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VEZETÉS–FELKÉSZÍTÉS

Mucsi József

A hadsereg szervezeti kultúrája
és a szabadidõs mûvelõdés

A szerzõ cikkében az eljárás (védés) elõtt álló disszertációjának a fenti téma vizsgálatára ala-
pozott kutatások eredményeit, fõbb gondolatait összegzi. Bemutatja, hogy a szervezeti kul-
túra hogyan illeszkedik napjaink multikulturális rendszerébe, s mindebben a szakmai és a
szabadidõs mûvelõdésnek milyen szerepe van, melyek a feladatai, eszközei és módszerei.

A ma társadalmai már a globalizált világ részeként értelmezhetõk. Ebbe a keretrend-
szerbe ágyazottan fejlõdtek és fejlõdnek a hadseregek. Az új, megváltozott követel-
ményrendszerek involválják a hadseregek és állományának – a hivatásos tiszti állo-
mány – professzionalitásának követelményrendszerét is. Nem szakítható el tehát a
hadseregek fejlõdése a civil társadalom fejlõdésétõl, hiszen abba beágyazódva zajlik
a szervezetek, a szervezeti kultúrák kialakulása, fennmaradása és változása.

Napjainkra „a hazai védelmi szektor gyors, teljes körû és mélyreható átalakulása
során a rendszerváltás utáni nemzeti jelleg visszanyerésével, majd a NATO tagság-
gal járó koalíciós betagolódás elmélyítésével, a Magyar Honvédség biztonsági szol-
gáltató intézménnyé válásával, illetve az ennek legmegfelelõbb struktúrára való átál-
lással, vagyis az önkéntes haderõ létrehozásával mind a társadalom, mind pedig a
védelmi szektor tagjai részérõl fokozottabb figyelem fordul a katonai védelmi szerve-
zetek belsõ mûködése felé. A hazai védelmi szektor feladata ez idõ szerint nem
kisebb, minthogy a modern katonai szervezet levetkõzze végleg a tömeghadseregi
jelleg minden örökségét, és a szervezet valamennyi szegmensében felépítse azokat
az új elemeket, amelyek létrehozzák a változások kritikus tömegét, a professzionális
haderõre való áttérés érdekében. A lényeg tehát egy társadalmi nagy szervezet kul-
túraváltása, amely beágyazódik a magyar társadalom általában vett kultúraváltásába
is”1 – fogalmazta meg prof. Szabó János egy konferencián. Egyetértve a szerzõvel fel-
tehetõ a kérdés, vajon a szervezeti kultúra változása nem igényeli-e a szabadidõs mûvelõdés
változását is. Úgy gondoltam, hogy igen. Ez is segítette gondolataim fókuszálását.

1 Szabó János: Az informális elemek helye az önkéntes haderõ szolgálati kultúrájában. Társadalom és
honvédelem 2006. X. évfolyam 2. szám. 7–8.p.



Ennek a kérdésnek a tanulmányozása és az új típusú szabadidõs mûvelõdés elveinek
megfogalmazása volt dolgozatom célja.

Az egész szervezetre kiterjedõ kultúraváltozásnak magában kell foglalnia azt az
állapotot is, hogy a tiszti állomány szakmai mûhelyekben párbeszédet folytathasson,
megteremtõdjenek a szervezettel való azonosulás feltételei, a megfelelõ csoportko-
hézió, és a szervezet beépítse kultúrájába az új értékeket, természetesen megtartva a
régi értékekbõl mindazt, ami a csoport, vagy szervezeti identitáshoz szükségesek. A
bipoláris biztonság helyett napjainkra igen erõs kényszerítõ erõvé vált a multipoláris
biztonság, hiszen olyan világban élünk, ahol a biztonság fenntartása csak sokszoros
kapcsolatrendszerû és sokszereplõs biztonság lehet. A globális kapcsolatrendszerek
céljai is megváltoztak, elõtérbe került a célok között a fenntartható fejlõdés, a bizton-
ság, az intézményi lemaradások felszámolása, az interoperabilitás követelményeinek
való megfelelés és a nemzetközi missziókban való részvétel. Napjainkra a politikai-
lag dominált katonai szervezeteket felváltják a civil ellenõrzés alatt mûködõ katonai
szervezetek, a nyilvánosság elõl eddig elzárt területek is nyilvánossá válnak. A
korábban már említett kettõs torzulás után a hadseregnek vissza kell találnia valódi
történelmi nemzeti hagyományainkhoz, de nem tekinthet el az útkeresés során a
globalizáció kívánalmairól sem. Az európai integráció, amely a multikulturális Euró-
pát jelenti, ismét csak újabb tennivalókat fogalmaz meg a hadseregek számára.

Ebben a helyzetben fel kell tenni a kérdést, milyen szervezeti kultúrát akarunk, ez az
új szervezeti kultúra hogyan illeszkedjen napjaink multikulturális rendszerébe, milyen mód-
szerekkel, intézmények mûködtetésével biztosítható a tiszti állomány alkalmazóké-
pes tudása. Feltehetõ az a kérdés is, hogy a szakmai mûvelõdés, a képzés egymagá-
ban képes-e valamennyi feltételnek megfelelõ hatást elérni? Én úgy gondolom nem.
Ezért van szükség a szakmai mûvelõdés mellett a szabadidõs mûvelõdésre is.

Egy másik kérdés úgy szólhat, hogy lehet-e egyenrangúan kezelni a szakmai mûvelõ-
dést és a szabadidõs mûvelõdést? Úgy gondolom nem, mert mindkettõnek más a funkci-
ója, még ha ezek között gyakran átfedés is van. A szakmai mûvelõdés a tiszti hivatás
kialakításának képzési része, amely közvetlenül alakítja ki a tiszteknél a fegyveres
erõszak alkalmazásának képességét, a szabadidõs mûvelõdés pedig az a része, amely a sze-
mélyiség kiteljesedését eredményezi. Feltehetõ egy további kérdés is, vajon a tiszti
szakma foglalkozás-e, avagy hívatás. Erre a kérdésre válaszolhatunk úgy is, hogy
„ami a professziót illeti, a katonai hívatás rendelkezik minden olyan elemmel, amely
a professziókat jellemzi. Létezik maga a történelem során elkülönült tevékenység,
létezik a professzió által felügyelt képzési rendszer, differenciált és standardizált
képzési anyaggal egészen az egyetemi szféráig. Léteznek bajtársi egyesületek, létezik
elkülönült szakmai etika, és nagyon markánsan jelen van a laikusok kirekesztése is.
A katonai tevékenység lényege, az erõszak legális alkalmazása állami monopólium, mely ilyen
formán a fegyveres testületek kizárólagos joga és feladata. Rendelkezik sajátos rekrutációval,
szocializációs mintákkal, technikákkal és értékrendekkel, a tevékenységi szféra jelentõs részét
lefedi a hierarchikusan felépülõ szervezeti rendszer (kiemelés tõlem).”2
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2 Kiss Kálmánné: A professziók ismérvei és a katonai professzió. Rendszer és professzionalizmus. Im. 35. p.
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Én is úgy gondolom, hogy a tiszti hivatás, az állami monopólium gyakorlására
jogosít fel, és tesz képessé. A biztonság garantálására csak az a szervezet képes, ahol
az egyéni képességek, jártasságok, készségek összekovácsolódva, mint szervezeti erõ
jelennek meg, és ennek pusztán csak képzéssel nem lehet eleget tenni. A civil világ-
ban is a társadalmi fejlõdés során kialakultak, kialakulnak kulturális blokkok, és e
blokkok közötti kommunikációs zavarok jelentõs konfliktusok forrásává válhatnak.
Ha nem értjük a másik kultúráját, ha lebecsüljük, jelentéktelennek tartjuk, vagy egy-
szerûen nem is ismerjük azt, a konfliktusok kialakulása evidencia. A katonai pro-
fesszió ebben az értelemben egy olyan szubkultúra, és professzió, melynek gyakorlói
a képzés során ebben a szubkultúrában szocializálódnak.

A magyar társadalomban létezõ más szubkultúrákkal való találkozás esetleges
lehet az egyén részérõl, de a szervezeti célok megkövetelik a katonatiszttõl azokat a
képességeket, amelyek ezek között a kulturális blokkok közötti közlekedést szolgál-
ják. Erre szüksége van szinte valamennyi feladatteljesítés során, akár hazai, akár más
relációban gondolkodunk. (külföldi missziók, nemzetközi együttmûködések, de
még egy esetleges hazai katasztrófahelyzet esetén is).

2001. szeptember 11-e egyik nagy tanulsága az is, hogy a fenyegetettség világ-
méretûvé válása okán, az ellene való fellépésnek is világméretûvé kell válnia. Ez
indokolja igazán a NATO-nak a funkcióiban és feladataiban beállt változásokat.
Ezekben a missziókban vesz részt a magyar fegyveres erõ a világ bármely pontján.
Így válik tulajdonképpen a magyar katonatiszt világpolgárrá, és így válik a pro-
fesszionalitása nemzetközivé. A felkészítést ezeknek az elvárásoknak kell aláren-
delni, mégpedig olyan módon, hogy rendelkezni kell olyan tudással, mint a szövet-
ség bármelyik tisztjének, természetesen az azonosságok, a különbözõségek és a pár-
huzamosságok feltételezésével. Ebben a felkészítésben kell részt vennie a képzõ
intézményrendszernek és a szabadidõs intézményrendszernek egyaránt, saját mód-
szereikkel, eszközeikkel, ehhez azonban meg kell határozni a kompetenciáikat.
A témának, kérdésnek van azonban egy másik szegmense, a történelmi változásának
bemutatása, a további elvek megfogalmazásával.

A szabadidõs mûvelõdés nem csak a munkatevékenységek, és a fizikai regene-
rálódásra fordított idõn kívüli idõeltöltést jelenti. Az ember szabadidejében sokféle
tevékenységet folytathat, ám én a szabadidõs mûvelõdés további funkcióit abban is
látom, hogy a katonatiszt ebben az idõben építhet ki olyan kapcsolatokat, amelyek a
civilszférához kötik, ez egyben lehetõséget ad a társadalom más szubkultúráival való
kommunikációra is. Jelenti még azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készsé-
geknek, képességeknek az elsajátítását is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tiszt
igényes helytállást követelõ helyzetekben képes legyen adekvát viselkedésre. Alkal-
mas a szabadidõ továbbá a civilkapcsolatok fenntartására, amelyek fontos eszköz-
ként jöhetnek számításba a hadsereg védelmi szerepének elfogadtatásában is.

A szabadidõs mûvelõdés jelentõs hozadéka a testületi szellem kialakulásában,
fenntartásában és fennmaradásában is tetten érhetõ. A testületi szellemrõl több
szerzõ eltérõen foglal állást, ám Molnár Ferenc, aki a téma kutatója, ezt írja róla: „Fel
kell ismerni, hogy a testületi szellem (tiszti, tiszthelyettesi) is fontos építõköve az új
szervezeti kultúrának és a hatékony feladat végrehajtásnak. Noha szociológusként
közelebb áll hozzám a janowitzi „integráljuk a társadalomba a haderõt” felfogás, ma
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mégis a professzionalizmus elemeinek (szaktudás, felelõsségtudat, testületi szellem) erõsítését
látom fontosnak. Ennek oka, hogy csak ennek révén kezelhetõk a sereg, NATO, EU és
egyéb nemzetközi feladatok; javítható a ma már igen kis létszámú tiszti (tiszthelyettesi) kar
minõsége, jogon túli (melletti) szabályozottsága, fegyelme, cselekedeteinek kiszámíthatósága és
védelme, (szakmaiságának védelme és az egyén külsõ támadásoktól való védelme), így persze
egységessége és végül, de nem utolsó sorban a demokratikus felügyelet, a civilek primátusának
elfogadása..”3 Én magam is ezt a felfogást gondolom elfogadhatónak, mert bár igaza
van Janowitznak, napjainkban a megváltozott körülmények, és a tömeghadseregbõl
önkéntes hadsereggé válásnak egyik legfontosabb feladata a szervezeti kultúra
átépítése, mert a társadalmi nyilvánosság biztosítja a társadalmi beágyazódást egyéb-
ként is.

A katonatiszt felkészültségének, „kulturáltságának” a nyilvánosság elõtt kell meg-
mutatkoznia. Csak akkor igazolható a tiszti hívatás fennmaradásának szükségessége,
ha a tisztek rendelkeznek nem csak saját szubkultúrájuk, hanem a társadalom más
szubkultúráinak olyan mérvû ismeretével, amelyek biztosítják az átjárhatóságot
közöttük. Birtokolnak olyan jellemzõket is, amelyek segítségével megvalósítható a
„világpolgár” státus, amely nem csak hazai, de bármely kulturális környezetben
képessé tesz az eredményes mûködésre. A szabadidõs mûvelõdés így jelenik meg a
tiszti professzió, a bajtársiasság, a testületi szellem kialakításának jogos szereplõjeként.
Ezért úgy gondolom, hogy nem tehetõ ki a szabadidõs mûvelõdés csupán az egyének
vágyainak, érdeklõdésének, anyagi lehetõségeinek, hanem úgy kell tekintenünk rá,
mint a szervezeti kultúra kialakításában, fenntartásában, fejlõdésében jelentõs funk-
ciót betöltõ mûvelõdési formára.

A téma vizsgálata során a következõ eredményekre jutottam:

�A szabadidõ a mûvelõdésre fordított idõ része, de önálló idõ és hatásmechanizmus
is, amely a személyiség kiteljesedéséhez hozzájárul, ám nem kötõdik a munkatevé-
kenység végzéséhez közvetlenül. Ez a szabadidõ nem üres idõ, hanem rendszersze-
rûen rendelkezésre álló idõként jelenik meg és tervezhetõ. A mûvelõdés folyamata
felfogható úgy, mint a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása következtében
beállt szemléleti, tevékenységbeli és intézményváltozás, amely az egyén autonómiá-
jára és meglévõ szabadidejére épül.

A modern hadseregek létrejötte, fejlõdése a társadalmi nyilvánosság változá-
sának keretében zajlott, és a hadseregek kialakulásakor érvényesülõ udvari repre-
zentatív nyilvánosság állapotából napjainkra már a polgári nyilvánosság állapotába
érkezett. A hivatásos katona egyenruhás állampolgárrá vált, ezért nem pusztán a
hivatásrendi kötelmekhez szükséges képességek kiegészítését kell szolgálnia a sza-
badidõben végzett mûvelõdésnek, hanem minden olyan szükségletét, amelyet a
modern embertõl elvár a társadalom. A hadseregben tehát ebben az értelemben vett
funkcionális megfelelést kell számon kérni a szabadidõs mûvelõdéstõl.

110 HADTUDOMÁNY 2008/1

VEZETÉS–FELKÉSZÍTÉS

3 Molnár Ferenc: A testületi szellem és a professzionalizmus dilemmái. I. m. 27. p.
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A szabadidõs mûvelõdést úgy tekintem, mint az életmód szerves részét, amely
hozzájárul a tiszti minõség, a hivatásrendiség, a tiszti etika kialakulásához, fejlõdésé-
hez, a jellegadó állomány értékrendjének változásához.

� Az 1867–1990 közötti idõszak nyilvánosságának jellemzõje, hogy a kiegyezést
követõ idõszakban elõször rohamosan növekszik a társadalmi nyilvánosság intéz-
ményeinek száma, számuk, tevékenységük, valamint hatókörük fokozatosan bõvül,
ebben a települések, az egyletek, és más önkéntes csoportok közremûködnek. Az
1920-as évektõl kezdõdõen azonban, döntõen a keresztény és nemzeti ideológia bûv-
körébe kerülve veszítenek függetlenségükbõl, és ez a polgáriasodás útjáról letéríti
azokat, és végzik a korábban jelzett ideológia nevében a népnevelést, népmûvelést.

Az 1945 után a kulturális életben a népmûvelés idõszaka folytatódik Magyaror-
szágon. A változás annyi, hogy a korábbi egységes társadalomnak képzett „nemzeti
és keresztény hazafi”, helyébe a „szocialista embertípus” lép, és erre tökéletesen
megfelel a központilag szabályozott intézményi- és tevékenységstruktúra, a feladat
végzésére kiképzett „népmûvelõ”-vel. A „népmûvelés” nem e két idõszak találmá-
nya, azt hosszú ideig hazánkban a közmûvelõdés helyett használták. A felvilágoso-
dás korától azt a törekvést nevezték így, amelyben az értelmiség feladata a
tömegek – különösen a parasztság és a munkásság – mûveltségi színvonalának eme-
lése. Erre vezethetõ vissza az a mérhetetlen elhivatottság és küldetéstudatos tevé-
kenység, amely némelykor többet ártott, mint használt a mûvelõdés ügyének.

Az elsõ lépést a hetvenes években megfigyelt elmozdulás jelentette a nagy
tömegeket érintõ rendezvényektõl az intimitást, a diskurzust lehetõvé tevõ kisebb
létszámú és csoportformában végrehajtható rendezvények felé. Az állampolgár, aki
laikusként választhatott a lehetõségek közül, még ha ki is érdemelte a hivatalosság
elítélését, akkor is annak a demokratikus állampolgári jogának tett eleget, amit legin-
kább a polgári intimitás fogalma jelképez. A kezdetben létrejövõ klubok és kiscsopor-
tos formák megjelenése, amelyek alkalmasabbak a személyiség kiteljesítésének funk-
cióit betölteni, valószínûleg csak elõképei voltak azoknak az önkéntes társulásoknak,
amelyek mint alapítványok, egyesületek mûködnek napjainkban.

Fontos szerepet töltöttek be a tömegkommunikáció úgynevezett rétegmûsorai is,
hiszen ezekben az értelmiségi vitatkozott, polemizált, diskurált irodalmi, politikai kérdé-
sekrõl a mûvészetek égisze alatt, és ezek a közbeszédben is a késõbbiek során gyakran
szerepet kaptak. A sajtó differenciálódása, új irodalmi és más szakmai folyóiratok megje-
lenése olyan társadalmi kérdésekre is ráirányította a figyelmet, amelyek egy korábbi idõ-
szakban még lehetetlennek látszottak. Ezek a nyilvánosságban beállt változások együt-
tesen kényszerítették ki azt az állapotot, amikor már nem lehetett a dolgok folyását meg-
akadályozni, és ez a fajta nyilvánosság lépett át 1990-ben azon a Rubiconon, amely
lehetõségét adta egy békés társadalmi rendszerváltozásnak. Ez folyamatában teremtette
meg a maga nyilvánosságát, a nyilvánosság eszközeit, és ez a folyamat hozta meg a
rendszerváltozást, a társadalom átalakulását polgári demokráciává.

� A hadsereg tisztikara mindig azoknak a társadalmi tényezõknek az eredõje,
amelynek keretében a szervezetek mûködnek. A mai értelemben vett tiszti hívatásról
a tizenkilencedik századtól beszélhetünk, és a tömeghadseregek kialakulása utáni
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idõszakban a tisztek tevékenységére a tiszti szaktudás, a tiszti felelõsség és a testületi
jelleg volt jellemzõ. Ezeket speciális képzõ intézményekben, meghatározott elõírá-
sok szerint lefolytatott tanulmányok biztosították. A tiszt tudása rendkívül komplex
intellektuális szaktudást feltételezett, amelynek elsajátítása katonai intézményekben,
a gyakorlatokon és a gyakorlatban hosszú évek alatt történt meg.

A magyar hadseregekben is megfigyelhetõk azok a tendenciák, amelyek a társa-
dalomban érhetõk tetten, a hadsereg is a bürokratikus reprezentatív nyilvánosságot
érvényesítette tevékenységében. Ez a nyilvánosság jellemzõ egészen a kilencvenes
évekig, ennek szellemében zajlottak a díszszemlék, a laktanyai nyílt napok, a katonai
eskük, a csapatzászló adományozó ünnepségek, a kapcsolatteremtés iskolák és lakta-
nyák között, vegyes civil-katona mûvészeti csoportok létrehozása, a helyõrségi klu-
bok elõbb korlátozott nyilvánosságú, majd nyílt intézményekké nyilvánítása.

Napjainkra ez lassan elindult a polgári nyilvánosság irányába. A hívatásos tisz-
teknek ebben a nyilvánosságban olyan módon kell világpolgárrá válni, hogy egy-
részt ismerje a fegyveres erõszak alkalmazását, másrészt a hadseregek megváltozott
funkcióiból kifolyólag képes legyen a mûveleti területeken békítõ tevékenységek
lefolytatására nemzetközi kontingens kötelékében. Erre történõ gyakorlati felkészü-
léshez kiváló terep a szabadidõs mûvelõdés.

� A XIX. században jelentõs változás következik be, megjelenik a tömeghadsereg,
amely jelentõs szervezeti kultúraváltást involvál. A hadseregbe az utánpótlás soro-
zással történik, ezért a tömeghadsereg jóval nagyobb létszámú tisztikart igényel. Az
eddigi szinte nemesi származású tisztikarban megkezdõdik a polgári származású
egyének beáramlása. A kialakult helyzetben a korábbi tiszti értékrendek maradnak
fenn, a tisztikarba beáramló társadalmi státusú egyének igazodása felfelé, a nemesi
származású tisztek felé történik, és a hadseregben ennek következtében egészen
1945-ig az úriemberség eszménye él, fenntartva mindazokat a kiváltságokat a tiszti-
karra, amelyek korábban a nemes embereket illettek meg. Állíthatjuk, hogy társa-
dalmi nyilvánosság ebben az idõszakban a reprezentatív nyilvánosság.

Kezdenek kialakulni a hadseregben is a nyilvánosság intézményei, kaszinók,
könyvtárak, folyóiratok, hetilapok, képzõmûvész és irodalmi körök, sportegyesüle-
tek, azonban ezek mindegyike az ignoráció eszközeként funkcionálnak. A tisztek
szabadidõs mûvelõdésérõl elkülönülten ebben az idõszakban nem beszélhetünk,
tekintettel arra, hogy a tiszteknek nincs munkaidejük, mindaz, amit ma szabadidõs
mûvelõdés fogalmával írunk le, a tiszti életmód szerves része volt. A tisztikar jelentõ-
sebb része a tiszti kiváltságok, a területi revízió, az irredenta eszmerendszer elkötele-
zett híve, áthatja a társadalom egészét átható nemzeti és keresztény fennsõbb-
rendûség érzete.

Az 1948 utáni idõszakban az új tömeghadsereg újfajta szervezeti kultúra kialakí-
tását igényelte, amelynek a hatalom eleget is tett. Megteremtette elõször a katonai
szakmai mûvelõdéshez szükséges oktatási intézményeket, de vele párhuzamosan
létrehozza a szabadidõs mûvelõdés intézményrendszerét is. Ezek az intézmények a
kezdetekben elsõsorban a pártirányítás eszközei, amelyek mûvelõdéspótló intézmé-
nyek, majd a késõbbi szándékok szerint a mûvelõdés megszerzésének továbbfejlesz-
tését szolgálnák. A megjelent szabályzók a mûvelõdés és a szabadidõs mûvelõdésre
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vonatkozóan, amelyek szabályzó funkcióik miatt inkább a polgári nyilvánosság
kialakulásával szembeni fellépésnek tekinthetõk. Ebben az idõszakban annyi válto-
zás állt be a társadalmi nyilvánosság területén, hogy marad a reprezentatív bürokra-
tikus nyilvánosság, csak a mûködtetõ társadalmi csoportok, és az összefogó ideológia
változik meg, a nemzeti és keresztény ideológia és úriság helyébe a proletár interna-
cionalizmus és szocialista hazafiság, valamint a munkás és paraszti származású káde-
rek kerülnek.

1990 utáni idõszakban a kezdeti bizonytalanság után a Magyar Honvédség a
polgári nyilvánosság útjára lépett, megszülettek azok a törvények, amelyek garantál-
ják a egyenruhás civil állampolgár lét kereteit, kialakultak és mûködnek a nyilvános-
ság intézményrendszerei, mûködik a polgári nyilvánosság.

� A szabadidõs mûvelõdés elveinek egyszerre több szempontnak is meg kell felel-
niük. Hozzá kell járulniuk a szervezeti kultúra fejlõdéséhez, a hivatásos katonatisz-
tek szakmai képességeinek növeléséhez, a tisztek szakmai professziójához, továbbá a
testületi szellem, az egyéni képességek kibontakoztatásához, fejlõdéséhez, mégpe-
dig az önkéntességre alapozva. A szabadidõs mûvelõdésnek segítséget kell nyújtania
a katonák kulturális konfliktus felismerõ, kezelõ képességéhez mind a várható
mûveleti területek lakosságát, mind a potenciális együttmûködõ katonákat illetõen;
valamint segítséget kell nyújtania olyan mentálhigiénés állapotok teremtéséhez,
amely magabiztossá teszi a tiszteket, kizárja mind a kisebbrendûségi komplexust,
mind a nagyképûséget, mások lebecsülését, lekezelését. Segítenie kell abban is, hogy
a szervezet jellegadó állománya, a hivatásos tiszt legyen képes a vezetése alá rendelt
katonákat felkészíteni, az alkalmazás helyszínén segítséget nyújtani beosztottainak a
konfliktusok felismerésében, azok megoldásában.

A hadsereg szervezeti kultúrája érdekében a szabályozás az egyéni és a közös-
ségi élet tiszteletben tartására egyaránt alkalmas legyen, megteremtve a mindkettõ-
höz szükséges intimitásokat, lehetõségeket, adjon szabad teret az egyéni diskurzu-
soknak, mégpedig a benne résztvevõk egyenjogúságára építve. A szabadidõs
mûvelõdés úgy különüljön el a mûvelõdés egyéb területeitõl, hogy sajátos tevé-
kenységével mégis járuljon hozzá azok hatásmechanizmusainak erõsítéséhez, az
integrált személyiség kialakításához.

Végül hangsúlyozni kell a hadsereg társadalmi beágyazódása érdekében legyen
alkalmas a rendszer, vagy legalábbis járuljon hozzá ahhoz, hogy a tiszt legyen képes
értelmiségi helyzetekben értelmiségi szerepnek megfelelõ döntést hozni, viselkedni.
Legyen alkalmas ez a mûvelõdési rendszer arra is, hogy a tiszt kialakíthassa azokat a
civil kapcsolatait, amelyek a társadalmi reintegrálódását képes lesz elõmozdítani.

A hadsereg a fenti szempontokat figyelembe véve érdekelt a feltételek megterem-
tésében, biztosításában, finanszírozásban, mégpedig olyan rendszerében, amely a
funkcionális elvárásoknak megfelelõen alkalmas a javasolt finanszírozásra és a mûve-
lõdés infrastrukturális, anyagi-technikai feltételeinek differenciált megvalósítására.
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