
Középpontban az ember 

Bagi Zoltán őrnagy 

A szocializmus fejlettebb fokon történő építésében nem ünnepi frázis, ha
nem a mindennapok valóságának kifejezője az a jelszó, hogy legfőbb érték 
- az Ember! Felszabadalusáunk óta tények milliói tanúsítják ezt az élet min
den területén és vonatkozásban, s magától értetődően a Magyar Néphadsereg 
életében is. Pártunk és dolgozó népünk folyamatos. tervszerű gondoskodása 
- mindenkor figyelembe véve népgazdaságunk teherbírását, valamint a nemzet
közi helyzet alakulása folytán az országra háruló hazafias és proletár inter
nacionalista kötelezettségeket - szüntelenül éreztette hatását, megszabta a fejlesz
tés és előrehaladás irányát a hadsereg minden részében. Abban a szektorban is, 
amelynek beosztottai immár negyedszázada közvetlenül ténykednek, fáradoznak 
társadalmunk legfőbb értékéért - az emberért, a hivatásos katonáért, valamint 
szűkebb környezetéért, családjáért, hozzátartozóiért. Ez a terület fogja össze 
mindazt, amit szolgálati nyelvre lefordítva a Magyar Néphadsereg személyi 
állományának szociális és kommunális helyzeteként jelölünk. írásom témája, 
hogy - korántsem a teljességre törekedve - vázlatos áttekintést adjon munkás
ságunk z 5 esztendős fejlődéséről, eredményeiről és azokról a feladatokról, 
amelyeket közelebbi és távolabbi célkitűzésként meg kívánunk oldani, illetve 
meg kell oldanunk. 

* 
Miután igaz az a megállapítás, hogy szervezetünk fejlődése elválaszthatat

lan a Magyar Néphadsereg fejlődésétől, úgy az is megfelel a valóságnak, hogy 
negyedszázados útja nem volt törésmentes, akadtak benne hullámvölgyek, ke
vésbé egyenletesnek mondható időszakok is. Az üdültetés és geyremknevelés 
1949-től 1968-ig az MNHF egészségügyi csoportfőnök hatáskörébe tartozott, 
majd az MNHF-ség közvetlen alárendeltségébe került. Elnevezésében volt 
Üdültetési és Kommunális Osztály, majd az MN Kommunális Központja. 197,
tól az MN Szociális és Kommunális Igazgatóság nevet viseli. A névváltoztatások 
természetesen nem öncélúan követték egymást, azokat a szervezet módosult, 
s döntően emelkedő színvonalat megkövetelő koncepcionális változásai indokol
ták. Altalában jellemző szervezetünk megtett útjára, hogy a feladatköre ál1an
dóa bővült, újabb és újabb területekkel gazdagodott, s tevékenysége a fokozódó 
igényeknek és lehetőségeknek megfelelően mind magasabb színvonalat ért el. 

Ha szakaszokra akarnánk bontani a megtett negyedszázados utat, akkor 
nagyjából három fejlődési időszakot lehet nagyon markánsan megkülönböztetni 
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egymástól. Az első időszak 1949-től 1956-ig tehető. Ezidőtájt a tevékenység 
két területet ölelt fel: az üdültetést és a ht. állomány 6 éven aluli gyermekeinek 
gondozását, nevelését. Ha ragaszkodunk a munka minősítéséhez, akkor az üdül
tetés ebben a szakaszban főként mennyiségi ellátásra törekedett. A gyermek
neveléssel kapcsolatos tevékenység is - mind fővárosi, mind vidéki viszony
latban - elsősorban a rendelkezésre álló, vagy számbajöhető lehetőségek felku
tatásában, valamint szükségmegoldások révén minél több bölcsödei és óvodai 
férőhely megteremtésében merült ki. 

A fejlődés második időszaka 1956 és 1968 közé sorolható. Jellemzője a 
gyorsütemű előrehaladásnak, hogy ezt a 12 évet indokolt kisebb részre bontani: 
így beszélhetünk az 1964-ig tartó, majd az azt követő ciklusról. Az elsőben 
meglehetősen visszaesett az üdültetéssel kapcsolatos munka (csökkent az üdülők 
száma), a geyrmeknevelés területén viszont az egyenletes ívű fejlődés korszakát 
éltük. Utóbbi téren tett erőfeszítéseink még nem bizonyították, de sejtetni en
gedték, hogy az emberekről, a családokról való fokozottabb gondoskodás, a 
60-as évek második felének alapvető programjává terebélyesedik. 

S így is történt! 1964-től 1968-ig a párt-, az illetékes állami és katonai 
szervek fokozódó gondoskodása, elvi utasítása és sokoldalú segítsége folytán 
sor került üdültetésünk fejlesztésének megalapozására és új szolgáltatásként be
vezetésre került - a baráti szocialista államokkal kötött szerződések alapján -
1966-tól az egyszerűsített csereüdültetés. Gyermeknevelési munkánk fejlődésének 
íve ebben az időszakban hasonlóan alakult az előző szakaszéhoz. 

A harmadik időszak 1969-ben bontakozott ki és jelenleg is tart. A had
tápvezetés messzemenően figyelembe vette pártunk, kormányunk és a katonai 

Foglalkozás a bölcsődében 
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A balatonkenesei üdülő parkjában egykor ... és ma ..• 
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Kedvelt szórakozási eszközök az üdülőkben: a játék-automaták 

vezetés sokrétű, embercentrikus intézkedéseinek a hadseregben történő megvaló
sítását, s megfelelő személyi, anyagi-,technikai, valamint egyéb lehetőségeket 
biztosított a fejlesztésre vonatkozó új elgondolások megvalósítására úgy az üdül
tetés, mint a gyermeknevelés és szervezetük tevékenységébe sorolta új feladat
kör: a katonacsaládtagok foglalkoztatása terén. Mindhárom vonatkozásban új 
koncepciók kidolgozására, hosszútávú tervek készítésére került sor olymódoo, 
hogy ezekkel szinkronban több, nagyjelentőségű feladat gyakorlati megoldá
sát is elősegítettük. Gondolok pl. a csapatpihenőhelyek létrehozásának segíté
sére; a kórházi kezelést követő, a megelőző és a speciális gyógyüdültetés meg
szervezésére; a fiatal tisztek utaztatására a testvéri szocialista országokba; a 
nyugállományúak elő-, illetve utószezoni üdültetésére a központi üdülőkben, 
vagy éppen a nagycsaládosok üdültetésének elősegítésére. Jutott erő még újabb 
- korábban nem alkalmazott - üdültetési forma: a bérleményes üdültetés meg
szervezésére, illetve kialakítására is, amely rendkívül gazdaságos, hiszen mente
síti a hadsereget a beruházási, az üzemeltetési és fenntartási költségektől, emel
lett színvonalas - és az állomány körében máris kedvelt! -, kulturált pihenést, 
regenerálódást biztosít. 

Az említett időszakban nagy változás következett be gyermeknevelési 
munkánkban is. A korábban különböző helyőrségekben működő és más pa
rancsnokságok hatáskörébe tartozó gyermekintézmények egységesen az MN Szo
ciális és Kommunális Igazgatóság hatáskörébe kerültek. Ilymódon minden szem
pontból lehetővé vált - s válik méginkább a jövőben -, hogy a korábbinál 
magasabb színvonalú, egységesebb, jobb felszereltségű és ellátottságú, kulturált 
gyermeknevelés alakuljon, illetőleg bontakozzék ki. 
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Erőfejlesztési gépek a tornateremben 

Sportolás a szabadban 
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Új lehetőségekkel, további fellendülés időszaka érkezett el a családtagok 
foglalkoztatását illetően is. Lehetőség nyílt az újabb igények felmérésére, a je
lentkező új igények kielégítésére, s időarányos megoldásának előkészítésére is. 
Gondolok pl. a kvalifikáltabb munkalehetőségek biztosítására, kulturáltabb 
munkafeltételek kialakítására, szakmunkás tanfolyamokon szakma elsajátítására. 
Hogy ez milyen mértékben erősíti majd ht. állományunk tagjaiban a fokozott 
gondoskodás érzését, azt aligha szükséges hosszabban taglalni. Bizonyos, hogy 
a munka-, szolgálati és az életkörülmények terén kivívott minden eredményünk 
fontos - ha méreteiben szerény - hozzájárulás is lesz ahhoz a nagy erőfeszítés
hez, amely hadsereg méretekben folyik elsősorban az állomány érdekében. 

Teljesen érthető és jogos kívánság, vajjon hogyan fest a fentebb vázolt 
fejlődés a legszigorúbb kontroll - a tények nyelvén, a statisztika is száraz, ám 
nagyon is „beszédes" fogalmazásában? 

Erre is gondolva az alábbiakban szeretnék - ugyancsak nem a teljességre 
törekedve - néhány kiragadott adatot, tényt közreadni, mégpedig először az 
üdültetés területéről. 

Üdülői beutalásban 1949-ben 8972 fő részesült, 1974-ben a beutaltak száma 
eléri a 19 ooo-es létszámot. Az 1966-ban bevezetésre került egyszerűsített csere
üdülésben még csak 200-an vettek részt, ez évben már 770 volt az ebben az 
üdültetési formában pihenő vendégek száma. Imponáló a férőhelyek számának 
növekedése is; 1949-ben turnusonként 850 ágy, 1974-ben pedig (a bérlemé
nyekkel együtt) 1476 ágy állt az üdülni óhajtók rendelkezésére. Ami az üdülői 
beutalások gyakoriságát illeti, tény, hogy az országos átlag fölött vagyunk. 
Amíg a hadsereg tagjai főszezonban 9-IO, elő- és utóidényben 6-7 évenként 

Bedolgozói munka: sálszövés 
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számíthatnak beutalásra családdal együtt, addig ez országosan főidényben 11-12 
év, elő- és utószezonban pedig 9-10 év. 

A csapatpihenőhelyek létrehozásával, illetve fejlesztésével a férőhelynöveke
dés szinte robbanásszerűnek nevezhető; 1968 óta a 22-szeresére növekedett. 

A statisztika nyelvén ez a következőt jelenti: 1968-ban 1 csapatpihenő lé
tezett 9 szobával és 36 férőhellyel. Ez évben 17 csapatpihenőt tartottunk nyil
ván 222 szobával és 811 férőhellyel. Jellemző a fejlődés további - tervezett 
ütemére -, hogy 1975-re újabb 13 csapatpihenőhely kialakítása van folyamatban. 

A gyermeknevelés terén elért eredmények így összegezhetők: 
1949-ben 136 gyermek óvodai elhelyezését biztosítottuk, bölcsődékről, ál

talános iskolai napközi otthonokról ezidőtájt még csak tervezetben volt szó. 
1956-ban már 365 bölcsődésünk, s 1335 óvodásunk volt; 1965-ben pedig már 
100-an mehettek általános iskolai napközibe; 405 gyermeket fogadtak be bölcső
déink és 142er;ra emelkedett az óvodások száma. És 1974-ben? A fejlődés to
vább tartott; 100 a napközisek, 360 a bölcsődések és 1520 az óvodások lét
száma. A 2 5 évvel ezelőttihez viszonyítva több, mint 14-szeres a férőhelyek 
számának növekedése. 

Ide kívánkozik az úttörőtábori kapacitás alakulásának statisztikája is, bár 
erről csak 1951-től - a tábor létrejöttétől - beszélhetünk. Akkor 110 férőhely, 
ma 270 férőhely áll rendelkezésre. Akkor összesen 440 pajtás - 1974-ben 1080 
pajtás táborozott az 1951-essel jóformán össze sem hasonlítható környezetben. 
A fejlődés tehát bizonyíthatóan 245°/o-os! 

A katonák családtagjainak foglalkoztatottsága a következőképpen alakult 
1963, a szervezés megkezdése óta: 

1963-ban 34 munkahelyen 1000 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, szerény, 
500 Ft-os havi átlagkereset mellett. 

Jelenleg 72 ipari vállalat (szövetkezet) 4280 katona-hozzátartozó foglal
koztatását biztosítja 113 munkahelyen. Közülük 3071 fő üzemi dolgozó (átlag
bérük: 1700 Ft), 1209 fő bedolgozó (átlagbérük: 1000 Ft). A foglalkoztatás 
eredményeként a katona-hozzátartozók - becslés szerint - mintegy 200 millió 
Ft-os termelési értékkel gyarapítják népgazdaságunkat, ugyanakkor a családok 
évi jövedelmét 75-76 millió Ft-tal növelik. A gazdasági eredmények mellett 
jelentős a közösségi szellem erősödése, az elvtársias légkör fejlődése, majd 
stabilizálódása. Ennek pozitív hatása egyaránt érződik a ht. állomány szolgá
lathoz való viszonyában és a családok kapcsolatában. 

* 
Nem lenne teljes a kép szervezetünk össztevékenységéről, ha nem szólnánk 

azokról az emberekről, akik sokrétű, nem egyszer áldozatot is megkövetelő 
munkájukat végzik. Róluk, akik az üdülőkben, a bölcsődékben, óvodákban, nap
közi otthonokban, irodákban vagy másutt dolgoznak, különféle megbízatások
kal, más és más beosztásban, de ugyanazon eltökéltséggel; igyekeznek minél 
jobban szolgálni a gondjaikra bízott katonák és hozzátartozóik, felnőttek és 
gyermekek érdekeit. Közülük is a kommunisták és az ifjú kommunisták járnak 
az élen, szervezik és példamutató tetteikkel ragadják magukkal szűkebb-tágabb 
közösségük dolgozóit. Aligha akad a Magyar Néphadseregben olyan ht. katona 
vagy hozzátartozó, aki az elmúlt 2 5 esztendő alatt ne találkozott volna már 
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közülük többel is, ne érezte volna munkásságuk, sokrétű gondoskodásuk követ
kezményeit. 

Dolgozóink az ország legkülönbözőbb pontjain teljesítik szolgálati köteles
ségeiket. Napjainkban nemcsak számadást végeznek, hanem az elmúlt negyed
század történetét felelevenítve készülnek a holnapra. a további feladatok meg
oldására. Ha van, ha létezik olyan területe a munkának, amelyen soha sincs 
megállás, nem létezik semmiféle felsőhatár - úgy az az emberekről való köz
vetlen gondoskodás, ama jelszó jegyében, amelyet már a bevezetőben is idéz
tem: legfőbb érték - az „EMBER" ! 

S nem kisebb az értéke annak, aki e jelszó szellemében munkálkodik, 
lévén maga is - ember! 
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