásában, az egyes szervezctek újoncszükségletének
biztosításában is változások következtek be, lgy egyes katonai szervezetek joggal és

okkal priorítást élveznek azokkal szembeo, akik nem taltoznak közvet]elüI a korszerú
barci technikát a]kalnlazók közé és ea ellátást, 3 kiszolgálást, és az újrcndszcrú múszaki
kiképzést folytató szervezetek közé sotoihatók. Ezek kózött trlálhatók a központhadtáp
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izemanyag szervezetek is, annak ellenére, hogy a szervezetszerú óralegyseggel végzett

9ry9lgáIx sajátosságai indokolnák az alkalmasság elbírálás r.íjuk vonatkozó rendjZnek
felülbírálatát és szgoítását.

A problémák sokasodása érzetének kialakulá§ában ázt sem szabad figyelmen kívül
h4gyni, hogy a szolgálati idő csökkentése miatt azonos iotervallum alatt több fiatal for-
dul meg szervezeteinkben, ezzel potenciaisan n4gyobb a lehetősége a problémákkal
való találkozás gyakoriságának, mint a 24 hónapos szolgálati idó alati.

A problémák nagysigának érzékelése felveti annak m€ítélését is, hogy a mi sta
tisztikáink mennyiben tükrözik a valós helyzetet, nem mesterkélten nagyítjuk-e föl a
nehézségeket?

Ami a statisztikákat illeti, azok szempontjai - létszám, pártlállás, csatádi állapot,
iskolai végzettség, szüIetési év, egeszségügyi rninősités, polgári szakképzettség - megfe-
leló iníormációkat szolgáltatnak ugyan az elóIlátők számáraa tentlenciik megítéléséÁez,
de a címben szerepló kérdés árnyalt megközeütéséhez, a katonai nevelés és oktatás
fblyamatának me8tervezéséhez és végzéséhez szükséges induJóaiapok megtalálásához, a
tudatos parancsnoki befolyásollíshoz kevesnek bizonyulnak, NeÁ adoak ilég mélységíi
és sokoldalú inform ácí6t azok számfua, akjk felelósek a kttonafiatalokér.t. Az adaptácús
te§ztvizsgálatok már többet adnak a statisztikáknál a személyiséggel kapcsolatban, de
még azzal sem jutunk sokkal közelcbb a szociáüs és családi háttér megkózelítésében.

Ncm ierülhetjn! neg an,a a kérllw slm a L,:jlajzí, bag 4 h ulaijzolgálal szcnpantjábil
is *edctzőthiil bató nalehlí nntlnciájű problínaszituáciiA ni|ett nirtlibu beftl|ántjái l
kanln ai,zolgilat * lje.rítált sztrlezxein Lben ?

A válaszadásnál abból kell kiindulnunk, hogy a honvédelemmel szemben támasz-
tott táfsadalmi 8ények és konkrét kóvetelmények meghatározottak, nem csökkcnnek,
hanem növekvó tendenciát mutatnak annak ellenére, hogy az egyes beosztásokban,
feladatkörökben ez nem érzékclhetó ennyire meghatározott módon és egyértelmúen.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a katooai szolgálatra alkalmasnak minósített sorkó-
teles fiatalok mindegyike elvileg és többnyire gyakorlatilag is képes a sorkatonai beosz
tfuok ellátására kclló kiképzó, oktató, felkészító munka, begyakoroltatás után, viszont a
beosztás ellátásának minóségi színvonala n4gyban fiigg az egyéntól és annak tulajdonsá-

8aitól,
Ne téve§szúk szem elóI a problóma n4gyságának megítélésénél azt sem, ho8y a sze-

nélyiségfejlódés zavarai, a pszichés sérülések, az egzisztenciáIis problémák, a táisadalmi
szocializáció folyamatában bejárt út deficites jellege nem az egész katonaiíjúságot jellem,
zik, }ranem csak annak egy fészét sújtják. Ez a rész viszont éppen elég althoz, lrogy
megkülónböztetett módon fogla.lkozzunk a pfoblémákkal, mert nem ké[ó odafigyeles
esetén értedenül á,llhatunk egy-egy nemkívánatos jelenség elótt, keressük és nem talál
juk.a motivációt, Nagyon sokszor meg lehetne elózni a deviáns m€atartá§ káros meg-
nyilvánulásait, antiszociális mikloközösségek kialakulását és oem egy esetben embári
tragédiákat, ha tudatosan, a dolgoknak elé menve igyekeznénk a beosztottakat igéoyc,
sebben, mélyebben megismerni, a differenciáIt nevelési gyakorlatot és módszeretet
alka.lmazni,

Ami pedig a jövőt illeti, nem kedvezó a prognózis. A társadalmi szinten elhatáro,
zott stabilizációs program megvalósítása a kezdetben még további nehézségek forrása
Iesz az iflústLg számára is, A kibontakozás várhatóan kedvező jeleinek várható hatása ma
még csak nem is körvonalazható. Eppen ezért mindannyiunknak meg kell barátkozni
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azzd, ho1y a fokozódó nehézségekkel együttélni, azokat elviselni, me8érteni és a kato,

nafiatalokat megoldásukban, enyhítésükben segiteni még hosszan tartó m€ataltá§-
forma kell, hogy legyen minden vezetó, alegységparancsnok és az iflístgj vezető részé,

ról. Ha ehhez még bozzávesszük, hogy a demográfiai hclyzet úgy alakul, hogy mát a

közeljövóben a hadsereg újoncszükséglatét az alkalmasságelbiráIás további lazításával, az

egészségügyi korlátozással szolgálhatók körének bővítésével lehet csak megoldani,

atko. ni- nehéz belátni, hogy az e téren ma jelentkezó gondok csak tovább fokozód-
hatnak, Ha erre ma nem készülünk rá, ha az alegységparancsnokok és pártpolitikai szer,

vek a helyzet további romlását íigyelmen kívúl hagyják, akkor gondjaink tovább soka-

sodnak és nehezebb éveknek nézünk elébe a közponüadtáp üzemanyry-raktáraknál is.

lli|tn jelLgű prtlblirlá!- xktkdíy t4\l.rzt&lbati a urhnhs fiatakk eg1 ekg ylntíl
rhzíúl y's nibu kutsfuúÉ dz oÉak?

A kérdés valamennyire is igényes megváIaszoluához számba keII venni 
^zokát 

a

legfontosabb jellemzóket, melyek az i!ú felnőtté válását leginkább jellemzik, befolyásol-
ják, vagy meghatározz&,

Az iflúság felnótté válását végtelen sok tényezó befolyásolja. A fiatalt rengeteg

Iratá§tényezó alakítja, formálja felnótté, a társada.lom telje§ értéKí és felelős tagjává, Az
ember egész éIetében járja a szocializációs intézményreodszerek göröngyös útját, mely-

nek során többnyire tudatosan elsajátítja a társadalom normáit, értékeit, beilleszkedik a

kiizösségekbe vagy azok vaiamelyi_kébe és éü a m4ga életét. Ebben a folyamatban nem-

csak szoiiá,lisan értékes, progressziv tulaldonsagok a.lakulhatnak ki, épülnek be az egyó,

nek személyiségébe, a kisebb, n4gyobb közösségekbe, hanem olyanok is, melyeket a

társadalon nem értékel v4gy éppen ellenez, kedvezódennek ítél v4gy még tórvényi

úton is szankcionál,
Az elrnondottakból az is kóvetkczik, hogy a család, az iskola, a mozgalmi szerveze-

tek, a kortárs közösségek, valamint a munkahely viszonyai, funkciójuk váItozásai, belső

értéktendjűk módosulásai vá,ltozásokat idéznek eló azoknál, akikre befolyást gyakorol-
oak, akikre hátásmechanizmu§uk kiterjed.

Ha ma úgy érzékeljük - joggal -, hogy a sorköteles fiatalok egy jelentós részének

biológiai, pszichikus és szociális jellemzóiben növekvó tendenciát mutatnak a szolgála-

tot i§ zavaló problémák, akkor az okok keresésében vissza kell nyúlni a szocializációs
intézményrendszer múködési mechanizmusához, a bennük bekövetkezett változásokat,
módosulásokat kell vizsgálni. E feladat elvé5zéséhez rendelkezésünkre állnak olyan
tapa§ztalatok, mint ho;ry nem kielégító a sorkötelesek egy részének frzikai és lelki álló-,
illetve rűróképessége, jelentós létszámú fiatal küzd beilleszkedési zavarokkal, számos

probléma íorrása és fegyelmi vétség bekövetkezésének mclegágya a deviáns m€atartás-
forma mdéte. Nem hagyható figl,elmen kívül az i!úkori bíínözés, az egészségkárosító

szenvedély-betegségek terjedése, a hátrányos helyzetú és veszélyeztetett környezetben
felnövekvő fiatalok elég magas aránya, Nem huoyhatunk szemet a fölött sem, hogy a

sorkótelesek tóbbsége pályakezdó, családalapító fiatal, akiknek ma tényle8e§ any€i
gondjaik vannak, melyek fóleg az ónálló lakáshozjutásban, a kezdó fizetések alacsony

voltában, az állami pénzintézetek felé történt eladósodás nyomasztó hatásában, a megél-
hetési kóltségeknek a keresetek növekedésénél nagyobb arányú emelkedésében jutnak
kifejezésre,

Ezeknek a jelenségeknek a íölerósödése szoros társadalmi összefüggést mutatnak
és akár adekvá]tnak is minősíthetók a társadalmi törvények objektivitásának oldaláról.



, 
Anól van szó ugyaois, hogy a társadalomfejlódés kiegyensúlyozott szakaszában a

gazdaságfejlőd!5 kedvezó viszonyai között az állampolgárol - így-a fiatalok - potitikai
és szociális közérzete, anyagi és letbiztoosága, szociápotitikai hel|z€te kie8yensillyozot,
tabb, ellen tmondásmcn tesebbnek ninó visionyok kázött elnek is dolgoinak. Amikor
viszont a társada.lomfejlódés lelassul, st€nál y€y egyes tenileteken i visszaesós jelei
mutatkoznak, akkor az élet minden szférájában nehezéuc válnak a viszonyok, feleró-
sódnek a társadalmi, Bazdasági és szociálpoütikai ellentmondások, romlik a változások
nak leginkább kiten társadalmi rétegek any4gi létbiztonsfua, társadalmi közérzetiik és
egzi§zteociáüs helyzetiik,

.Az ilyen esetekben zavatólaghatnak az t$úság fejlódésére a szellemi élet, a politikai
szoci,liáció értékzavarai, melynek következménye a politikai aktivitás csökkenése, a
k!z0,1b9ssóg, kiábrándultság, a kétkedés, szkepticizmus felerósódése, a közösségi élet
iránti igények szúkiilése stb, A társadalo mfejlődésnek ez az íllapota kedvezőtlenüibeío
lyásolja a fiataloknak ahazához, a haza védelméhez, a fegyverei szolgálathoz való viszo-
nyulását, mely legrnkább a poLitikai szocializáció minó'ségével áII' összefijggésbcn,

,_ 
Nem szóad az t sem elfelejteni, hogy a társadalom any4gi lehetóségének szúkülése,

a fómunkaidóben vegzett munka mellett felerősíti a második gazdasfuban folytaton
tevókenységeket is, mely köztudottan a szabadidó önkéntes csórbításái eredményezi.
Ezzel mintegy beszúkül s művelódésre, szorakozásra forditott idó, mely a tuclati viszo-
nyokra. gyakorolt harásában okoz kedvezóden helyzerer.

Az ilyen és ehhez ha-sonló tapasztalatoknak oincsenek híján az üzemanyag,raktárak
sem, melyek sorállománya is magánhotdozza, !4gánviseli az i!úság társadalÁi helyze
tében végbemenó változások kedvezó ós kedveiótlen hatásait is]

A ttl lbhi"lLhLn n,l,ziÉ ncp. / ,g1 a tal,ada/a,4 ,zt .ialt:iri ,, it,t,: t a,tl.il , n b,L ótl,,Éez,rt
iá,hnzá.,ni ,tlibeu llati,t gabor"lrul l fiatahl,a. k.;ltilih i, , /,,i-L!u,t ,l ,,Áil, h., Jir/i bt 

^.rágra ?

_. ._ 
I<öztudottan a társadalom legkisebb strukturáüs egysége a csaláci, mely egyben az

élsódleges szocializációs színtér is. A család a társadalómnlak az az intézÁénif, mely
alapvetó hatássarl van a szemétyiség fejlódésére a csecsemőkortól, a felnótt korón át éle,
tünk vé8éig. A csalad helyet..zerepór nem lehet eleggé tulhangsúlyozni. Eppen ebböl
adödik. hogy a családon belüli viszooyok, szerepek, funkciók váItoiásai o€Y;D §okféle
hatással bímak. Közvetlenül, v4gy közvetve éreitetik lratásukat a társadaloÁ egész arcu-
lztánrk alal-ulásában még a sorkatonai szolgálat teljesitésének olda.Iáról is. A sorköteles
fiatalok egy részere a család kettós értelembin is haiással bír. Egyrészt úgy mint az a c§a-
lád, amelybe beleszülettek és amelyben felnevelódtek, rnásrévi pedig a"Űrköteles fiata-
lok egy jelcntös hányada maga is nös es csaljdos ember. '

. Elóször nézzik rleg azt, hogy müént is beíolyásolj& a családokon belül bekövet-
kezett változások a fiúgyermekek felnótté vá.lását, testi, lelki fejlódésüket, személyiségje,
gyeik formálódását, életmódiuk, életvitelük alakulását.

, .Az utobbi évek során 
_meg{igyelhetó, hogy a csa]ádok e8y el nem hanyagolható

részenél - a varosokban és falvakban egyaráDt - a §zülók a mdéhetési kOltséget foko-
ódasa, az elerr eletszinvonal megtartási érdekében tóbb időt fórdítanak a más"oclik gaz-
dasagra. a másodl4gos jövedelem megszervezésére mint azt kofábban tették_ Ennek hát-
r.ínyos következménye, hogy csökken a gyermeknevelésre, a gyermekkel való foglalko,
zásra fordítható idó, mely nevelési deficiteket eredményez és iiökkenti annak leÉtósé-
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8ét is, hogy e szüló kellóen odafigyeljen gyermeke tanulásának segítésére és ellenórzé-

sére, életmódjának, szabadidós szokásainak befolyásolására.

Társadalmunkban a családmodell változása sem kedvez az olyan személyiségjegyek

kifejlódéséhez, melyek kedvezóek lennének a sorkatonai szolgáJat teljesítésére a közös-

ségi élet oldaláról. Arról van ugyanis szó, hogy országunkban csökken a n4gycsaládo,

sol, a két-háromgyermekes cáádok száma, minek következtében az egy vagy jobb

esetben két gyermek vállalása lett az uralkodó a családokban,

Az egygyermekes családok növekedése a népessé8 abszolut számáoak csökkenésén

tul azzal iiáis veszéIlyel is jár, hogy az egyke gyerekek körében objektíve m4gasabb az

egoista, önzó tulajdonságokat hordozók száma mint azok körében akiknek testvérei

vinnak és családi neveltétésük során életelerr-rükké válik a család többi t4gjaihoz való

ígazodás, a család számára megszerzett javak egymá§ közötti megosztásának igénye és

ténye.

Az egykegyerekekben az én tudat erósödik meg, a mi tudattal szemben, melyen a

bevonulás'elóti'az iskola, a munkahely és a mozgalmi szervek képesek tompítani, de fel,

szfunolni nem, Több éves nevelói megfigyelés és tápasztalat igazolja, hogy a katonai

közösségekbe is könnyebben illeszkednek be azok a íiatalok, akik többgyermekes csalá,

clokból feólnek ki, hisz bennük magasabb szintű az egymásért érzett és viselt feleló§sóg

és körükben szinte automatikusan alakul ki a társadalomba, a kisközösségbe tórténó

beilleszkedés képessége, az egyéni érdeknek való alárendelési készsége. Ez azza| az egy-

szeű pszichikui jelenséggei Áagyarázható, hogy a teswéri énés - mint a kisközösség

egy táához való viszon1,- mél} érzelmi átélés útján valósul meg, amelyet az egykegye-

rekek objektíve nem érezhetnek soha,

A fiatalok egy jelentós részéné| zavaríIag hat a szolgálat ideje. alatt is, de még

további eletük soiáo is, hogy ma hazánkban minden harmadik, negyedik c§aládi kötelék

felbornlik, A v,íiások n4gy és növekvó száma oda vezet, hogy növekszik a csonkacsa-lá-

dok száma, a családon beIüI szerepcserék következnek be, meiyek a gyermekek számára

egy egész életen át ható megrázkódtatáshoz, negatív élmények átéléséhez vezet.

Az clmúlt évtizedek, évek társada]mi és bírói gyakorlata következtében a gyerme-

kek szinte kivétel nélkül az anyáknál maradtak. Ez a társadalom számára egy normáü-s és

elfogadható megoldás a negaiiv hatásaival együtt, de a fiúgyermekek felnótté érésében

töb6 probléma és buktató forrása is egyben, mely kihat a sorkatonai §zolgá.Iat minósé-

gérc és színvonalára.

A fiúk szempontjából a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy szinte a csecsemó-

kortól a katonai szolgáIat megkizdésérg egy elnőiesedett környezetben nóoek fel, neve-

lódnek, melyból többnyire hiányzik a reális férfi és apakép, így a társadalmi szerepvisel-

kedésnek a női oemre jellemző vonásai kerúlnek elótérbe, ezek állnak előttiik zömmel

példaként a koníliktusok elviselésében és megoldásában, Az elnőiesedett kórnyezetben

ielnövelwó fiúk pszichikai tűróképessége, a problémaelviseló és megoldóképessége is

m4gán viseli a n8i jegyeket és háttérbe szodtja a katonai szolgálat ellátásához néIkülöz-

heÉtlen kemény, kitirtó, férfras jellemzőket, A következtetések levonásában addig nem

szabad elmenni, hogy olyat áütsunk, mi szefint az ilyen nevelési környezetben felnö,

vekvó fiúkban abszólut módon kioltja a férfitulajdonságokat, de az bizonyos, hogy

befolyással bírnak azok alacsony kialakulási szint;ere. A csaladon belül es a vele kapcso-

tatban kialakuit helyzet több más problemanak is íorrasa. Így a csonkacsaládban nevel
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kedó fiúk közül n4gyobb arányban kerüInek ki az elkényeztetettek, a szabados, szabá,
lyozadan életmódot folytatók, az antiszociális beállítottsfuú kortárs csoportokba sodró-
dók és a társadalom perifériájára kenilók.

Közúlük többen kerülnek szembe a törvényekkel, válnak az egészségkárosító sze-
rck tabpvá. Úgy tűnik, hogy e csalá<l szerepénék és jelentóségéná táfs;da]rni pfopa-
gandilában jelen vannak a megerósítés szándékai, de az elózóekben felsoroltal n;m
kapnak elég hangsúlyt.

,.A,témajelentósé8étcsakfokozzaazatény,hogyacsaládhozkötődikazolyantár-
sada.lmi deviancia is, mint a hátrányos v4gy többizörösen hátráoyos helyzet'vagy a
veszelyeztetett környezet, amelyból kikerúIó katonanatatbk jelentós bei.lleszkedésj áa-
rokkal küzdenek,

A továbbiakban nézzük meg a csa.ládnak a katonai szolgálatra gyakorolt hatását
illetóel azt az oldalt, amely abból adódik, hogy a sorköteles fiatalok eg} része bevonulás
előtt házasságot köt, családot alapít és közüiük többen gyermeket vá.llalnak,

A nós családos fiatalok aránya a központhadtáp územany4g-raktáraknál az elmúlt
több rnint fél évtized statisztiká szerint változó képet mutanak. Az év tlzed, eldién cz az
aíányszám a 32-42r/o-ot is elérte, az utóbbi két évben észrevehetó csókkenés követke,
zett be és a 200ó alá esett. Az aráayszán fóleg akkor volt magas, amikor az e1yszeííe
vol8álatot teljesító több korosztályon belül a 22-24 évesck alkották a többiéget és
szinte fehér holló volt a 18-20 évesek jelenléte. Az utóbbi években a nós csalááosok
arányának csökkenése is fóleg azzal fiigg össze, hogy a 1!-21 évesek képezik a fó erót,
szervezeteink számára ez a módosulás kedvezó, hisz számos területen keíett a nevcló é§
oJ<tató állománynak figyelembe venni különleges helyzetiiket, Annyita azonban még e
lényeges csökkenés sem kedvezó, hogy megszúnjenek a nós és nótlcn fiatalok közötti
érdekellentétek elsősorban a kedvezmények adásának gyakoriságában és ebból fakadóan
a szolgtlati leterheltség arányaiban sem. A nós családos katonák családi áIlapota nem
csak forrása a nőtlenekkel való érdekellentéteknek, hanem egyéb vonatkozáiokbao is
gondot jelentenek az egyénnek éppúgy mint a paraocsnokaiknak, A nós fiatalok közül
az üzemany€-raktáraknál az utóbbi öt évben 

'o-700/o 
között.mozgott az e8y és két8yer-

mekesek aránya, Ezeknek a fiata.loknak egy lényeges részénél a bevonulást kövúen
hátramaradott családok napi megelhetési problémákkal kúzdöttek, azért mert több
mint kétharmaduk felesége gyermekgondozási segélycn v4gy gyermekgondozási díjon
volt, a jogos és rendszeres szociális segélyek a tanácsi ügyintézés úwesitőiben sokszor
hónapokat késtek. Helyzetiiket nehezítette, hogy a nós családosok mindössze 20'25a/a-
nak volt önállónak oevezhetó lakása, 609rruk kényszerült a szülokkei együtt lakni, a
többi pedig albérletben, vagy rokonoknal huzta meg magat, KüJön terliet rótt a nós
kato_nákra az a tény is, hogy több mint a íelének volt n€yösszegú tartozása a pénzintó,
zetek felé, melynek törlesztésével kapcsolatos mérsékléii v4gy izüneteltetési kérelmeit
csak vontatottan intézték kezdetben az érintett szervek.

_ Az alegységparancsnokok, a pártpolitikai munkások a megmondhatói, hogy a nős
családos katonák problémának intézései, a segítségnyújtás megszervezése mily"n ener-
giákat vont eI az egész állománnyal va.ló foglalkozástól,

Nem szabad elhallgatni a dolog másik oldalát sem, mert nagy lelki teher a fe]elősen
gondolkodó és a szoIg at követelményeinek is elegct tenni akaró katonafiatalnak az,
hogy a feleségtól arról értesül, hogy nem jön ki a lzülókkel. nem tudja törleszteni az
adósságukat, nem tudja hogy vág neki a télnek tiizeló híjján, segíteni kellene a ház ren<J
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behozata]ában stb, Ehhez még hozzá kell venni azt is amikról keveset beszélünk. A nós
sorkatonák csetében a megszokott család távolléte és a bevonulás elótti rend§zeres sze,
xuá]is élet elmaradása, korhtozott lehetósége, §zámos probléma forrása, Ezek a kérdé,
sek olyanok, melyek akkor is foglalkoztatjáJ< a katonafiatalt, akkor is elvonják a figyel-
met a szol8áIattól, ha arra nem figyelünk fól, Ha kelló idóben és megfeleló tapintattal
ezekól a kérdésekról nem szerzünk idóben tudomást, akkor bizony érthetedenül á,llunk
egy-egy jelenség elótt, nem tudjuk meg az okát az éIes hangulat és kedólyállapot válto-
zásának, levertségnek, komorsfuának stb. Nincs megbízható adatunk ugyan, de a
tapasztalatok szerint a sofkatona idejét töltő fiatalok házasságai több szeméIvnéI jut vál-
ságba és bomlik íel.

A fiatalok nevelésében, személyiségük kifejlódésében, a katonai szolgálat számára
is értékes és nélkülözhetetlen áItalános és szakismeretek megszerzésében is kiemelkedó
jelentósóge van az isLaláknaÉ ,tz áltahnoltól a felr,íaktatá:i intézmhyehig. Számunkra mio,
denkor fontos volt az iskolázottság szempontjából, hogy milyen arányban nem fejezik
bc az általános iskolát, hogy á,liunk az érett§é8izett és fóiskolát, e8yetemet vé8zettekkel.
Más ósszefüggésben a szolgálat minóségére és szinvonalára is hatással van, hogy a szak-
mával rendelkezók, a betanitott, valamint segédmunkások hogyan aránylanak egymás-
ho?.

Ha a fiatalok kópzet*igét és felkészüitségét ves§zük vizsgálat tárgyává ós az iskolai
végzettség alakulását nézzük, akkor a helyzet kedvezőbb mint a konkrét felnótt életre
való alkalmasság minőségét jól jelző szakmákkal rendelkezóst vagy annak hiányát vesz,
szük alapul. A VIII. általános iskolát be nem fejezettek létszáma az eltelt öt óv alatt elha-
ny4golható (évente l-] íó) Volt.

Az iskolai végzettség szempontjából meghatározónak lehet tekinteni minden állo-
mányváltásnál a szakmunkásképzóben íolytatott taoulmányokat, majd azt követi a VL
álra]ános iskolai végzettség, mald pedig az érettségivel rendelkezók. Ami a szakmáva]
rendelkezók és nem rendelkezók arányát illeti, az elmúlt évek során kialakult helyzet
nem tekiothetó kedvezónek, Az üzemany4g,raktáraknál szolgáIatot teljesített sorkato-
nák 2r-3)q,'o-a nem rendelkezett szakmával. Ez az arány elég m€as az i§kolai végzettség,
hez viszonyitva,

Bizonyos gondot jelent szervezeteinkben az is, hogy még a szakmával rendelkezó
fiatalok kózül is csak néhány íó (szakács, gépjármű,vezetó, autószereló, lakatos) kerúl
olyan beosztásba, melyben gyakorolhatja tanult szakmáját. Ez nem a szándékon múlik,
hanem azon, hogy a sorkatonai beosztások zöme az óralegységben, a túzoltó rajokban,
e száütás tefén és a tároló osztá{yoknál van.

Az elmúlt évek során a sorá.llomány iskolai végzettségének és poJitikai arculatának
alakulásában több összeffiggés képezte polémia táfgyát. Mint ismeretes az iskolának -
általános, közép- vagy felsófoku - két kiemelkedó funkciója van, mégpedig a íelhalmo,
zott ismeretek átadása a fratal generációknak és a nevelés. Természetes módon ez a kót
funkció oem választható el egymástól, de mégis küIönbség tehetó köztük, Ha az iskola
e két funkciónak maradéktaianul eleget tesz, akkor biztosított a fiatalok - természetesen
más terúletekkel e8yütt - kiegyen§úIyozott §zemélyiségfejlódése, eredményes az iskola
szocializációs szerepe.

Az elmúlt évek során rendre végrehajtott iskolareformok viszont 
^zt 

mutatják,
hogy az iskolák igyekezvén a fejlódéssel lépést tartani keresik helyüket, szerepüket a
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jobbítás szándékával, E mellett azonban néhány olyan gond is felszínre kerül, melyért
uByan nem egyedül az iskolát teihe]i a felelósség, de része van bcnne, Közülük nem
kevés az, ami befolyással van a sori rtonai szolgálat teijesítésére.

Ezek közül nézzünk néhányat. Mint ismeretes, gondok vannak a fiata.lok fizikai
álló- és tűrőképességével, melyhez hozzájárul többek közótt az iskola is azza!, hogy a
testnevelésnek nem minden oktatási intézményben van meg a megfelelő pfesztizse,
Volt olyan időszak, amikor a testnevelési foglalkozások kiszorultak a nulladik órára. Ma
sem ritka az, hogy az elhagyott órák között a testnevelés játsza a fő szerepet, I8ez, ebbe
a létesítménygondok is közrejátszanak, A testnevelést és testedzés jeleotóségét az iskola
viszonylatában sem lehct eléggé tulhangsúlyozni. Mozgásszegény vilfuunkban - amikof
a fiataloknak csak egyharmada sportol rendszeresen, egynegyede pedig valamilyen
egé§zsé8i problémával kiizd - még fokozottabban szükség lenne azoknak a testoevelési
óráknak az intenzívebbé tételére is, melyekre még kötelezhetó a fiatal. Az iskolát nem
menti fel n€yjelentóségú feladatai alól, de a íelelósségét a fiatalok fizikai állóképessé-
géén árnyaltabbá teszi, hogy a problémákért alapvetóen a tömegsport és az iíjúsagi
turizmus lehangoló társadalni presztizse, a szülók egy részének kényeztetó magatartása
és a szabadidó felhasználás más irányba való eltolódása okozza, mely telmészetesen
érinti a sorköteleseket is, Ez pedlg n€y gond, fóleg az alapkiképzés során és a szolgálat
első idószakában.

Yízsgál,ta a fiatal katonák politikai arcuiatát, vil€nézetét, poiitikai ismeret és tudat
szintjét, valamint aktivitását arra a következtetésre jutunk, hogy mintha az utóbbi i<ló-
ben e téren is fokozódnának a deficitek, melynek egy része az iskolához is köthetó.

A fiatalok többségének történelmi ismeretei enyhén szóIva hiányosak, kiilönösen
az elmúlt évtizedek esnek ki belóle a legjobban. A többségének a lexikáüs tudása ala-
csony szinű, még nemzeti sorsfordulóink, kiemelkedó történelmi eseményeink is csak
nyomokban varázsolhatók elő tudafukból, Nem különb a többség Politikai ismerete és
igényszintje sem, melyért a szocia]izációs intézmények mindegyikének megr".ro a maga
felelóssége,

Az iskolák legnagyobb gondla az, hogy a poütikai szocializációs célkitúzéseinek
úgy tesz elegct, hogy a fiataiokat eljuttatja a n€ypolitika megismeréséig, de a poütiká-
nak olyan képét formálja meg, mely elvont rendszerként múködik a fiataiok tudatában
és távol á.iI a hétkóznapi élettól, a köznapi tudattól,

Az iskola. az iskolázotts€ nagy szerepet játszik a fiatalok közösségi életre nevelésé,
ben. a közösségekhez való helycs viszonyulás kialakitásában, Ez a tulajdonság kialal:u-
lása esetén kedvező a katonai szolgálat számára, hísz olyan jellemzóket tételez fel,
melyek nélkül a katonai szolgálat elképzelhetetlen.

Megfigyelések, alegységparancsnoki tapasztalatok ryaz olj&, hogy általában azok a
sorkóteles fiatalok illeszkednek be legkönnyebben a katonai kisközösségekbe és a moz-
galmi munkába, akik több időt töltöttek az iskolábao és nemsokkal a tanulmánvok
befejezése után vonulnak be katonának. Az ilyen helyzetben levók esetében még iriss
élrnényJ<ént élnek a diákközósségben folytatott tanulás, közös megmozdulások, égyütt
elért sikerek kedvezó hatásai. A közösségi magatartásfolma kiteljésedésének, a kóiös-
séghez való viszony mélvebb kialakulásának határt szabnak azok a formasfuok és
kötöttségek, amelyek e közösségekre rakódnak és gyakran az érdektelenség iányába
hatnak.
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A katonai szolgá.lat viszonyaihoz, a katonai, kisközösségekhez hasonIó éIeüelyze
tek átéléséhez jelentós mintakéflt szolgálnak a kollégiumok v€y diákotthonok, L-
közösségek jellemzóibeo találhatók meg legjobban a katonai élet analógiá, pozitív és
negatív értelemben egyaránt. A diákotthonok közösségeiben az idósebb és if]abb diá-
kok viszonyábao mat fel{edezhetők a ftatal és idósebb katonák közti viszony anomáliái,
A diakotthonokban lakottak elófordulási gyakorisá3a nem n4gy ugyan a sorköteles állo-
mány körében, de elképzelhetó, hogy hozzitjárulnak a ncmkívánatos jclenségek tovább-
élésébez a hadseregben.

A fiatalokra, igy a sorkötelesekre is jelcntós hatással vanlak azok a LortárrL.rlPartrll -
baráti körók, osztályok, galefik, muokatáfsi csopoltok - nrelyek rendszerint a fofmális
szervezetek árnyékában jónnek létre és funkcionálnak, Az ilyen csoportok ugyan hor-
doznak napjainkban is pozitív értékeket, de számos melegágyát képezik a deviáns m4ga,
tartá§fofmáknak. Ezeknek a csoportoknak a létezésében a legn4gyobb veszélyt az hor,
dozza, hogy az cgyüvó taltozás rendezó elvei közül többnyire hiányzik a politikai tarta-
lom, a szociáJisan értékes normák hordozása, helyetük a szokásjogon alapuló normák
és az erőrc alapozott szerepo§ztás dominál. Kózűlük is a legveszélyesebbek a galerik,
melyeknek nem egyszet esneL áldozatául a társadalom periíériájára kiszorult, hátrányos
és veszélyeztetett környezetben nevelkedók, családi háttérzavarokkal kiizdó fiatalok,
Ezek a csoportok, melyben az erószak és a problémák rendezésének drasztikus módja a
megbatároző gyakran melegágyai a növekvő fiatalkoru búnózésnek, az egészségkírosító
szerek fogyasztásának, a lumpen életmód újratermelésének,

Számuk, hatásuk közvetlenüI nehezen mérhetó, ie nem egy esetben ta.lálkozunk az
üzemanyag-raktárak sorállománya kórében volt galeri t4gokkal is, akkról rendszerint
késóbb derül ki előéletük mint ahogy megkezdik katonai szolgáJatukat,

A központhadtáp üzemanyag,raktár,ak sorállománya kórében is érezteti kedvezót-
len hatását a társadalmi beilleszkedési zavafok növekedése. a társadalmi normákat sértó
viselkedésformák szaporodása,

Az izemanyag-raktáraknál sorkatooai szolgálatot teljesitók közön nem ismerjük
teljes körét azoknak, akik már ósszeütközésbe kerültek a törvényekkel bevonulásuk
elótt, A jelenlcg helyzetben a parancsnokok csak azokról a bűnelkövetókról rendclkez-
oek adatokkal, akik büntetett elóéletűek, Azokról viszoot akk kiskoóként kerültek
szembe a törvényekkel vagy végrehajtásában felíúggesztett büotetést kaptak a parancs,
nokok eleve nem kaphatnak jelzéseket, Az ilyen fiatalok kétszer, háromszor annl,Jan
vannak mint az előzőek. A vizsgált idószakban az ttzemanyag-raktárak sorketonái
között a büntetett elóéletúek nem képeztek számottevó létszámot - 0,60/0 és 

'q0 
közótt

mozgott az atányuk - de a fegyelmi helyzetíe 8yakorolt negatív hatfuuk meghaladta lét-
siámaíány,Jkat,

Viszonyl4g kedvezónek mondható M, hagy 
^ 

vizsgált idószakban kis létszámuk
miatt nem fudtak érezhetó zavart okozni a katonai közösségek életében, viszont a több-
ségük beilleszkedése a katonaéletbe nem volt zavarmentes,
A sorállomány fegyelmi helyzetének alakulásában nem kis zavart okozott az clmúlt évek
során az alkoholizmus, mely társadalmunkban is az egyik leggyakoribb deviáns prob,
léma, Hatása az utóbbi egy,két évben mintha gyengüIt volna, de továbbra is az egyik
leggyakoribb {orr sa a laktanyán kívüli m4gatartás kedvezőtlen jellegének.
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A m4gyar i!úsag körében a rendszeresen alkoholizálók száma ebben az évtizcdben
éppúgy másféIszeresére növekedett mint az i!úkofi bűnözók köre. Sajnos ma má_r alig
múlik el alapkiképzés úgy, hogy szeryezeteinkben néhány fiatúnll ne tapa§ztalnánk az
alkoholelvonás tiineteit az enyhe lokozattól a súlyosabb esctekig tanó skálán, Tekintet-
tel affa" hogy ma laktanyáinkba az alkoholt egyre nehezebb bejuttatni a,,nagyivók" egy
része olyan alkoholtartalmú szereket is hajlandó elfogyasztani, mint a pitralon, denatu,
rá,It-szesz v4gy a ttikör ablaktisztitó. Pedig ezeknek a szereknek az egészségkárosító
lTatása nem szorul bizonyításra, Figyelm eztető jelzés yoIt számunkra is, hogy terjedóben
van a szinte tipikusan fiatalokná.l tapasztalható narkománia, mely ezideig már tóbb mint
harmincezer m4gyar fiatalt tett elég változatos formában a kábítószerek rabjává. Bármi-

Iyen formában való megjelenése nagy veszélyeket hordoz, külöoösen a fegyveres szolgá,
lat ellátísa terén, Az utóbbi idóben egy esetben tapasztaltuk az egyik szervezeűnkben a
csoportos szipózás megjelenését, melynek résztvevói antiszociáli§ környezetból szár
mazó deviáns ma8ataftású fiatalok_

Á gondok és problémák analízisét lehetne még tovább íolytatni azokkal a szociali
zációs intézményekkel, melyek a munkahely és a mozgalmi szervezetekkel fémjelzettek
vagy velük kapcsolatosak.

A továbbiakban nézzünk még néhány gondolatot a KISZ-Ió| mint az if]úság
egyeden poütikai iellegű tömegszervezetéról, Fontosságát az emeli elókeló helyre, hogy
alapvetően politikai szocializációs funkciót tölt be, melynek minósége és eredményes-
sége o4gyban segíthet a katonai szolgálat számára kedvezó politikai tudatszint kialakítá-
sában és a társadalmil4g értókes jegyekkel való gazd4gításban, Jelenlegi társadalmi, gaz-
dasági viszonyaink között van mit mondani a KISZ nevelőhatásában mutatkozó válto-
zásokról is,

Ma már egyre gyakrabban lehet hallani KlSZ,vezetóktól és i!úsfuL:utatóktól, hogy
a szeívezet megujulási törekvései és crófeszítései ellenére fogyatkozik a K]SZ taglét-
száma orsz$os méretekben és ez a csökkenés nem ott következik be, üol kívánatos
lenne, hanem a dolgozói rétegeknél, ahol a befolyás növekedésére lett volna szükség a
nehezedó társadalmi és gazdasági viszonyok között,

Hol van hát a hiba? Miért fotdítanak hátat a fiatalok a KISZ-nek? Mibcn befolyá-
solja a KISZ bevonulás elótt a fiatalokat? Számtalan megválaszolásra váró kórdés,
Közúlük csupán néhány kívánkozik kiemelésre a tendencia megértéséhez, e téma sorai
közé.

A hibák forrását részben régebbi keletűnek, régebbre visszanyúlónak tekinthetjük,
de részben l mai nehézségek fokozódásában is kereshetó. A KISZ beíolyásánal< csökke-
nésében szercpet játszanak az olyan tényezók, mint az, hogy a felülról indított akciók,
mozgalmak nem népszerűek, a fiatalok tömegeit nem képesek mozgosítani, a jelszó
szerú felsó kezdeméoyezések nem tudják beindítani az elsó szinű cselekvést, öntcvé-
kenységet,

A KISZ sokat tehet és tesz a fiatalok érdckképviselete és érdekvédelme terén, de
talán nem ézékeli kellócn a fiatalok helyzetében vógbemenó társadalmi és csoport vál-
tozásokat,

Nem szerencsés, hogy a KISZ nem tud órdemi eredményeket felmutatni a táfsa-
dalmi beilleszkedési zavuokka]. küzdó, alkohoüsta, narkomániás v€y veszélyeztetett
körlyezetben áó fratalok megsegítésében, talpraáütásában, megnyerésében. Az ilyen
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társadalmi jelenségek leküzdéséból a jelenleginél hangosabban lenne célszerú az i!úsági
\zervezelnek kivenni a maga re,zer.

Hibásnak túnik a mai helyzet szerint az is, hogy a hetvenes években a profiltisztítás
é8i§ze alatt mások kezelésébe mentek át a KISZ-esek által létrehozott kulturáIis és

sportobjektumok, klubok és más létesítmények, ma pedig ott taffunk, hogy szinte meg-
íizetietetlen és nem a fiatalok pénztitciglhoz méretezettek az i!úsági művelódést és

igényes szórakozásukat kielégító szolgáltatások árai, a sport és turizmus költségei. Ez
oda vezetett, hogy a mozgalom mikroközösségeiben a fiatalok politikai é§ közössé8i
nevelésének fontos tfugyi kórüIméoyeivel lettek szegényebbek a KlSZ,szervezetek.

Nem volt szerencsés a KISZ lakásépítési akció íeladása sem, mert addig, amig ez a
forma létezett nehézségeivel együtt vonzó volt és sok fiatalnak segített lakísgondjai
megoldásában, Igaz, hogy az akció folytán nem jutottak a fiatalok tömegesen lakáshoz,
de mégis vonzóbb volt a páyakezdók, i!ú házasok számára, mint a mai számítások sze,
rint két évtiied kemény munt<ájával elóteremteni az anyagi fedezetet a m ai árakol szá-
molva,

Nem segíti a politikai és tömegbeíolyás növekedé§ét az sem, hogy íelkészült, veze-
tésre alkalmas, érett fiatalok, tényleges politikai, erkólcsi, moráüs befolyást gyakorolni
tudó KlSZ-vezetók sok helyen hiányoznak. Néha bizony nehézségeket okoz a sorállo-
mány körében is az arra alkalmas KlSZ-vezetók kiválasztása és funkcióba á]lítása. A fia-
talok ma nem n€yon törik magukar a KISZ belsó életében való részvétel,re, mozgalmi
szükségletrendszerünkben a politizálás, a közösséghez tartozás igénye halványabb, mint
a korábbi évtizedek iflnsiLgánin €z tapasztalható volt,

E tendencia érvényesülését gazolja az is, hogy a sorkötelesek közül az üzemany4g-
rakeírakhoz bevonulók között a KISZ-t€ok aránya a nyolcvanas évek elején jellemzó
400/0-os szeívezettségról az utóbbi óveke 25-300/o-ra mérséklódött, Sajnálatos módon a
befolyáscsókkenés tapasztalható a mi KISZ,szervezeteinkben is, mely nemcsak a t4glét-
szám alakulásában nyilvánul meg, hanem érdemi és tartalmi munkájuk színvonalában is.

Végkonklúzióként megtbgalmazhatjuk, hogy a felvetett problómák miatt ma még
nem kell vészharangot kongatni, mert a solkatonai szolgálat becsületes letöttésének fel
tételeit néPhadsere8ünk és szolgálatunk személyi és tárgyi vonatkozásban elyaíánt
képes biztosítani. A fokozódó nehézsógek kikiiszóbölésére vannak elképzeléseink és
kezdeti eredményeink. Ha jobban odafigyelünk a mai társadalmi folyamatok hatásainak
begyúrúzéseie, ha a katonai nevelés, oktatás, felkészítés és bánásmód módszereit, for-
mláit, módjait áthaják az új helyzethez val6 tgazodls tórekvései, ha a parancsnokok,
nevelók nagyobb ér:zékenységet tanúsítanak a beosztottak mesismefé§ében, a differen,
ciált és egyénekre szabott befolyásolásban, ha megértjúk azt, hogy ma a követelmények,
ból nem engedve toleránsabbnak c§ megéftóbbeknek kell lenni, akkor az eredmények
sem maldnak el,

Ha arra is választ akarunk adni, hogy a mi katonai szervezeteink milyen módon
képesek szocializációs funkciójuknak eleget tenni, akkor a most vázolt elemzé§t tovább
keli folytatni egy későbbi szímban.
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