
RRISTOF VINCE őrnagy 

A ltadtú p álcázása 

(II. A hadtóp építményeinek, jáqnűveinek és anyagának • 
álcázása álcázó eszközökkel.) 

Dolgoza~om első részében láttuk, hogy mennyire fon1os a 
hadtáp álcázása. Megtanultuk, hogy néhány egyszerű szabály 
betartásával, fegyelmezett magatartással ( álcázási fegyelem) és 
a természe1 adta lehetfü,égek felhasználásával a Jeg'öbb esetben 
mega_kadálvozhatiuk azt, hogy az ellenség felfedezzen bennün
ket. vagy Jeg-a'.ább i" azt, hogy helyes képet kapjon rólunk és 
tevékenységünkről. 

Ha a terep domborzati viszonyai kedvezötlenek, kevés, a.Ja
csony, vagy gyér növényze:tel van borítva, intézeteink, raktá
raink, anyagunk elhe!:yezésére és egyben álcázására megfe!elö 
épületek nem á.llnak rendelkezésre, az álcázást álcázó eszközök
kel kell végrehajtanunk. 

Az álcázásrÍál az elvégzendő inunka mennyisége. v,,-1};:im;nt 
a rende:kezésre áI:ó idő. munkaerő és eszközök számbavéte'.ével 
a kovetkező célokat tűzhetjük magunk e'.é: 

1. Az álcázandó építmények, ~án;!yak. járművek, s:tp, . te,ljes • 
e'.tüntetés,e, J l'.etve a környezetbe va'.ó beleo'.vasztása. · , 

- . 2. A fen.tiek egy - legfontosabb és legjel'.egzetesebb - ré" 
szének álcázása a teljes eltüntetés• foká~ ~ vagy csak a felismer-
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hetetler.né tételig. Ez utóbbi is je!ent még bi.zonyos e1'őny t , mert 
ha azt fel js deríti az ,el'lenség, ·hogy van ott „valami", legalább 
mes,szebbmenő következtetéseket nem tud belfüe levonni. 

Mindkét esetben cé'.szerű szinle:t . berdndezés,ek alkalma
zása, amelyek az e'.Jenség figyelmét és tüzét e'.vonj ák, va·gy leg
alábbis megosztják. (Szinl,elt· berehdezésekt,ől dolgozatom III. 
befejező részében lesz szó.) 

Természetesen '. -ehetőség szertnt mind'g az első célra, a te.J
jes eltünMésre kell törekednünk. a részleges á'.cázás., ffetve fel
ismerhetetle.nné tetel inkább . csak az ,ellenséges tüzérségi tűz 
hatás,körle:én k:vü]Jesz célravezet5. 

Az álcázás lényege tulajdonképp,en az, hogy a tárgy áruló 
jeleit, tehát körvona '.ait, színét, színárnya'.atát, vetett árr1yékát 
hason~óvá tegyük környezetéhez, i:letve a f:gyelés irányához vi· 
szonyífott há: '-eréhez, vagy kü'.ső l<é,pét úgv v,áitoztatjuk meg, ho-gy 
az harnnló legyen a · körnvezetben gyakran e'.füorduló és nem 
[e_ltünő tárgyhoz. (Tájszokásos . épületek, kukor,icagóré, sza'.ma
kaza'l, stb.i 

A had:áp intézetei, stb. ritkábban lesznek az ellenséges földi 
figye'.és körzetében, ezért a fősúlyt a légi Hgyelés e'.leni álcá-
zás <e:I he'.veznün1'. .. 

A eg-i igye,,esné tekintetbe ke'.1 vennünk azt, hogy a nagy 
figy,elé:,i távolság miatit apró részletek kidolgozása. nem szúksé- · 
ges, mer: azok egybefolynak és úgysem láthafok (mint pé'dául · 
nagyobb távolságról a piros-fehérési!kos rnha rózsasz:nűnek lát
~zik). Másrészr,ő'. a levegőből a s.zfoárnyalati eltérések (sc1ét 
tárgy világos háttérben és viszont) és a:z árnyékok, kü:önösen 
a ve"ett árnyékok, fokozoHan feltűnők, míg azonos árnv;,h.tú kü
lönböző színek nem, vagy csak kevéssé ütnek el egymástól. · 

Alta'.ában, ha csak lehet, · ne világos és egyöntetű ,hanem 
sötét és foltozot' természetes hátteret (alapot) vá:asszunk az ál
cázandó tárgynak. ~-zfnben és árnyalatban egymás~ól minél e'.•
ütőbb fo'.tokkal (p~!dául rél ve'és, hómező rossz; bokorcrnpodok
kal, sziklákkaL kopár része,kkel. olvadó hófoltokka! tark'tott te
rep, kertek, e-yümölcsösök, lakott terü '.e:ek jó h-át:eret adnak -

, Jásd l _ sz. ábra). . 

Feladatunk te·hát rlőször is az. hogy az adott vic;zon"ok kö-_ 
zött az á'.cázandó tárgyhoz legallrnlma,sabö hát'eret ivf 1.1.sszuk, 
azután oedig álcázó eszközök ;:i,lka'.mazásával annak ' 

• . ,un. efcSii.k. · · 
- Itt ve,gyük figyelembe az álcázás,i utasí1ás I. Réci:z 8. po.flt
ját, ame'.y szerint: ,,Az összes á'cá:z.ási rendszabályurik legyen ak-
tív, változatos, valószerfí.. ,J§.s .fo~ é\matos'\ . . . 
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Alcázásunk akkör aktív, ha az elienségre olyan egymis,sal 
szorosan osszefüggő benyomasolrnt kelt, melyek a saját tény-

. ' kedésünk és szándékunk tekintetében, ránk nézve ·a 1eg,kedv€
iőbb feltevésre kénys,zerítik Az összes á!cázási· in:ézkedés „zerves . 

. része legyen az álcázási tervüinknek, amelynek viszoot a min-
(ienkori harcászati elhatározás az alapja. · · . 

A sablonos ' álcázás nem veze1 eredményre. Ha azonos áicá
zási fogásokat és eszközöket is alkalmaizunk, azokat minden eset
ben márskép használjuk fel. 

Az ellenségr,e ilymódon ráerőszakolt benyomások legyenek 
valószerűek. Minden álcázás,i _rendszabályunk a1'.kalmazkodjék ... 
a harcászati helyz~thez és a t,ereph~z. . -

· 1. sz. ábra 

1 /a . Nagy ioltokkal festett gépkocsi sötét hátt érben. 

1 /b. Kis foltokkal festett gépkocsi világos háttérben. 

Különös·en fontos az, hogy a jóváhagyott ~, ~-a_' z_á..;;s..,.i _,,_..,._~ 
folyamafosan haj ·tsuk végre. Be nem fejezett álcazás csa o,os· 
leges erő- és anyagveszt.eséget jelent. 

Az álcázó eszközök ;tehetnek vagy természet,esek (növény
zet, sza,lma, gyeptégla, föld, hó, stb.), amelyek lényegében sa 
ját magukat mutatják és azzal rej •tenek, hogy az álcázandó :árgy 
fö'.é, ~.é, i:letve az álcázandó tár,gyra t~sszük - ha a környezet-
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lermeszetes jellege azonos, vagy mestersegesek, amelyek valami 
mást akarnak mu:atni. mint amik valóságban (papírból és drót
ból készü:t mesterséges növények, alakmas;tó tes:és és alakmá
sító ép,tmények, stb.1. 

Az á.c' 'Ja:á n k '. részből ál'.anak és ed:g egy a'.apból, 
ame'.y tartószerkezet gyanán: szo.gal es az aldp ,ytz i 
vagy belétüzdelt, helysnnen talált anyagokból. 

I:yen álcaalap l_chet maga a targy, lehet álcázó háló, léc
rács vagy drótváz, stb. Maga a háló, vagy váz nem rejti a :ár
gyat, hanem azt a f enüek szerint, helyszínen ta'.á:t anyagga: kell 
k1egész;teni. 

Vannak rendszeresített 'lcáz' es özök is ( álcázó hálók, 
stb.), de ezeket főként a harco,ó csapatna adják ki, a hadtáp 
álcazásához rends~erint helyszíni anyagokat haszná,nak. Az 
álcaalapot rendesen favázból és er~e erős.tett drótból, rőzséből, 
stb. készült há'.óból fogjuk összeá'.lítani, kiegészítésű'. pedig a fen
tebb emlite:t . legkülönoözőbb anyagokat használhatJuk. A tech
nikai megoldásra a későbbíekben togok néhány példM ismer
tetni, bővebb részleteket az á,cázási utas:tásban találhatunk. 
Az elvek ismere:ében azért néhány példa alapján is mindig meg 
fogjuk tai álni a he'.yes mego'.dást. Az öt:eteknek és ta:álékony
sagnak sehol sem nydik talán tágabb tere. mini az á.cázásnal. 

A . legegyszerűbb eszközökke'., de gondosan és ügye~en, a kör
nyezetnek megtelelöen készült valószerű álca sokkal t...,b_bet cr, 
mint a- gonda:tlanul és helyte'.enül a:kalmazo:t legkiváióbb ál
cázó felszerelés. Az álcázás: is célszerű versenyszerűen gyak0·· 
rolni, a helyes versenyszellem ezen a téren ís nagy eredményeket 
fog hozni. 

. Lássunk ezek után hadtápnál e'.őforduló á'.cázási f e'.ada o- . 
~ A tábori építmenyek á ca ct z az a cázási utasítás a ko-
vetkező iránye'.veket ad~ . 

A tábori épí:ményeke és raktárakat lehető'.eg erdőkben. :sza· 
kadékokban és egyéb természe~től fedett terü:eten helyezzük el, 
Az összes építmények alkalmazkodjanak a terephez, hogy körvo· 
nalaik felismerhetők ne legyenek. Földkunyhókat, lombsátrakat, 
sátrakat, kisebb csoportokban fák alatt, épiútek, kerítések. romok 
vagy tereptárgyak árnyékában helyezzük el. Nem szabad ezeket 
sem egyvonalban, sem soronkint, egyforma távközökkel elhelyez
nünk. 

Lejtőkön és szakadékokban való elhelyezésnél az építménye
ket csak egy irányban lejtő (sikú), szabálytalan körvonalú tető
zettel fedjük be, szórjuk be földdel vagy gyepesít.sük. Eunél al
kalmazkodjunk a terep színéhez és domborzatához. A sátrakat 
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fessük be a környező terep színére, vagy vonjuk be helyszínen 
található á'.cázó anyagokkal. 

He:ys.égekben a fö'.dkunyhókat a'.akítsuk ki f)ince vagy ve
remszerüen, kapcsoljuk hozzá már meglévő épü'.etekhez, a be
járatokat pedig fészereken, karámokban, istállókon keresztül 
készí~sük. Erdőben va.1ó elhelyezésnél az építményeket a tetőre 
tűzdelt gallyakkal álcázzuk. 

Té'.en a földkunyhókat egészen a tetőig hányjuk be hóval 
úgy, hogy hóbucka alakuk legyen. A függőleges, kü!ső falakat, 
a földkunyh0 végeit és az ajtóf a lakat meszeljük be vagy krétáz
zu'k be; a tűzhelyek kéményét fes,sük be fehérre és ügyeliünk 
arra, hogy a t,etön ne rakódjék le korom. A sátrakat fess ük be 
fehérre. ~rdőben a tábori raktárakat az erdő szélétől legalább 
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2. Alcázó ernyők alkalmazása (gallyakkal) ládák álcázására. 

50-100 m-re telepítsük. E célra kizáróla,g csak egyes fábt vág
junk ki (nem szabad irtásokat készíteni). Anyagrakásokat úgy 
ké-,zítsü11k, hogy azok hokorcsoportokhC1z, magányos fák koron,á
jához, sfü hasonlítsanak, szórjuk be levágott gaI!yakkal, fűvel, 
mohával, stb. · 

Riitkás erdőben a fák felső részét hajtsuk az anyagra,kások fölé 
vagy pedig kivágott fák koronáját függesc:;zük fel azok fölé . Nyilt 
terepen az anvavot osszuk · el a talaj egyenetlenségei között, 
szórjuk be felü'.rö.J helyszínen található álcázó anyagg-aJ. Kopár 
talajon az anyagrakiásoka1 a'.arsonyra készítsük és vékony föld
réteggel beszórt ,sátorlappal takarjuk le. Helységekben az a,nya-
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120:t rakjuk csűrökbe, fészerek alá vagy egyes építmények árnyé
kába. álcázzuk rőzse vagy farakás alá. s.tb, 

· .Télen a raktárakat a lád~k. zsákok, rnká~0k rrrne~ze'.ésével 
v?gy be'krétázásával, . hóval való betakará1sáva1l vagy fehér anyag . 
(vásznn) ráterítésével,_ álcázzuk. _ · 

· Az álcázás technika.i végrehajtásához a következőket. ve-
gyük fig-ye'.embe: · 

A tárgy alapját és vetett árnyékát megvá'toztathatjuk (víz
sz:nt.e:s) á'.cázó ernyőkke'. és (függő·:eges) á_'.cázó tarajokkal. · 
Ezeket alakmásiító építményeknek nevezzük. (2. si. ábra.! 

, . Naivon ügyeljünk Ht arra, hogy az álcázó. erriy,ő Vé!gy ál 
cázó taraj beleiHeiszk,edjék a környezetbe. Zöld növenyeknél a 

. 
~~~~~-~~ 

3. Téti álcázó csarnoj{ póznákból é& hóbó:J, 

· gallyakat á'.l;:m(lóan cseré1_iiik. Hervadt lombok az é l ő növényzet, 
től erősen eltérnek színárnyalartban és igen feltűnők. Kissé több 
murtkát igényelnek a tetöszerű álcák, ame'.yek lapos domb forma
ban álcázzák a tárgyat, ezeknél a lapos oldalrézsükre (vetett itr- · 
nyékmenfes) és a valószerű fed6anya1gra ügyeljünk Nagyobb 
i;frgya.ka1, j ármtíveket álcázó csarnokba,n he'.yezhetünk eL Ezek
nél már akomoly, epítményjell igű álcaalapot kell készítenünk, az 
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f,lca kiegészítő anya·gának megfelel,ő teheroírásban (n_yárori. ha· 
a kíegészítő anyag lomb, könnyű pózna, drótép:tmények meg-fe
lelnek, télen gyep :égla vagy hó burkofatnál ,szilárdabb építmény 
.szükséges (3. sz. ábra~. 

Több gondot és ta'.á'.ékonysáf2'0t igényel, de hatás.os álcázást 
nyujt az utánzó ép:tmények :készíté ~. e. Itt alapvetően fon:os, hogy 
csak a környéken c;íirűn elfüorduló t,ereptárgya,kat, i'.letve ·táj· 
szokásot házakat u'.:ánozzunk. Cserépte tős házak közö:t nádfe
de'.,es ház ugyanolyan feltűnő :esz, mint ford:tva; · kukoricá;sban 
lévő sz;i.Jmakazal, dk terepen á'ló bokor felhívi a . ~z Pllensége·.; 
fe~cl,erítők fiigye'mét. A rész'.,eteket az utánzó építrilényekriéf is 
csa•k a figyelési távolságnak megfe'.e:.ően .kell kidolgoznunk ( 4. · 
sz. ábra). · 1 

4. Egészségügyi sátor alakjának elváltoztatása Iakóép_ületté. 

A hozzá épített részek póznavázoli gyékényből, deszkából, 
/ faleme_zből készülnek. . 

) 

Egyszerű és gyakran · igen hatás0c; módszer a ·tárg-yak he- · 
festése. A rendszeresített anyagot legtöbbször már álcázó f es
tékkel befes,tve adják ki. Festékanya•gul bármilyen időtálló fe~téket 
hac;ználha.:ank. Ezek híján egyszerű meszelés, anya,gga,! vagy 
sárra'. va-!ó bek,enés i,s sokszor megfeleiő lec:.z. A festést küléinösen 
helyüket változtató tárgyaknál (járművek, harceszközök, sátra:k) 
alkalmazzuk, vatam,int állandó építményeknél az álcázás kiegé: 



~zítés.ére, de utóbbiaknál azért a fösúly mindig a helyszíni anya 
gokkal való · á'.cázásori lesz. A festék nemcsak a tárgyak színé 
nek megváltoztatását, hanem talán még előbb je'.legzet,es alakj á
nak megbontását célozza. Ezért a nagy, ·szabálytalan, egymá':itól 
eltérő színű és árnya,'.,atú foltok célravezetők ( li a. c;z. ábra), 
mert a .kis foltok, nagyobb távolságról egységes, szürkés színűvé 
olvadnak össze és a tárgy körvonalait kihozzák ( 1/b. c;z. ábra) . 

Az álcázás sikerének egyik legfőbb felté:ele a kü'.@nbönő 
munkafolyamatoknak (magának az álcázásnak is) rejtése. A 
munka elvégzéséhez szükséges el,ő1kéc;züJeteket is feltétlenül rej
tett he'.yen hajtsuk· végre a lehető leggyorsabban, hogy ezt az 
el1én&éges felderítés észre ne vegye. Az ő&sz,ec; éjjel végzendő 
m~n.kákat úgy tervezzük, hogy azok hajnalra e'.készüljenek és · 
álcázva legy~nek. . 

· ·· Végül nem szaba·d elfelejtenünk, hogy . az álcázást rögtön· 
elkészülte után, majd a továbbiakban naponként folyamatosan 
ellenőrizzük (hervadt lombok kicseré'.ése, stb.). 

· Az ellenőrzés feltétLenül az ellenséges figyelés irányából 
és . az ellenséges figyelési távolságot minél jobban megközelítő 
tá:v.plságról · történjék. A hadosztá'.y had:áppar.ancsnok, különö· 
s-ef1 .tartósabb telepítés esetén keressen lehetőséi;tet arra is, hogy 
a hadtápintézetek á'.cázását a levegőbő'. is e'.Jenőr:zze .. 

. Gondoljunk . mindig arra, hogy a helyesen végrehajtott á! · 
·C.á~s viszonylag kevés munkával sok vérf és anyagot takarít 
meg. 
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