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A lrnnyhahygiéne elvi kérdései 

A :konyiha hy,g,iiénikus viiszony.adnak j,ek~nt:ő,sié1g,e az utó.brbi ·idő
ben váilt tulajdorntkérppen dsmerek~.ss,é. Rég'e,blb,en az éle1:meztési kör
ITTyez.etihyg1i,éine jóf.ormá111 !kizáiróla~ ,a gyorrrior-béltra,ktus útján ter
jedő fertöző 1b,ete,gség-ek elhárítására szorH1kozot1:. Ké:tségitel"Zl, 
hogy iaiz élelmisz,enekkel v,a,gy kérsz ,éte~ekkel paitho,gé,n tbaktér.i'u
mo,k v.a,gy awk toxinj,a ju11hatnaik .a, 6zierv,ez,eföe. A ty:phU:S, pa1a
typhus, dysenteria s1t.b. az éLe'.imi,szerek és étel,ek útján terjedne!<. 
A bO!tut',zmus, ez a t1i1piikus 1el,elmezés1i foxioos,is már 'régebben . 
ismeretes. 

Nem kétsé,g,e.s; ,ho!zy ezek a ·part:hog,én ,f,ertő,zések vaigy toxi
coso!k alkotjáik ,a,z éliel:mezési hy,g1lérne ,e:gy.i1k iprCJ1blérrn1a;körét Eő
fordul azonban, sőt ez ima a gyakoribb eset, hogy töme,g,e:s 
„eindémiáik" lépnek fel, melyek kétsié~1eit kizáróan táip:,álkozási 
eredetűek, pathogén cs.ira azon'ba,n ,neuri :muta1+)ható ki. Ez,2Jk a 
meg-beit,e,g,e<lése.k, az ú. n. ,;érte'.rrnéJi,g,eztés,e,k", áli1a.láiba111 2-8 ó:rával 
a, megbetegedést okozó étkezés, után jelentkeznek. Az „mdémiá
ban" meg;betegiedettek zömén csa1knem egyszienre, 1-3 órán belül 
mutatkoznak a tün.ei:.ek. Ezie.k föbbnyiir,e, súlyos fo·x,irws!is tünete.i: 
hányás, hasmenés, Láz, e8et'.ieg öntuda,tzav.arok, egyéb idegirend
Srz1eri ~ünetek. A betegség többnyire 24-48 órai alatt Lezajlik, 
hal,álos kime,netel, co'.lapsus útka. 

A megbetegedést olkozó réfo1ekben k!órokozó ~lyen esetibe:n lei[
tiöbbs,zör !!1em murt:atiható ki Alta'.áhan a haITTár's, ulbiquité,r tbak
tér,iumo,k nagy tömei!'ét .sz,oMu,k talál[]i. Legtörbbször igim erős 



-
c.ohi-szem1y1ez1~tt:ség is 1kimut1alfüaitó. Előfordul az 1üs, -hbig:_y pabhog,én 
csirákiat is iki lieihet mrntatni, awniban .a csiirának megf,elelő meg
betegedés nélkül, ,a ,font lefnt tünetek:kiel. 

Az elmondottakból kétségtelen, hólgy a meglbieiteg,edés,t a 
baktériumok nagy tömege id~zi elő. Teki,nt,ettel. am;1, hogy álta
táJha1n lll!eJm miillidein:ki 'het1eigszik meg-, lalkii a ..J<érdés,es ,étetből eveitii:, 
továbbá, hogy többnyir,e .a.z,Olk betog,e,cLnek · meig, akik az ételből 
későhb, itöbib órával· ,ainnak ,elkészülte után fogy,aszfottak, 'biz.o
nyos, ho,gy ,ai kevéssé fertőz.ő.döt1t ét.e1ben !később 1elszaporndott 
bak:tériu:rnoik ()lk.ozzáik a megbetegedést. Alátámasztja ezt az is, 
hogy ai megbetegedést mmdig oly,ain ét,elek oikozz.ák, melyeken a 
baktér,iumok j,ól tudnalk t,enyés'.mi (hús, <Dész,t1a, stb.). Nem tisztá
z,ódott az ,a 'Nérdés, thogy a befogséget e:skák iközveUen toxiiln
tienméssel, v,a,gy más módon, ,például ,az ételeik me.g1bomlaszitásá-
val idézik-·e ető. 1 

A 1k01I1yha hyg1iéJ11e jéne!k ,sz,emJ}mtj,áhó[_ .azonlban ez nem is 
döntő ,k,érdés. Az eddi1g,iek vi!á/g101san megsz.arbijáik la konyhla 
hygiénei feladafait. Nyi,'.vánv;aló, hogy a, készüLő és kész ,ételeket a 
liegcsek,élyieiblb ferii:őz.ést.ől ,i:s, óvnli il<ell, mivel ,a mndenüU j,elen-

1 lévő ,baMér:iuimolillkal 1e111y:Mbb sw111nyezés is az ,emLített súly,01s 
köv;etkezménnyel járhat. A konyha tiszitas.ágáina1k tehá,t i!y,en 
ént,etembem ,a sebészeti mütő ,tis,ziJa:s.ágáho,z kell ,köz,el állni.a. 

Mé,g eg-y lényegies szemp,onto.t ,1-0ell fügyielembe venni: az, 
hogy vg,ein ,gyaOu;an ,az éte:,ek coli-sze.nn)'1ezeHsérg1e mutafüa1ö ki, 
uta,l a fertőz,és forirására. A ool,i minden es,etr,e ibéilsáir eredetű 
szemy1ezésre mutat Ez szánmaz1hait a srernélyz,eii: tlisz.táfalanságá
~ól, de szárma.zha:t ,ablból is, hogy a trágyás földdel szen,'1yez.e,tt 
élelrnisz,ereik (burgony.a, zöldség) f,ertőzik a tisz~,a éle'.rrniszereket 
is. __ Ez ,az;t jel,enti, hogy a ko111yiha területén ,a liE;g,sz·ig-o,rú.bb sz,e
mélyi hy:giiéni;kus kö·veteLményelillet ke'.l tárrnasztand. Ez,enk1vül a: 
f.els.z,er;e:ések, eszközök, srtb. állaip,01ta 1'e1gyen ,o,ly,an, hc~;Y a sz.ernny, 
fertőzés megrtap,a.dására és t,ovábbvi,te,lére k,ihetfoég,et ,ne .adj,on. 
Végül pedig a konyha helydség,eli, ,a mrumka mene,te, az ét1el ,kez,e.
Lése úgy Legyenek me,gszervezve, 1hogy a tisztásá,g és a szenny,es 
esz.közök, mmkafolyairna,t,ok tér1ben és időben egymás Ml . tökéLe-
t,es,en el leigyiének kü'.ön1Hv,e. 1 

• : 

A ikcmyiha•i hyig,:éne 1eháit e,gyirk nész,~ben ko:moly szervezési 
k,érdés. A helyiségek, esz:közök elrendezés.ének, a munkam,enet 
helyes megsz,erv1eziésén1eik kérdés,e mögött· csa1k másdldsorhan fog
lal hdy,et 1a1 sz,emélyi hygié,n,e e!Lenfüzése és a személyzet köiré
hen végzett ,állandó ,0Jdaii:ó-felvilágos11tö munka. Nem azér:t, 
mÍ1111ilha ezek a kérdések másodrendű ifontossá,gúaik volnának, 
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haneirri a hely,e,s szervezés az utó/Jjbi ifeladatoika,t megikÖinnyíti ,és 
szdirite maigátél ,értetődő,vé tie:sz,L 

.A k,o,nyiha .helyes szerv,ez,éséihez ,előszfü .is laz éMk-és,zítés 
mu:nkameineté.nek, a najgykmyha munk:áj,ánalk: tenmészietét kell 
ismernünk. A na,gykonyha Jlielill 1te!ki1T1thető az,onoS1I1a1k e,gy mér,e
teihoo megm,övelt ház:f.artási kooyiháv.al. A na,gyilmnyiha mlll!1kája 
ala,pvetöen más, úgy v:isz,myli:k · 1a, kisk01I1yháéhoz. m:nt az ipari 
üzem ,a kisipari mühe'.ylhez. Mí,g a ki:,s1úpa1r,i ,mű1hoelyoon egy sz,e
mély, egy munkahelyein az ,e,g•ész mun1kafolyamatot végigviszi, 
addi:g- az üz,emhen a munkia,f,olyaimat .egy,es ,résziei önáll5suhak, 
elkülönfüt helyen külön szakszemélyzet viégzi, az egyes rész'.iet
munkák ,po,ntooan. összre van1T1,ak :ha1T1g10Lva, egyszóval a munka 
sze,rv,ezett tesz. 

Teljes,c111 hasonló laJ ihelyz1eil: a 1!1.agyrkonyha mun1kájálb,an . is. 
Nem képze1hető el, hogy például egy!ik szakács a levest külön 
készíti .el, de úgy, hogy ma,g,a, v,é;g-z:i a heszérzés,t, a szá!Ftást, a 
nyersany,a1g •tár-olását, stb., végül .a kész ételt ma,ga tálalja ki, 
a másik szakács u,gy1a:nezt t ,e,szii a húsétellel, a ha,rmadik a köret
tel, stb. A 111a,gy,ki0nyiha i,gy rn,eun tudna rnű.ködn,i, ezért a munkát 
szervezini kell . .a nagykonyha éleLmezés,i iiz,emmé fejlődik. ' 

Az üz,emi munkának ,ez ,a· sz,ervezése b:ztooítja az éldme
zésben nRlill csa1k a jó minőségi ~s ,gazdia,sá,g:i eredményt, de a 
hyg-:énes. köveklmények betartásá.n,aik hhetooégét is. A csap.a.tor
vosnak teháit, tha a cs.a,p,atkonyha hy,gilérnejét ,a · me,g,felelő szín
vonalra akiairja emelni, elsőso·rbarn ,az éld:nezés1i üzemszervezés 
alape'.1ve~t ke'l els,ajMítarnrta. En,él,kül ,reményt.dem. és állandóan 
meg:ismétlődő harcot: vnvlhat csak ,e,~yes hy,g:én.ikus hibák e!leJJ,, a 
hLbárk forrását felfedezni · és végLeg1es,en f,elszámolni nem <tudhatja. 

A következőkbein ,tehát a cs1a1pa-tkooyha üzems-zerv,ezé~i kér
dés,eit tárgyaljuk, ,azo1111barr1 nem ,az üzemgazdálkodási, ha1nem eü. 
oldaláról me,gvtágiitv.a,. . 

A nagykonyha az ,ételmez-és1i üzrem muITTkameneténiek meg
felelő,en a kövertlkező. üz,emr,észekrr1e ta,gozód:k: 

1. Beszerzést, szálfüást, és tárolás,!: végző üzemrész: Raktár. 
2. Az előkészítést, váto,gatást, 1tiszfüást. darabolást végz.ö . 

üz,emrész: E'.őkészítő. · 
3. Az éte:I eíkésziítését végző üziemrész: Konyha. 
4. A ki.szolgáltatást végző üz1eimrés,z: TálaLó és ,étkezde. 
Ezek 1m1ellet a fő üzieimrészek mellett még' ki~eg,ítő üzemrész,ek 

működnek, mint 1pé1dául mooog.atú, kézikamra, edény és ,eszköz~ 
raktár, ö'.töző, stb. A fő üzemrész,ek nreim jel,einten,ek feltétlenül 
egy-,egy hdyieég,et. Az éLelmezés ,ifel,a,da,tától 1fügig, hü1,gy az egyes 
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üzie:mr,és:z,ek. mint .például a,z ,elő,készítő vtaigy a kcmyha, hány 
helyiséget · vesznek ~génybe. Lgy ,0Iy.a111 élelmez,és,ben, ahol nagy 
létszámra főz,nek, v.aigy soikfé\.e ételt ikészíten'.e:k, (pl. kó rházi 
k0inyha), az egyes üzemrészek fagozattabbak [,esznek, pÉ!dául 
,külön melég-, hi'd.egkonyha, tejikonyha, ,stb. Csap,atkonyhán , ahol 
általában ~gyfét.e étr,e:ndet szokás e'.őá\lítani, ,a '.konyha ma.ga egy 
helyiség lesz. Esetleg az elő.kész1ítés ,e,gy ,r,ész,e, például a már 
megitiszt,ít,ott élelimis.ze,r darabolása, dairálás,a ,kJi,s,eb,b k.onyhákon 
bekerülhet magának a konyhának a helyi,ségébe. Azonban az e'. ő
készítésnek ez a riész-e akikor is külön muiillklalfolyamat mar.ad, 
me,[yet teljesen ielkü:önítv,e kell végez111i, lk:ülön cs.ak erre a célra 
szolgál,ó as,zfalon. Alaip,elv l·ogyen,, ho,gy ,a főzés előtt álló éle!mi
szereke:t megtisztít,ott á!J,apoúban -is szénny.eselmek t,eikintsük és 
na,gy itávolságra vá~assziu!k el a készétiel, va,g-y készülő étel 
helyétől. 

Másiik f0111tos alapelv, .hogy valfJ111aik é:,elmiszie:rek, .amelyek 
erősen sz·enny,e,zetteik. főké])lpen a földdel szoo,nyezett burgonya 
és zöldségfélék, mí,g más éle1misz,erek f,ertőződésr,e k ülönös.en ér
zéfoenyek, e16foofiban a hús, ,húskész1ítmé,nyek, t,e,j és te r'mék,ei. 
Ez,eke:t ,az él,elr:niszercsoiportoka,t vala.me:n111yii üzemrészben telj,esen 
eLkü:,önítve ke1! kezelni. A földdel sz,en,nyezeH élelmisz,ereknek 
Mtétl,enül külön raktár és előkészítő helyiség kell , ahol más ,él e1l
misz,ert tárotni, más munkát végezni szig;orúan, ,Mos. Hi.á1ba 
kül,ö,nítenők monban el a szennyes mrnn1kákat, lha ennél a mUJ1-
kánál besz,ennyeződött személyek, piszkos kézzel és !fuhávat utá111a: 
tiszta mun,ká,t végeznének, péLdául beál1nának meg,főtt húst dara
bolni. A szennyes munkának tehát nemc'S.a!k he1yélt, hanem .sze
mélyzetét és eszközeit is tökéletesen el k,e~l ,különíterni. 

Haso,nl,óan kell ·eljám1i a tis.ztaságra 1,e:gkényiesebb é'.,eLrnisze:r
nek, a húsna1k feldolg-oz.áisáv,al is. Ebben ,az 1esetben már tehe<ti1nk 
annyi :en.gedméinyt, hogy szükség ,esietén a ·húshocri:tást az e:gyé:b 
tisz1ta folyamatok, péJdá,ul a főzés közelébe enl:Z·edjü,k. Azonban 
ilyenkior ,is kü1ön folyamat marad, ami csaikis külön munkaasz
talon, külön csak e,r.re ,használt •eszközökikiel en,gedihető meg. 

Ez,ekinek a f.ol;~amatokna,k sztg,orú_ -elkülö.nMés,e mÍl!1d.kéit szem
pontból ,elengie<lhete11en: Egyrészt csak .í,gy biztosíthaitó az ,élelmi
szerek, f éukészítmények és kész!,ete:k tis.ztaság,a, más,részt ,az 
üzemi munka racionális volta, sz.ervez,ettsége máSJképpein el s,errn 
képzelhető. 

Igen f.olll'tos kérdés .az élelmez,ési ,ü,z,emben . az üz·emutak 
helyes megszervezése. Üzemútnak nevezzük azt az útvonalat, 
melyet az üz-eun,oo ,beiliil,az ·e,gy,es 1Dyers,anya(gok megt~z,neik, míg 
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1 a munkafolyamatoik so:rán készítménnyé, foész'.-etté válnak. Ezek
nek az üzemutaknak helyes megszervezés,e közveHen hyg:énes 
jelentőséggel b:r. A kusza, egymást keresztező, egymással tor-
16dó üzemuta,k l,ehoet etlenné tesz ',k ,a tiszta és szenny,es folyama
t,ok elkülönítését. Példa erre az 1. ábrán fo!.tüintetett üzemutak 

, sorozatos h:bái. Szennyes előkészítő van ugyan, de rajta keresz
tül hordják be a húst, kifelé a készéte!t. A szennyes edényzet 
és a k&.zétel egymással keverednek, stb. Az üz,emutak másik, 
közvetett hygién-2s szer,eipe aibbarn á,ll, hogy rossz üz,eanutak mel
lett a mun,ka,he'.y,eken a mozgás, munkav,éigz,és ,akadá:yowtt. Ez 
feltétlenül ,a munka,erő rossz ,kihasmálásáho,z, lkövetk,ezéské,ppen 

Q. 

1. sz. ábra. 
llElYTELEtlÚ.L FUTÓ ÚU.Ml!Tl'II<. 

,f. Burqonyahamoz6 qép. 
2. Mosómeclence. 
3. Zöldseq asdal. 
/t, Hús asztal. 
:5. Tvzhelyek. 

6. Edenypole, 
· 1. felclolqoz,; aszln• . 

8. Tésztaszúees. r 
9. H úselel larolasa . 

több személy ~.g-&nybevételéhez vezet az egyes ,rnunkahelyekoo. 
A túlságosan hosszú, bo111yclult, kusza üzemutak tehetők :,e!e
lő:ssé !,eg-többs.zör azért, hogy aránylag ülagylétszámú konyha
személyzet elégst,el2nrnek ,b,iz,onyt:I. Ilyen eset,ek idézik elő .a már 
említeH hyg;énes hibát, hogy nem s~kenül a szemyes munkát 
végző sz.emlly,eket a t:szta imuniká,ba111 v.aló köz.rnműködésiből 
kizárni. 

Végeredmé,nybein a helyes,en szerveziett iiziemutak a munka
fo'.ylamatok természetéhez alli:almazkodva, .rnndezétt és szerve
zett ,elosz,tá:s1ban a 1 ~gészszerübb, 1egrövid,ebb "út mentén halad, 
naik, tl'.andóan ggyelembe véve az ész.sz,erű üzemi niUJnka köve
telmén}iei me:lett ,a ,szennyes és it.iszta folyamatot elkfüönítést is. 
(2. ábra.) 

Azt mondják, hogy nem ·e'.ég. ha a szennyes és tiszta foiy1a
mato,k külön vannak, azoknak ktilön is kd! haladni. 
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. Végeredményben a megfe!,elő csapatkony,ha alaprajza a 3-
4. · áibrálk iszeriint ata,k,uf helyesen. · 

A ikié.t konyiha köz,t csak az elvégz,mdő ,f,eladat nagysága 
s:z,erinti kfüönbsié1g mutatlmzdk A lénye,g mfn~ét konyih1a szer
vez,ésében azonos: .az elkül1önített imllll1JWatf.olyamafok é,s sze.rve
zent üzemuJtalk. Hall1lgsúlyomi kell ,a.wn1bain: ez nem a csaipa,t
lwITTyhák egJeitlen elikép.zdhető f,eléipítés.i .fonmájá, ha:neun csuipán 

2. sz. clbra. 

]Ó ÜZOIIITAK. 

-1. rJlőte'r 
2. burgonvahdmozó

qép I 

il. mosomedence 
"· 1:ö/dse9 a utal 

6. hús asztal 
6. fe/d{)/qozo aszfol 
r. tűzhelyek' 

• 8-9. td/old asztalok 
.;o. kiad& ablak. 

pélc:La a használható ikioo.yha sz,e1rlvezetére. Bármilyen fa1rmájú, 
elrendezésű helyiségcsioport imeig,fetieilő !,ehet, ha ,a J.eiírt ~öw,t,elmé
ny;eikneik megif el,el. 

Küiöinösen fontos ,ezt a.ziért ,iis 1ha1n,g9úJyomi, ment a ,cs.a1pator
vos 1í-i,tkán kerül a,bba a szer,eincsés h,elyz,etbe, ,hogy új konyihát 
épíHethoet, hogy módja van az épí,tiési tervbe :belefolyrni. Legtöl:fu
ször ,k,észen kapja 1a1 kony1hát, mely i,gen gyaikrani, fő1eg régi éipü- _ 
lete~ben, nem is konylhánaik éipüllt. R.itka azonban ,a,z ,olyan ikonyiha
helyiséig, v,a,gy hely,isiégceoport, mely kizá,rófag a !hnbáik ,gyüjte
ményiéiből áll. Legföbbiször ii,gen mssz ihelyiség,eiket sikerül egy
szerű,en .a aminka1helyek ,ártcs.oporfos1ításával, ,eseUeig- lkiis.ebb váltóz
ta~ásokikal a helyüségelk1en (falb001itás, 1helyistég megosz-tás, a1jtó
tör1é:s stlb.) ha1sználható, .ső1t j,ó , ét,elmezési üz,ernmé ,sz1erve.zn,i. Az 
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1 
ilyenfajta átsz,eirviezésrn termesz,etesen rn~m behet sémát lbeállí. 
tani. Az üzemi és hy,g-iénes ,1-0öv•etéLméinyek ismeretében és meg
fele~ő gondossággal egyénileg, az adott helyzethez mérve lehet 
az él,e:mezé.srt, helyesen megsz.etrvemi, ,a ,rendelkezésre álló hiely,e,t 
és esz:köz6~,et a lehető leg,célsz,eirübben Jdhasmáln:i. . 

Az üzemhely; üz.eirrmtaik ,és mu:nkaifolya.matok ime,gszervezése 
meHet1 1az üzemi munJkánia\k még- ,egy ,igen folt1ltos faktora. -ViaITT: 

q. ~o. 
Óbra. 3. si. 

6. 

T. e. CSAPAT KONYHA 
(f /<IS lÚSZA

1

MR!I. 

E· (Raktdr 

és mel/ekh el yi •egek 

0 0 5. 
nelk iii.) 

J [ . előtér 

0 0 5. 

__... Ti. kezikamra 
YII · i!f.. eszköz tdro/os 

:JY öltöző 

víír . 
_f zuha_n'tozÓ, . , 

J 
VI. ac/m,n,sztrae,o 
YI/. konyha. 
t'///. sze nnyei; elJ~ 

© keszités 
IX. mosogat& 

-1. burgonyahdmoz~ 
2. ,ö/dségmoso 

1 

'-...... i[. J. feldoi qo~,!, asztal 

l 
't. nffer~hus aszfala 

I.· 
5. tüzhe/'fek 
6. főtt hus as;::tala 
,. ta/alo asztal 

,r . f.. 8. ecle'ny c,szfal 

T I r 
9. kiadó ablak 

10. beadó ablak . 
11. mosogató , 

az ,időfa,ktor. Az idő üzieimg,azdasá,gli is,zie:r,eipének tárgyalása ezen ,a 
helyen nem .feladatunlk, azonldviül ma ez · az üz,erni munka leg,is
tn.ertebb, ' Legtöbbet táiDgyalt 1téITTyezője: a munk,a•vernenyek, n,oir. 
mák, Sztahánov-mozgalom .alapulnak az időfaktor, megsz,erve-. 
zésén. Lényeges,en kev,ésbbé közismert az élelmez,ési mun.ka . ·idő-: 
f.ak,to11ának ,e,gészségügyi j,ejentőség,e. P,edi,g világos, hogy ha a . 
mmka~dő . r,a1doná!isan k!ilhasznált, akJmr ,a,z egyes féLkész.ítmé
nye,k kev,esebbe,t fogna-k felesleg;~en · állni, meleigedinJi, !LehGln1i, 
vándorolni, stb. EI1Jne1k követkiezmémye, ihogy ,k,evesebb. lehetőség 
nyúl:k · az ét,eJ.eik s.zermy,ez,ődiésére ,és ,f,eirtő,z.ő:désér1e. · . . . 
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. Különiösiein jelemt,ő,s az ,idő,f;a:ktor a készét,el ,kiszolgálfatásá'ban. 
Miint már a bevezetőb21I1 említettük, az ,ételbe ,bejutott f,er,tőz,és 
egymagáhan még nem swkoH mégbeteg,edést okozni. Ha a,z étel 
hosszú ide,:.g áll-, a be'.,é került ha,ktériumok ,e'.:szaporodnak ,és 
így ,o,kozzák a me:gbeteg,edés,eket. Fontos kérdés tehát, ,hogy az 
egész ételkészítés id,eje az étkezés időpontjára Legyen be.állítva. 
Ez . azt jelenti, hogy lehetőleg az egész ét,elmenü1yiség, de leg
a~ábbis a .fertőzésre különösen érzékeny éit,elek, 1pontosan a fo. 

.• 
! 

Y/. 

y. 

,v. ' 

111 : 

II. 

z i,ttór 
1/, W. C.e/Óferre/ 
Ill. Öltöző es 

zuhon1.101Ó 
{V. / roda 
V. · Esz közök 

VI. INziraktdr 

3. 

i2. 
0 0 0 

2.j~ I e 8 
0 0 0 

.tL-i 
o=J CD ,,,.,-

I :[. 
VIII . 

+. 
0 5. 

4. sz. ábra. 
1 

, 

CS'1PA7'/t0/YYHA /'/A GY L-ETSZAMIU. 
(Roktarak nd/kül.) 

Y /J. H úselőkeszitJ 
V/1/. Szenn<Jes 

e/ÖkeszitÖ 
IX. l<on4ha 

X. Td /o/o 
X/. Mosoqatd 

f. hJtJszekrdn,j 
2. h usfo9osol( 
3. hUsaszfaJ , , 
't- burqonyahomozo 
5. mosómecience 
6. feldolqozóaszfal 
;. süti/ 

"· 
fOI 

.,,. 
/(. 

I .,,, 

S. tJzhe/y. 
9, fÖ/t hÚS 

fO. tdlald asztal 
·,f~. ec/e'ny asz/a/ 
12. mosoqató 
{J. kiad& ablak 
-1'1-. atado ai,J~k 

gyasztás idő,pOl!lltjára készüljenek el. Ha pedig a fogyasztás, az 
étk,ezés több cs,0,p,ciirtban történik és hosszú időre ,húzód:k ,el, 
akkor az ételnek is azonos ütemben, rész!,etekhen k,ell elkészülnie. 
vagy pedig, egyes 1%é l~knél~ aho! 1az lehetséges, az e'.őre elkészült 
ét,elt az adott idéipontr,a ,iS1111éte1tein alaiposan _át kell főz.ni (nem 
csak me!,e~íteni). 

; Az ~ddig letárgy,alt' hygiénes kérdések sz:oros kapcsolatban 
álltak ,az ' é'.drnezés üzemgazdálkodásávial. Hátra maradta1k még 
olyan egészségügyi tényezők, melyek első pil'..anatra tisztán 
orvosi kér,désnek látszanak és függetlennek tünnek az üzemgaz-
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dálkodástól. Ezek· az eszközök, edényzet, rhelyiségek, sz,ernélyzet 
egészségügyének ikéirdései. Ha awnba111 ez~k,et a kérdéseket köze
lebbről vizsgáljuk meg, kitűnik, hogy rezek is szoros öss1zefög
gésben állnak a konyha üzemeltetésév,el, .fő.1eg az üzernka,rban-
tartás és üzemi szociálpol;1:!i.ka t,erületén. . 

Az esz,közök esretéberi 1a helyzet vdá!gos és maigá'tól érte
tődő. Az eszköz,ök megóvása a rozsdától, megtisztítása a tapadó 
marndékitól nem csak az ,eg;észség megóvása, hanem az eszközök 
kímélése, karbantartása s,z,empontj.ából is lfoy,eig,es kérdés. Az 
asztalok moshiaitó bmítása számos szennyeződési \reihetőség,et ,k.a1p
csol ki, ugyanakkor az asztalt is védi az idő előtti tönkremene
teltől. 

: Talán felesleges ibővein résziletezni, hogy a 'hé;rngm,entes, 
mosható padló és falak; a 1k,ellő gőZJteiloeniítés, sz;Ellőzés, a· helyisé
gek megfelelő világítása- egyaránt 'eléísreigfü a hy,giénrikus mnnk.a 
és z.avarta!.an, ,rado.nális rmunka . biztosítását. A helyiségek 
hygiénéj-év1el kapcsolatba111 az aLa,pvető kérdés,t érdemes részlete
sebben feltámi. A ,konyhah,elyiségek 1hy,g,iénres ikörülményeit két 
tény határozza meg: 1. ·.a konyha helyiségében bomlásra, rotha- . 
dásra al,ka~mas aITTy.a,gok kierfünek be; 2. ,a k0111yha t.ermész1eté11él 
JO\gviai nerdv~:s üzem (,gőzlecsapódás, víz, locs,olás, stb.). Ez ,a két 
tényező e,gy,a1rát11t pr,o,1:lé mát okoz a hygiénes munJkában és üz.emi 
mut11káha1n. A kérdés megoldása egyrészt .a hézagmentes, : mos
ható f,elületek ,bizfosítása. A <hézagokba, rrep~dés,ekbe a szerv,es 
hulladékoik ibeszorul_nak; ,a sz·ennyeződött víz befolytk és ,ezek 
onnan a!Lg- távolítha~ó1k el. A héza,g,mentesség a könnyű, gyors, 
egyben legtökéletesebb 'tisztá111tartás,t biztosHja,. 

· A megoldás másik rés,z,e ,az él,::lmiszerek útjának megrövi
dítése a -kionyhán belül, hqgy a szerves hulladék minél ,kise,bb 
1:,erületoo ·sz6,ródj,ék szét. Ugyaneibből ,az otkiból a ví,z,csapo,kat úgy-
1rgyekszÜ01Jk elhelyezuiri, ihogy azok a vfa1felhas,ználás közv,eü::ui kö
zelében legyenek; hogy ,a víz elhordásával mirnél kevesebb széf
szóródási lehetőség adódjék. Ez a kérdés ,tehárt v,is,sz.avezet. a már 
ré:s.zl-etesen tárgyalt üzemutak szerrv1ez,éséhez. · · , · , 

. Különálló 1kérdé,s a s,zernélyzret hygvé.néje. Itt egyik alapf,el
a,da,t, hogy a személyz1et ne l1egyen a környezeti szennyeződés 
hordozója ,és terjesztője. A tis,ztálkodá,s, :kézá,polás, munkaruha 
~érdés,ei termés,z,etesek és megoldásukhoz ITTem szüks.ég;e.s. bőv{}bp 
ma1gyiasázatot fűmi . A másik „alapf,eladat bemyol.ulita-bb és meg
kíván 1néhány olyan intézk,edést is, melyek megoldása nem mindig 
könt11yű. A sz,emélyz,et ma,ga ds lehet f,er.tőző fo,rrás,a, ha JJ,eteg, 
v,é\gy bacillusgazda. Ez;ért ,a !kot11yhán 1kizárólag egészséges sze
mélyzet dolgozihat Köte~ezően előírt a lmnyhasz,emélyz,et idő-
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szakos s.zürővizsg:ába:ta 1bac:llusgazdaságra,. A nehézség akkor 
merül ,f,el, ha -egy rneg1hetegedet\t szieimélyt helyieittiesíteni, va,gy 
pedig egyes murri.ká1khoz, melyek . kivételes,en ,nagyoibb számú 
sze,mélyz,etet kívánnak me,g (Pl. bungcmyait,isztítás}, al:kalmi ,kli
seg-ítőket ,k,eJ.l beállíitail11i a ko.nyíhába. Az egiész idősz.akos szűrő
vit2:s.gá'..a.t eriedméinyt,ebnné vá1':k, ha a konyihán 1i<lőiközönké.rnt vizs
gáfa.ton át . niem esiett swmélyek ,is do1g;oznaik. Srer-encsés eset
ben 1az üz,e,mi _munka megsz,ervezésével, a szennyes és tisda 
munkát végző személyzet különválasztásával kiküszöbölhető 
a kisegHő személyzet igooyhevétele. Ha azonban ez n'21l11 s:ikerül, 
akikor komcxy 1go111do,t ,o:koz a •kérdés me.z-oldás.a. , . 

A kisegítölk áHaláiban ,a1z ,a losztályok l~génységéből k,erülnek 
k,jés egyszenr1e: többnyine .10-15 if.őt .szoktak igénybe venni. Ter
mészietesen '.,eheteikmség, !hogy ,enre ,a munká,ra ál'.andétalll ug-yan

. azok :kerüljeneik a konyhára. Talán járha,tó vo'.n.a az az út, hogy 
a c-sapatoknak egy nagyobb részlege essen át szűrővizsgálaton és 
a ikis,eg;ítő kOillyhaszemE'.lyzet ez1ekbő,I f.elváltva kerülne ki. 

. Att,e1k:ntve a ikonyiha,hyigiiéne ,ata•JX'b,ei.ről e'mondo~takat, ta-
lán feltűnő, hogy az egészségügyi kérdés,ek tárgyalása végig az 
élelmez,ési munka · me:gszervezésével párhuzamba állítva történ±. 
Ez a módszer főképpen azt a célt sz,ol.g.á'.ta, hogy megvilágíls.é.i 
az n~tmez,ési és egészs6gügyi munka ,helyes ·viszonyát. A fenüek 
a!apján nyilvá.nv.al5, hogy mJyen rna1gy mértiéikbe:n szüksé,ges az 
együttműködés .a ha,dtáppara111csnok, élelme.?,,és.i szolgáta,t vewtő 
és orvos között. 

He'.ytelen volna 1ha a hadtá,pparnncsnolk vagy {letmező tisz1: 
,a kooyha hy,g1:énéjéin,e:k 1bizfosítását úgy tekintené, mint valami 
szükséges rossa:.at,' ami az éLlmezési munka zavarta:.an menetét 
akadályozza. Ez nem állha.f' fent, hiszen, mint láttuk, a munka
meinet és a hygié111e megszervez.ésének f el·tételei nem ellentéte
sek, hian,em szi,gorúan ,azonosak. ·Ha .a hadtá,ppararncs:n.ok helyesen 
akarja az é'.,eLnezési munkáit irányítani, ha el akarja kerülni az 
fU:n_isz,er,ek romlását, ·.az ,ét.elok felesbges mosl5kba _vándorlását. 
nem zárkózhatI:k el a hyg:énes köv1e,telmé.nyeik ismerete és ikövet
kez,etes támo,g.atás1a ·elöl. 

Még nagyobb fdadaitok • várnak ,azooban ebben az együtt
működésbe111 a csapatok o,rvos.ára. Az orvos nem zánkóz,hat el az 
egész:ségügyi e'.l~őrnés elef án:ksont torrtyáiba. Nem elég a hygi
én,e,s h:bák megálha1pítása, !kifogásolása és a követelmények elő
írás.a. Ez, és csa1k ennyi nem bi21tosíthatja a htbák v.alóságos ki
küszöbö'.ését. Az orv,os,n.ak ,elGször is el ke'.l &aijátítania az élel
mezés megszervezésének és v,ez,et,ésének váe:oM ala,pelv,eit, majd 
ez,eket konkrétan. saját alakulatának élelmezésére kell vonat-

........ 
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koztatni.a. Ezeknek az ismereteknek birfokáJban rtiudja csak mie1g
tanítani a hadtápparancsnokot és az é'.elmezésben dolgozókat a 
hy,giénes sz,empornto,k ,konkrét j,elootőségére. Ilyen ,f,elkészülés 
mellett a·z orvos már nem csak szeimtél és javasol, rha,nem .akti
van be1e tud ka1pcsol5dnd az €le~mez,ési munka ,irányításába. Ha 
viszont a ha·dtáippairancsnOlk . az egészs,é.g,ügy:i szervezés álfal 
segítsé,g,et 1kaip -sajá,t murnkájáiba111, azt nem f,ogja többé „ideg,ein 
elemnek" teki1nteni, hanem a r.acioná'.is muinkla szerves részének 
Az orvos fel.k,észül:ségétől, oktató munkájától és fő.leg .az éJ.e'me
zés munkájában való hasznos részvételtől függ, 1h01gy ,a hadtáp
parancsnok és é l elmező tiszt ne csupán t,ámogassák az egészség
ügyi .mUlllkát, hanem aJ1Jr.iak ,aiktív flészesei is !,egyenek. 

Be kel! i:smemi, hogy az élelmezéSii hygiéne hiztosHása nem 
ks ,feladat. Jel,emiősége azonban igen ina,gy. Vegyük 'figyiel,embe 
az,t, hogy az ételekbe bekerült .f,efltőzés ,teljes egészében bejtt~ az 
ételt fogyasztók . -szervezetébe. Ilyiem mértékű f.ertőzési lehetős6g 
a környevethygi.éne egy,et!en más · terüle,tén sem áll fenn. Ha 
ehhez még hozzávessz,ü1k, hogy ,ez a fertőz.és egysz,err,e, ,egyidejű
leg ,az ,alakulat teikiintélyes részét beteg<ífüebi meg, elvben ,akár 

• az egész alakulatat egysz.er.r,e, ,akkor ny:lvánvaló, hogy a kérdés 
súlyia ,mé,g ,túl is ,sz.árny,a'.j,a a mieg10Jdá1s-sal járó nehézs,é.gek nagy
ságát. Az ,élelmezés1i hygiéne lbiito,s,ítása niem könnyű munka, 
nem is ;kényelmes. Er,edunény~ azoniba111 a pr,ev,entív hygiénes 
mUJ111k.a l·egna1g)'·O'bb ,elérhető eredménye: nyugodt ,bizfo111sá~ az . 
egészségügynek egy mi111,den személyre ;kü,h,ató, fontos '.területén. 
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