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A TRANZIT-SS közlekedési rendszergyakorlat tapasztalatai 

.\~í/dr Bálint 1 :::riJti. 
Szil(, !..úz/rí 1t!, zrul, r 

A honvédelmi miniszter elvtárs által jóváha1-,ryotr elgondolás abpján l 985. 09. 04-1 l között 

végrehajtásra került a TRANZIT-85 közlekedési rendszergyakorlat, amely szervesen illeszkedett a 
Varsói Szerzódés Egyesített fegyveres Erőinek felkészítési rendszerébe és fontos részét képezte az 

MN hadtáp felkészítésének is. A gyakorlat koalíciós összetételben, az MN, a Közlekedési Minisz
térium {KM) és a Szovjet Hadsereg kijelölt erői részvételével került végrehajtásra, olyan nemzet

közi kórülmények között, amikor a szélsőséges imperialista körök tevékenysége, a fegyverkezési 
verseny fokozódha, a helyi fegyveres konfliktusok kiszélesedésének lchet6sége súlyos veszélyeket 

rejt magában. Külön veszélyt rejt magában az új amerikai közepes hatótávolságú nukleáris fegyve
rek nyugatcurópai telepítésének folytatása, a nyolcvanas évekre szóló komplex hadászati program 
kidolgozása, az űrtt'.gyverek kifejlesztése, ezzel a világűr militarizálása. 

Az ellenségnek az általános és a hadászati erőfölény megszerzésére irányuló törekvései és 
tevékenysége a béke és a Varsói Szerződés államai biztonsági (·rdekei mellett egyre súlyosabb 

fenyegetést jelentenek hazánk lakosságára és gazdaságára is. A már végrehajtott és tervezett pusz
tító eszköz fejlesztések következtében növekszik hazánk közlekedési rendszerének veszélyeztetett
sége, ezáltal a katonai közlekedés megbénításának lehetősége. 

Sokoldalúan fel kell készülnünk tehát a közlekedési hálózat, a szállítóeszközök megóvásának, 
gyors helyreállításának biztosítására az MN, a szövetséges erők és a népgazdaság szállításai, a kato

nai mozgások feltételei fenntartása érdekében. Ezt szolgálta a TRANZIT-85 közlekedési rendszer
gyakorlat, amelynek tárgya volt: Az MN hadmínemei 8 az MNK kriz/tkedisi biztorltáJának meiterrl'
zl'.ft. mq1,szmnése, az MN hadiJ!lományra tfirténő feltoltéJémk és háborús taékn~vsi!f/nek idliszakában. 
l'alamint a súit'etsiyp rn1patok irdek/ben l'trzmdő ktizlekedési biztoslMr rmgrzerl'l'zhc hatJományos és Nimq.:,
pmztltri feyyrmk alkalmazd.dnak kiirülmá~}Ú kiiziitt. 

A gyakorlaton 75 katonai szervezet, 5000 fő és 1000 db technikai eszköz vett részt. 

A Szovjet Hadsereg részéről a Közlekedési Főcsoportfőnökség, a Közúti Csoportfőnökség és 

a DHDSCS állományból létrehozott operatív csoport, valamint a Vasúti Csapatok Parancsnoksága 
{Főcsoportfőnökség) alárendeltjei állományából kijelölt erők REM-500 és SZRP·33 vasúti híd

komplexummal vettek részt a gyakorlaton. 

A gyakorlat módszere: építési feladatokkal egybekötött egyoldalú, többfokozatú parancsnoki 
és törzsvezetési rendszergyakorlat terepen, híradó eszközök alkalmazásával. 

A f)'tlkorlat főbh dlkil1izirti kfiziil u kől'etktz1Jk emelhttiTk ki: 
- egységes rendszerben gyakoroltatni a különböző tárcákhoz és tagozatokba tartozó közleke

dési szervezeteket, azok egymáshoz kapcsolódó tevékenységét; 

- pontosítani a háborút megelőző időszak feladatait a közlekedési rendszer élet- és teljesít6-
képességének növelése érdekében; 

- vizsgálni a közlekedési rendszer funkcionálását az MN és a szövetséges csapatok külön· 

böző tevékenységei biztosítása érdekében. 
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A gyakorlat részeként alegységszintű összekovácsoló kiképzések keretében 60 mft termelési 
értéket hoztunk létre iparvágány és rakodó megépítésével, valamint vasútvonal-szakaszok karbahe

lyezésévcl. 

A t,,yakorlat keretében a MAHART d D11n,Ífl kiiz!Íti mzáhhidit /plMI a dunai és tiszai TS uszá
lyok kombinált alkalmazásávaJ, amely egyben azok csereszabatosságának gyakorlati próbájául is 
szolgált. Az építést a korábbi hasonló feladatokat végrehajtó állomány részbeni lecserélése miatt, 
nagyobbrészt első alkalommal összevont polgári személyzet kiváló normaid6vel hajtotta végre. 

Az ideiglenes átrakókörlet elemenként a stratégiai pontonos dandár 60 trmnds P/v1P hiddt lpl
fttl. színlelt híd és kompátkclőhely, sodorakna elleni védmű és infracsapda telepítésével. A teljes 
egészében tartalékos állomány kiváló normaidővel, magasfokú szervezettséggel és fegyelemmel 

hajtotta végre az építést. 

A vasúti pálya feltételezett rombolása miatt nyíltvonali ktl~rszakir.tkdst hajtritt l'(f!.1<: 1g) harckrr 
i:ri-altf..'}·.r<f!. a JHTrtk1Jcrikr6/ w/6 ..lm1;rássat' és tf()' kerekes szJl!ltmán)' a hídutrl hardr,rJÍ h1Jja homlok,,tk,i
ddk/nt ralófclha_rználá.ráral. Az MN Közlekedési Szolgálatfőnökség által kezdeményezett megoldá
sokat az összfegyvernemi parancsnokok felkarolták, kidolgozták a végrehajtás módszereit és kivá

lóan, látványosan hajtották végre. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a nyíltvonali kirakás ezen módszereinek ismerete elengedhe
tetlen az összfegyvernemi parancsnokoknál és nem a látványosságot szolgálta, hanem az ilyen hely
zetekben alkalmazható konkrét példaként szolgált. 

Berendezésre került lőszer-, üzemanyag- és sehcsültátrakó-állomás. A Í/Jszerrakr,Jds kiiliinhiiul 
módszmi bemutatása mellett véglegesnek tekinthető az egységrakományolt lőszerrakodás eszköz

rendszerének kialakítása. 

Gyakorlási céllal és a bemutató érdekében katonai gépkocsiút került berendezésre több tago

zatba tartozó közúti komendáns erőkkel. 

A bemutatóról dokumentum és oktatási célú videófilm készült. A bemutatót magas beosz
tású párt-, állami- és katonai (köztük szovjet) vezetők is megtekintették. 

A szovjet vasúti csapatok REM-50() és SZPP-33 hldanyax ftlhasználásáml idei1;/ow tus1íti hidat 
építettek a Tiszán, kiváló normaidővel. A hídépítéssel kapcsolatos járulékos feladatokat (bekötő 
vasútvonalszakaszok, hídfők, szerelővágányok stb.) az MN HÁVP közlekedési csapatai, egyéb elő
készítő feladatokat ( talajmechanikai vizsgálatok, mederszelvény felvétele, az árterület megtisztítása 
stb; illetve a bontást követően a töltés helyreállítása, a mederből a cölöpök eltávolítása) a kijelölt 

MN erők és polgári szervek végezték az MN KSZF-ség irányításával. 

A törzsvezetési gyakorlaton nagyszámú, zászlóalj tagozatig bezárólag minden vezetési szintet 

átfogó operatív csoport vett részt. 

Külön figyelmet érdemel a katonai közlekedési felsőszintű vezető szerveinek (MN KSZF
ség, KM, Szovjet közlekedési operatív csoport), valamint a velük együtt működő HM-szervek 
(MN MŰF-ség, VSZF-ség, FVF-ség) és PVOP képviselőinek részvétele és tevékenysége. 

A f!)'akorlat három mozzanatban került lerezttirre. 

Az ELSÖ MOZZANAT tartalmát a háborús feszültség időszakában tervezett rendszabályok 
feldolgozása, a közlekedési szervezetek magasabb harckészültségbe helyezése, mozgósítása, össze
kovácsolása, háborús csoportosításának felvétele, illetve az MN hadműveleti szétbontakozása köz
lekedési biztosításának és a hadászati készletek széttelepítésének megszervezése képezte. Ebben a 
mozzanatban kiemelten vizsgáltuk: 

A háború kitörését megelőző háborús feszültség időszakában, amely mintegy 3 hónapot ölelt 
fel, a SZ. É. Tervben és a részleges gazdaságmozgósítás rendszabályaiban rögzített, a katonai közle
kedési rendszer élet- és teljesítőképessége növelését szolgáló feladatok végrehajtásának egy válto
zatát dolgoztuk ki~ a valóságos helyzetből és a gyakorlatra szám vetett közlekedési szükségletekből 
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kiindulva. A feltételezett 3 hónap alatt - a KM és a kijelölt MN erők a katonai igénybevételre terve
zett közlekedési hálózat fejlesztésére tervezett feladatokat mintegy 70(h1·ban teljesítették, a vasúti és 
közúti technikai bázis az elvonuló közlekedési csapatok részére megfelelő induló készletet gyártott 
le közúti és vasúti hídanyagbó{, valamint kötőelemekből. Szükségesnek látszik - a feladatok mére
tei és a háborús feszültség időtartamának bizonytalan megítélhetősége miatt - a katonai erők 
nagyobb arányú bevonása a hálózat előkészítésébe, amely egyben biztosítaná megbízható összeko· 
vácsolásunkat is. Különösen fontos kérdést képezett a végrehajtandó feladatok sorsolása a rendel
kezésre áUó erők, anyagi eszközök és az idő szempontjából. A sorsolásra az MN KSZF-ség tett 
javaslatot a KM-el együttműködésben, az MNVK felé. 

Kiemelt jelentőséggel bírt ebben az időszakban a tiszai TS közúti uszályhidak anyagát képező 
TTS uszályok átjuttatása a Tiszára, mert békében a Dunán vannak alkalmazva, illetve a dunai TS 

i,.,. uszályok begyükkeztetése az alkalmazási körletekbe. Ebben az időszakban már megkezdődött a 
különböző szállító eszközök előkészítése a katonai szállítási feladatok végrehajtására. 

A harckészültségi fokozatok és az „M~ elrendelése időszakában feldolgoztuk a közlekedési 
szervezetek megalakításának, háborús csoportosítása felvételének, valamint az MN csapatai had
műveleti szétbontakozása, a hadászati és hadműveleti anyagkészletek széttelepítése közlekedési 
biztosításának kérdéseit, amely összetett, bonyolult feladat elé állította főként a felső és középirá
nyító közlekedési vezető szerveket. Megállapítható, hogy a közlekedési szervezetek harckészültségi 
és mozgósítási tervei megfelelőek, diszlokációjuk sem igényel számottevő korrekciót. A hadászati 
készleteket széttelepítéskor - tekintettel a határ menti ütközetek kimenetelének bizonytalanságára 
- úgy célszerű elhelyezni, hogy az ellenség nagyobb mélységű betörése esetén se kelljen azokat 
átcsoportosítani. 

A hadászati készletek egyrészt - a vasúti és földön történő ideiglenes tárolás mellett - célszerű 

a Dunára, vízi szállító eszközökre telepíteni olyan mennyiségben, amely kielégíti a Duna menti 
irányban tevékenykedö csapatok szükségleteit. 

A MASODIK MOZZANAT tartalmát a közlekedési biztosítás megszervezése a koalíciós front 
védelmi hadműveletének időszakában, az ellenség nagyhatásll hagyományos fegyverekkel mért 
csapásait követiíen a közlekedési hálózat helyreállításának megszervezése, átrakókörlet, ideiglenes 
átrakókörlet működtetése, szövetséges seregtest MNK területén történő előrevonásának közleke
dési biztosítása, dublőrhidak alkalmazása, kiürítési szállítások megszervezése képezte. 

A védelmi hadművelet 13-15 napos időtartamra lett tervezve, olyan hadászati-hadműveleti 
helyzetből kiindulva, amelyben az erőviszonyok alapján a határ menti találkozóütközetek kimene
tele egyértelműen nem volt megítélhető. 

A védelmi hadművelet közlekedési biztosításának tervezése során a hagyományos területek 
mellett előtérbe kerültek olyan kérdések is, mint a részleges kitelepítés, a katonai és polgári közle
kedési szervek kivonása a határ menti körzetekből, a közlekedési vonalak működőképtelenné 
tétele (műszaki zárása) sth. 

A védelmi hadművelet közlekedési biztosításának tervezése mellett kiemelt feladat volt az 
ellenség hagyományos eszközökkel mért csapásai következményeinek felszámolása, a köz_ickedési 
hálózat helyreállítása, amelyet a KM, a PVOP rombolt objektumokhoz közeli erői és az MN hátor
szági és elvonuló közlekedési csapatai erőivel terveztük végrehajtani. Megállapítást nyert, hogy a 
hagyományos, nagy pontosságú fegyverekkel nagymérvű rombolás érhető el, a helyreállítás azon
ban jelentősen egyszerűbb, mint TÖPFE csapások esetén ( eredeti nyomvonalon vagy tengelyben 
lehet helyreállítani). 

A Duna hidak rombolása miatt működtetni kellett az ideiglenes átrakókörletet, egy dunai 
közúti TS uszályhidat. A nagy hidakon okozott sérüléseket 6-8 nap alatt lehetett helyreállítani, 
azonban ismételt rombolás miatt a dunaföldvári híd a védelmi hadművelet alatt nem került hasz
nálható állapotba. Ködképzó eszközök és szögvisszaverök együttes alkalmazása megfelelő álcázást 
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képes biztosítani az állandó hidaknál is. Célszerű lenne ilyen eszközökkel felszerelni ezen objektu

mok őrzésére tervezett alegységeket. 

A hadművelet során nagymérvű diverziós tevékenységgel számoltunk, az dlcnük folytatott 
harcra, az objektumok védelmére kellő figyelmet fordítottunk. Megállapítható azonban, hogy a 
közlekedési szakcsapatok könnyű fegyverzete (géppisztoly, illetve géppuska) nem biztosít kellő 
önvédelmi képességet ezeknek az alapvetően önállóan tevékenykedő elemeknek. Újszerű feladat
ként jelentkezett a betört ellenség előtt a közlekedési hálózat zárása. A közutak zárását az MN 
műszaki csapatai végezték az általános zártelepítés rendszerében, a kijelölt vasútvonalszakaszokat 
pedig az elvonuló vasúti dandár tette működésképtelenné - az MNKSZF-ség által meghatározott 

műszaki mutatókkal. 

A betört ellenség elől kivonásra kerültek a katonai és polgári közlekedési erők és eszközök, 
illetve egy sor kiürítési szállítást kellett végrehajtani a határ menti körletekből a Dunántúl eleve túl

zsúfolt középső és keleti területeire. 

Különös problémát jelentett a kiürítési szállítások kezdetének eldöntése. Értékelésünk szerint 
- ha komoly veszélye van az ellenség betörésének - a kiürítést a csapatok hadműveleti szétbonta

kozását megelőzően kellene megkezdeni. 

A védelmi hadművelet alatt felhasználásra került a KM helyreállító anyagkészleteinek 
30-40%-a, ennek egy része azonban pótlásra került a SZÉ. Terv alapján gyártott anyagokkal. Az 
ország területén a helyreállításba bevont elvonuló közlekedési csapatoknak meg lett tiltva a Közúti 
és Vasúti Technikai Bázis által legyártott anyagok felhasználása a további feladatokra való tartalék

képzés igényével. 
A közlekedési hálózaton okozott rombolások a Dunántúlra telepített hadászati készletek csa

patokhoz való közelsége eredményeként nem akadályozták jelentős mértékben az utánszállítást. 

ÖnJ!fr; Ji'laJatkint fe!J(l/gozá.rra került egy szövetséges seregtest előrevonásának közlekedési biz
tosítása, amelynek irányítási rendje egy változatát a felsőszintű operatív csoportok közösen alakí

tották ki. 
E feladat során tovább fejlesztettük a katonai gépkocsiutak gyors előkészítésének és berende

zésének rendszabályait, a végrehajtó erök tevékenységének tartalmát. 

A HARMADIK MOZZANAT tartalmát az MN csapatai tevékenysége közlekedési biztosítá
sának megszervezése képezte a koalíciós front támadó hadművelete időszakában, hagyományos és 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között, tömegpusztító fegyverekkel mért csa
pások következményeinek felszámolása, átrakó-, ideiglenes átrakó körletek ( ÁK, IÁK) működte
tése, vasúti és közúti dublőrhidak üzemeltetése a szállítások folyamatosságának biztosítása érdeké

ben képezte. 

A támadlÍ hi1dnuheft.t közlekedési biztosítása megszervezésének egyik alapvető sajátossága az 
volt, hogy hadműveleti szünet nélkül került sor a támadásba való átmenetre. Ennek érdekében 
áttervezésre került a közlekedési hálózat egy része és a közlekedési csapatok csoportosításai is 
módosításra kerültek. Újszerű feladatot jelentett az ellenségtől visszafoglalt területen a rombolt 
hálózat helyreállítása, amelyet az MN elvonuló és hátországi közlekedési csapatai, valamint a K1v1 
erői részvételével terveztük. Nagy figyelmet fordítottunk a várható hadszíntéren a helyszíni anya
gok és munkaerő igénybevételére. Ennek érdekében elvonuló közlekedési csapatainknál létre kell 
hoznunk a megfelelő keretszerveket, mert jelenleg ezekkel nem rendelkezünk. E keretszervekbe 
tartalék gépjárművezetők, munkagépkezelők, nagy teljesítményű darabolóeszközök, rakodógépek, 

nehéz szállítótechnika és őralegységek szükségesek. 

A várható ellenség harcmódját figyelemhevéve vizsgáltuk a közlekedési elemek önvédelmi 
képességét és a szállítmánykisérés hatékonyságát. A rendclkézésre álló információk, köztük az 
atganisztáni tapasztalatok és saját értékelésünk alapján növelni szükséges a közlekedési csapatok a 
páncé!elh.irító és közeli légvédelmi képességét. A szállítmánykisérö alegységek alkalmazása rajkö-
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tt..frkben volna célszerű, ehhez könnyű szállító harcjármű biztosításával, a vasúti szállítmánykísérő 
órségek fetlett kocsiját belülről páncéllemezekkel lenne célszerű beborítani (az odalfalakat megfe
idű magc1ss:ígig). 

A tömegpusztító fegyverek alkalmazására való áttérés során, amely egybeesett a támadó had
művelet kcz<lctévcl, a felek hadműveleti és harcászati eszközöket alkalmaztak, igya rombolások 
mérve viszonylag kisebb volt. Nagy jelentősége volt ebben a helyzetben a békeidőben előkészített 
kerülő irányok aktivizáLisának. i!!ctvc a helyreállítandó objektumok sorolásának. A meglevő 
kerül() irányok figyelemhevételével első ütemben csak a rövid idő alatt (3 nap alatt) végrehajtandó 
helyreállítási feladatokat kezdtük meg, főként az objektumhoz közeli helyi erőkkel, megfelelő tar
talékokat képezve a hadászati eszközökkel várható csapások esetére. lh,ry-anakkor - az alárendelt 
törzsek és operatív csoportok 1-,,yakoro!tatása érdekében - gyakorlatilag minden katonai helyreál
lító eré.í rbzére szabtunk meg feladatot. Ebben az időszakhan szükségessé vált az elvonuló közleke
dési csapatok készletében !evő helyreállító anyagok felhasználásának engedélyezése is - a feladatok 
vt:gn:hajtásának meggyorsítása érdekében. 

A szállítások folyamatosságát 2 közúti, 1 vasúti és 1 vasúti-vízi irányban 3 nap alatt sikerült 
helyreállítani. A csapások következményei felszámolását követően felújított támadó hadművelet 
anyagszállítá~ai - a készletek csapatokhoz való közelsége miatt - lényegében nem szakadt meg. 

Ösmgzctt k1i"retkezldútk 

A gyakorlat előkészítése széles körű együttműködés eredménye, amelyben fontos szerepe 
volt az MN Vezérkara segítségnyújtásának, a KM és szervei segítőkész, alkotó hozzáállásának. 

Közreműködtek a HM fegyvernemi és szolgálatfőnökségei, a PVOP kijelölt szolgálati szemé
lyei. Ennek megfelelően a levezetési tervek tükrözték a korszerií hadművészet és a minden oldalú 
biztosítás terén bekövetkezett változásokat. A jövőben nagy számú alárendelt, több tagozathoz tar
tozó gyakorló törzs esetéhen nagyobb hangsúlyt kell adni a dinamikának ( és nem a hadművelet 
közlekedési biztosítása tervezésének), mert csak lgy biztosítható a megfelelő gyakoroltatás. 

A gyakorló törzsek i:s csapatok javuló eredményességgel, elkötelezett helytállással végezték 
feladataikat, esemény, rendkívüli esemény nélkül. A tartalékos vezető állomány célirányos követel
ménytámasztás esetén képes volt magasszintű szakmai munkát végezni. A gyakorlat jó lehetőséget 
biztosított a törzsmunka gyakorlásához, szakismereteik bővítéséhez. 

Tovább mélyült és a bonyolult gyakorlati feladatok végrehajtása során a próbát is kiállta az 
MN és a Szovjet Hadsereg közlekedési csapatai, szervei fegyvérbarátsága, amelyek az együttes tevé
kenység során hasznos tapasztalatokat szereztek egymástól. 

Indokolt és szükséges volt a felsőszintű közlekedési vezető szervek (HM, KM, szovjet közle
kedési szervek) operatív csoportjainak működtetése, amely biztosította együttműködésük tartal
mának pontosítását, a felmerült problémákra együttes javaslatok kidolgozását, a felelősségi határok 
egyértelműbb kialakítását. Együtt dolgozásuk magasfokú operativitást, problémamegoldó készsé
get t:rcdményczdt. 

A közlekedési biztosításban együttműködő szervek tevékenysége HM-KM együttműködési 
megállapodásban keretszerűen szabályozott. Szükséges azonban a részletes szabályozás a közös 
szakfeladatok végrehajtásának megszervezéséhez és irányításához - az Együttműködési Megállapo
dás alapján. 

A közlekedési csapatok teljesítőképessége, technikai felszerelése nem mindenben felel meg a 
feladatnak. Az elvonuló és hátországi rendeltetésű közlekedési csapatok csak kisebb részben csere
szabatosak, alkalmazás szempontjából ez kívánatos lenne. 

Az MN közlekedési szolgálat csak részben illeszkedik az MNK közlekedési rendszerébe. 
Konkrétan: csak a MÁV területi szerveire épült rá a szolgálat, a megyei Szállító Szolgálatoknál és a 
Közúti Igazgatóságoknál megfelelő szervezet hiányában nem rendelkezik képviseletekkel ( össze-
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kötőkkcl) és ez nagymértékben csökkenti a helyi erők igénybevételének lehetőségét a szállítási 
feladatok megoldása és a hálózat helyreállítása érdekében. 

A katonai közlekeJés szervezete, irányítási rendje működőképes, azonban helyenként sok 
áttétellel, bonyolult szervezeti struktúrára épülve valósul meg. Az érvényben levő szabályozások és 
a katonai és polgári közlekedési szervek között kialakult korrekt kapcsolatok eredményeként az 
országos és területi hatóságok, különösen a MÁV széles körű intézkedésekre képesek a katonai 
feladatok végrehajtása érdekében, e"zekre felkészültek. 

A hátországi közlekedési rendszer, állományában az új összetételű közlekedési dandárokkal, 
első alkalommal gyakorolt teljes vertikumában. Ezek a szervezetek jól megállták helyüket a törzs
vezetési gyakorlaton, a sokirányú tevékenység azonban nagyfokú figyelem megosztásra kényszerí
tette, ennélfogva lehetőségeit esetenként meghaladó bonyolult feladatok elé állította a dandártör
zseket. Célszerűnek látszik a következő időszakban megvizsgálni egyszerűbben vezethető tiszta
profilú szervezetek kialakításának lehetőségét. 

A gyakorlat igazolta, hogy a katonai közlekedési rendszer hadászati jelentőségű, mert fontos 
elemet képez az országon belül a katonai és általános kommunikáció fenntartásában, illetve bizto
sítja a hadászati erő- és anyagtartalékok időben történő előrevonását. 

A gyakorlat összmutatóiban az eddigi közlekedési gyakorlatok között a legnagyobb méretű és 
jelentőségű, ezért a tapasztalatok hasznosítása hosszabb időszakot és átfogó munkát igényel, ennek 
érdekében feladatterv került kidolgozásra. E cikk terjedelme miatt is, lényegében csak összefoglalót 
ad a leg-fontosabb tapasztalatokról, néhány következtetéssel együtt. 

A l!Jakor/11! eK}tJ mozwnatait i//!(Jztrdlrí jenykl'ptk a fo(rtiimt 1'égén talá!hatrík . 
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