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Nagyapám sorkatonai szolgálata
Nagyapám életéről elég sok mindent tudtam már, viszont arról, hogy katona is volt nem igazán
hallottam egészen eddig. Egyébként is kíváncsi voltam rá, és a pályázatnak köszönhetően is sor
került erre a bizonyos "milyen volt a katonai életed papó?" beszélgetésre.

Történelemtanárom már előre figyelmeztetett, hogy akkor fogom megérteni, hogy miért is látom
nagyapámat katonai egyenruhában, ha utána olvasok annak, hogy mi is volt a sorkatonai
szolgálat. Nyomozásom során megtudtam, hogy Magyarországon 1868-ban vezették be az
általános hadkötelezettséget, és azt is, hogy a második világháború után a kommunista
rendszerben sokan tehernek érezték a kötelező katonai szolgálatot, felesleges dolognak tartották,
ami csak megnehezíti a fiatalok életét, de igazán nem növeli az ország katonai erejét. A fiatalok
21 majd később 18 éves korukban megkapták a behívót, ha alkalmasak voltak egészségileg,
akkor bekerültek egy laktanyába. Az ötvenes években még 3 évet kellett szolgálni, a 60-as
évektől két évet, majd ez az idő is csökkent, másfél, 2001-től pedig fél évre. Arról is olvastam,

hogy a rendszerváltás után Magyarországon ezt a sokat kritizált rendszert először enyhítették,
majd végleg meg is szüntették. Olyan modern, hivatásos hadseregre volt már ekkor szükségünk,
amely nemzetközi NATO-feladatokat is el tud látni, ha kell. Az Országgyűlés 2004. június 9-én
szavazta meg a sorkatonai szolgálat eltörlését. Európában változó, hogy van-e kötelező katonai
szolgálat. Norvégiában például van. Sőt éppen az idén, 2015-ben lépett életbe az a szabály, hogy
a nőkre is kiterjesztik ezt az állampolgári kötelezettséget.
Ezek után nagyon kíváncsi voltam, hogy nagyapám hogyan élte meg sorkatonai szolgálatát .
1966-os bevonulását követően nyolc hét kiképzés előtt állt. A 8. hét után történt meg az
eskületétel. Amiben megfogalmazódott, hogy Magyarországot szolgálja, és védi. Igazából ő
semmilyen rangra nem tett szert, egy "egyszerű" honvédként szolgált. Becsülettel végezte
munkáját, hisz kiváló lövész és katona volt, illetve soha nem részesült büntetésben,(büntetésnek
számított pl.:laktanya fogság). Egy átlagos napja a következőképpen zajlott:


Öt órakor volt az ébresztő. Hét óráig meg volt a reggeli torna, készülődés és a reggeli.
Hét óra után megtörtént az eligazítás és mindenki végezte ezt követően a
dolgát/munkáját. Az "ebédidő" nem csak az étkezésből állt, csizmát kellett tisztítaniuk
és egy héten egyszer a (golyószóró) fegyverüket is. Erre egy órájuk volt. Miután
befejezték délután hatkor az őrségben való munkát vacsoráztak és nyolc órakor volt a
takarodó. Egyébként az őrség szobában 27-en voltak, és nem volt különösebben nehéz
dolguk.

Attól függetlenül, hogy nem a legnehezebb munkát végezte, akkor is 27 hónapot töltött a családja
nélkül, háromszori hazajövetellel, ami nem túl sok. Ráadásul egyszer édesapja halála miatt
utazott haza Lentiből ( a Dunántúlról) Szabolcs megyébe. Illetve három karácsonyt és szilvesztert
töltött családja nélkül. Ennek ellenére ő szerette életének ezt a szakaszát, és büszkeséggel tölti
el a tudat, hogy kiválóan végigcsinálhatta ezt a két év három hónapot.

