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Zsákmány és egyéb anyagok összegyűjtésének, 
hátraszállításának lehetőségei a csapathadtápban 

Román István alezredes 

Zsákmány és egyéb anyag összegyújtésének, bálraszállflásának lebetiiségel 
a csapalhadtápban 

Háborúban, hadműveleti területen időnként jelentős mennyiségű zsák
mánnyal és naponta sok felesleges, valamint elhagyott anyaggal számol
hatunk. Ez a jelenség a fegyveres küzdelem velejárója, s ha az első, de 
különösen a második világháború hatalmas anyagcsatáira gondolunk nyil
vánvalóvá válik, hogy ezeknek az anyagoknak az összegyűjtése, hátra
szállitása és felhasználása nemcsak a harc, hanem a nemzetgazdaság szem
pontjából sem elhanyagolható kérdés. 

Vitathatatlan, hogy milliós értékekről van szó és ennek a problé
mának a megoldása még kellően nem rendezett. Ez a cikk is tartalmánál 
fogva csak próbálkozás, kérdés feszegetése a teljesség igénye nélkül .azzal . 
a céllal, hogy némileg előbbrevigye e kérdés megoldását. 

Felvetek néhány lényegesebb problémát és próbálok feleletet adni 
rájuk a jelenlegi lehetőségek, a harctéri tapasztalatok és a rendelkezésre 
álló gyér irodalom felhasználásával. 

A genfi konvenció szerint a zsákmány fogalmába az ellenséges állam 
és hadserege tulajdonában levő anyagok tartoznak. Tehát az állampol
gárok magántuljadona nem tekinthető zsákmánynak. Az előírások szerint 
igénybe lehet venni a magánkézben levő javakat és eszközöket is, de ez 
már a helyszíni beszerzés fogalomkörébe tartozik és csak ellenszolgáltatás 
ellenében hajtható végre. 

A zsákmány mennyisége, sokfélesége és állapota sok tényezőtől (kö
rülménytől) függ. Szűkebb értelmezésben, ha zsákmányról beszélünk ezen 
az ellenséges hadseregtől bírtokunkba került fegyvereket, technikai esz
közöket, lőszert, üzemanyagot és egyéb felszerelési tárgyakat értünk. 

Egy adott helyzetben zárjuk ki a tágabb értelmezés szerinti zsák
mányolás lehetőségét és vizsgáljuk meg csupán a csapathadtápban vár
ható mennyiséget, néhány fontosabb anyagféleség tekintetében. 

A Csapathadtáp Utasítás szerint „A zsákmányolt fegyverzetet, tech
nikai eszközöket, élelmet és egyéb anyagi eszközöket a magasabbegység-
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(egység) parancsnok intézkedésére létrehozott zsákmánygyűjtö osztag 
gyűjti össze. Szüksége esetén a zsákmánygyűjtő osztagokba a szolgálati 
ágaktól szakközegeket kell beosztani. A zsákmánygyűjtö osztagok mun
káját a magasabbegység- (egység) parancsnok hadtáphelyettes irányítja. 
A használható zsákmányolt fegyverzetet, technikai eszközt és egyéb anya
got nyilvántartásba kell venni." 

,,A csapatok elöljáró engedélye nélkül csak azokat a fegyvereket, <· 

technikai eszközöket használhatják fel, amelyeket harcban maguk zsák
mányoltak, és amelyeket azonnal az ellenség ellen tudtak fordítani, vagy 
amelyek a csapatok halaszthatatlan szükségleteit elégítik ki. Mind erről 
az egységparancsnokok szolgálati űton tegyenek jelentést. Azokat a zsák
mányolt fegyvereket, technikai eszközöket és anyagokat, amelyeket a 
csapatok nem tudnak felhasználni, hátra kell szállítani a mögöttes terü-
letre." (Részletek a Csapathadtáp Utasítás 90-91 pontjai előírásaiból.) 

Tehát szabályozva van, hogy a zsákmányolt anyagot, egy nem szer
vezetszerű zsákmánygyűjtő osztagnak kell összegyűjtenie, ennek munká
ját a parancsnok hadtáphelyettes irányítja és amiket a csapatok nem 
tudnak felhasználni, hátra kell szállítani a mögöttes területre. 

A csapatok hadtápbiztosítása tervezésénél felmerülhet az a kérdés, 
hogy egy adott harctevékenység során támadásban mennyi és milyen 
zsákmánnyal lehet számolni? Ez sok mindentől függ! Ime néhány befo
lyásoló körülmény: 

- a támadóharc üteme; 
- a saját tüzérség és légierő tevékenységének hatékonysága; 
- az ellenség fegyelmezettsége, harci akarata és bátorsága; 
- az ellenség visszavonulásának szervezettsége, stb. 

1. A várható zsákmány és egyéb (felesleges) anyag terjedelme 

Azt, hogy mikor, mennyi zsákmány kerülhet birtokunkba, pontosan 
megállapítani nem lehet. A kérdést csak egy tipikus konkrét változatban 
tudjuk hozzávetőlegesen megközelíteni. 

Vegyünk egy példát: Egy gl. hadosztály támadási sávjában nyugat
német páncélgránátos dandár véd. Hagyományos fegyverekkel vívott harc 
esetén tételezzük fel, hogy az ellenség szívósan és szervezetten védekezik 
s támpontjukból való kivetésük után erélyes parancsnokaik a szétvert 
alegységeket összeszedik, majd mint rögtönzött osztagot űjból bevetik 
mindaddig, míg erősebb tartalékok beérkezése után kedvező terepszaka
szon sikerül a támadásunkat megállítani. 

A háborűs tapasztalatok és szabályzataink előírásai szerint ilyen harc
helyzetben az ellenséges dandár várható anyagi vesztesége 30% körül lesz. 
Ez - példánknak megfelelően - számokban kifejezve fegyverzetben és 
technikában az alábbi körülbelüli adatokat jelenti: 

- 1300-1400 db lövész fegyvert, 
- 30-40 db löveget és aknavetőt, 
- 15-20 db harckocsit, 
- 80-90 db gépjárművet, 
- 80-100 tonna vegyes anyagot (főleg löszert). Ezeket, vagy marad-

ványaikat össze kell gyűjteni. 
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A zsákmány mellett még hatalmas mennyiségben jelentkezik megsé
rült, feleslegessé és használhatatlanná vált saját készletben levő technika, 
kilőtt tüzérségi lőszerhüvely, csomagolóeszköz és egyéb anyag. Vizsgáljuk 
meg ezeket is hozzávetőleges pontosságú számadatok alapján: 

Visszatérő veszteség: 
Vissza nem térő 

veszteség: 

lövészfegyver: 2000-2200 db 2000-2300 db 
löveg: 40- 50 db 10- 12 db 
harckocsi: 40- 45 db 10- 15 db 

gépjármű: 40- 50 db 20- 25 db 

Ezeken felül mintegy 20 OOO db tü. lőszerhüvely (10-12 OOO db lő
szeres láda), jelentős mennyiségű megrongálódott műszaki, vegyivédelmi, 
híradó, hadtáptechnikai, csomagolóeszköz (így pl. 350-380 db 200 · 1-es 
üzemanyaghordó stb.). 

Összegezve az adatokat megállapítható, hogy adott esetben 

-· 5300-5900 db lövészfegyver, 
80- 102 db löveg és av., 
68- 80 db harckocsi, 

140- 165 db gépjármű, 
350- 380 db vashordó, 
12-1400 db lőszeres láda (13-15 OOO lőszer hüvellyel), 
80- 100 tonna vegyes anyag. A példa alapján ezek összegyűj

téséről és hátraszállitásáról kell gondoskodni a csapathadtápban. 

Ezek a számok csupán egy konkrét harchelyzetben igazolható (vár
ható) realitások, mert, pl. szabályzataink szerint a szóbanforgó páncél
gránátos dandár teljes lefogásához 130 hektárnyi területet kell tűz alatt 
tartani, amelyhez, 1 hektárra 150 db 122 mm-es gránát kilövése szüksé
ges. Ez 130x150=19 500 db hüvelyt és 9750 db hátraszállitandó lőszeres 
ládát jelentene. De ez csak az esetben volna igaz, ha a hadosztály sávjá
ban működő két 122 mm-es e. TűCS. 3-4 ja. lőszert tűzelne el. 

Gyakorlatilag azonban az ellenség lefogásában résztvesznek a hadosz
tály összes aknavetői, sőt a légierő és atomtüzérség is, s így a kilőtt hü
velyek és üres lőszeres ládák száma is változik az alábbiak szerint: 

Abból induljunk ki: a leggyakoribb változat az, hogy a hadosztály 
sávjában két TÜCS. működik és a gl. e-ek összes aknavetői. Ez számok
ban kifejezve a következőket jelenti: 

- 72 db 122 mm-es löveg, 
- 22 db 120 mm-es av., 
- 54 db 82 mm-es av. 

A 130 há. hatásos lefogásához szükséges 19 500 db gránát, ez megfe
lel 1,9 ja. lőszernek. fgy most már megközelítő pontossággal kiszámítható, 
hol mennyi lesz a lőszerhüvely és kiürült lőszeresláda. 
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Lg. av. 
1,0 ja. 1,9 ja. hüvely láda Meg-

1 

(db) (db) (db) (db) jegyzés 
ürméret db 

122 mm 72 5760 10944 10944 5472 
tarack 

120 mm 24 1920 2648 - 1324 
av. 

82 mm 54 6480 12312 - 6156 
av. 

összesen: 1 14160 1 25904 1 10944 1 12952 1 

Ehhez azonban még hozzá kell számolni a kilőtt hk. lőszer hüvelyeket 
és üres ládákat, valamint a pct. rakéta lé. és löv. lőszer csomagoló esz
közöket is. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a hk. lőszer felhasználás kb. fele a tü
zérséginek, akkor 180 db hk-val és 1,0 ja. fogyasztással számolva, ez to
vábbi 5580 hüvelyt (100 mmses) és 2790 db üres ládát jelent. 

összegezve : 

- kilőtt hüvely kb. 10944+5580=16524 db, 
- üres láda kb. 12952+2790=15742 db lesz. 

Természetesen ezek a mennyiségek nem mutatkoznak teljes egészük
ben az adott körletekben, hanem a szomszédos hadosztályok sávjába is 
kerülhetnek, ezért ha csak 800/o-al számolunk, akkor is kb. 13 OOO db hü
vely, 12 OOO üres lőszeres láda és 360 db 200 l-es hordó összegyűjtése és 
hátraszállitása válik szükségessé. 

A példa a feladat terjedelmét jól érzékeli és ha hozzátesszük, hogy 
a harctevékenység területén még sok egyéb anyagot is elhagynak (ruhá
zat, felszerelés, műszaki ag. stb.), az még jobban növeli az összegyűjtési, 
a hátraszállítási feladatok terjedelmét és jelentőségét. 

2. Az anyagok összegyűjtésének problémái 

Eddigiekben láttuk, hogy a zsákmány és egyéb anyaggyűjtés terüle
tén a feladat rendkívül komoly, sőt korszerű harcban, terjedelme jóval 
nagyobb is lehet, valamint tovább bonyolódik a javítás, a hátraszállitás, 
a mentesítés és a szétválogatás miatt is. 

Jelenleg szervezetszerű anyaggyűjtő alegység sem az e-né!, sem a ho
nál nincs. Erre a feladatra adott helyzetben a parancsnoknak kell meg
felelő erőket és eszközöket biztosítani. Egy időben a zenekarból terveztük 
megalakítani az alkalmi zsákmány és anyaggyűjtő osztagot. Az utóbbi 
években azonban az a vélemény került előtérbe, hogy a második lépcső
ből kell (lehet) ilyen osztagot kikülöníteni. Ez csak átmeneti és főleg elví 
megoldás lehet, mert ha akad is olyan parancsnok, aki belenyugszik a 
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II. lépcsője megcsonkításába, az összegyűjtés ma már a rakodáson kívül 
széleskörű anyagi, technikai ismereteket és sok esetben megfelelő szak
értelmet is követel. 

Ha csak a lényegesebb feladatokat soroljuk fel, a következőket kell 
látnunk: 

- meg kell szervezni a LFH-ekről, SH-ekről, a terep különböző pont
jairól a fegyverek, lövegek, lokátorok, műszerek, lőszerek, csomagolóesz
közök, gépjárművek, különböző elhagyott és zsákmányolt anyagok össze
gyűjtését, átvételét, 

- végre kell hajtani az összegyűjtött anyagok sugármentesítését, 
- meg kell szervezni az összegyűjtött anyagok őrzését, védelmét, 
- az egyes anyagokat (főleg a nehéz technikát) szállíthatóvá kell 

tenni, 
- végre kell hajtani az anyag szétválogatását, osztályozását, karban

tartását és javító szerveknek való átadását, az összegyűjtött anyag nyil
vántartásba vételét, 

- meg kell szervezni az összegyűjtést végrehajtó alegységek mun
káját, valamint a vezetés és összeköttetés rendjét. 

A főbb feladatokat a parancsnok hadtáphelyettesének hadtápbiztosí-
! tási tervében célszerű rögzíteni és meg kell határozni: 

- az anyaggyűjtő alegységek működési körleteit, 
- a gyűjtőhelyeket (pontokat), 
- a számvetést a várható veszteségekről, lőszerhulladékok mennyi

ségéről és a szállítótér szükségletről. 

A Nagy Honvédő Háborúban szervezetszerű és nem szervezetszerű 
alegységek is foglalkoztak anyaggyűjtéssel. Ha figyelembevesszük a kor
szerű harc sajátosságait (ABV. fegyverek alkalmazása, nyitott szárnyak, 
gyors változások stb.), valamint a fent felsorolt feladatokat, arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy háborúban szükség van csapathadtáp vi
szonylatban gl. (hk.) egységeknél és magasabbegységeknél szervezetszerű 
,,anyaggyűjtő osztagok" létrehozására. 

Az anyaggyűjtő osztagok szervezeti kialakításánál feltétlenül figye
lembe kell venni: 

- a várható napi veszteségek, meghibásodások, rongálódások meny-
nyiségét, 

- a működési terület terepviszonyait és kiterjedését, 
- a naponta szükséges vontatási fordulók számát, 
- legyen képes szakszerű osztályozási, mentesítési, rakodási-őrzési s 

vontatási (száll.) feladatok végrehajtására, 
- ehhez rendelkezzen megfelelő mennyiségben anyagmozgató és szál

lító eszközökkel (emelődarukkal, treillerekkel, vontatókkal stb.). Itt meg 
kell jegyezni, hogy a lövegek súlya: 3-10, a rádiólokátoroké 10-15 t. 
stb. Korszerű harcban gyakori lesz ezek futóműveinek meghibásodása 
(deformálódása). Tehát az anyaggyűjtő osztagnak képesnek kell lennie 
ezek szállíthatóvá tételére is. (futóművek ideiglenes kijavítására, stb.). 
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A fentiek alapján a PK HTPH alárendeltségében levő anyaggyűjtő 
osztag egy célszerű modellje az alábbi lehetne: 

Toiu:s 

- TE/lV.-;;.SZ~ltt'. rl. 
- S3MU. TECHN. TJ. /,TlS..•I 
-F,:..TECHN. n. /ITl&.il 
- Mii. W. TECHN. rt. /;TD,.t/ 

(.2 raj) 

Megjegyzés: egy gyújtőraj legyen képes egy irányban működni. 

A fenti modellben az osztag beosztottai lehetnek segédszolgálatra al
kalmas tartalékosok, akiket célszerű volna békében végrehajtott hadosz
tály gyakorlatokon feladatukra begyakoroltatni. Az osztagparancsnoknak 
viszont hivatásos állományúnak kellene lennie. 

Az anyaggyűjtő osztagoknak a munkája mindennemű anyagra kiter
jedne, mivel célszerűbb az anyaggyűjtés, hátraszállítás egykézben tör
~énő összevonása. (Ez persze nem zárná ki az alkalmasint üresen vissza
felé mozgó szállító eszközök bevonását a hátraszállításba.) 

A sérült páncélos és gépjárműtechnika összegyűjtése, hátraszállítása 
stb. a jelenlegi szervezés szerint megoldottnak tekinthető, de az össze
vonás lehetővé tenné ezen szolgálati ág részbeni tehermentesítését, szük
ségtelenné a javítóműhelyek megosztottságát, s ami a leglényegesebb, a 
technikai szolgálat főfigyelmét a harcra és a javításra fordíthatná. 

3. Az anyagok szétválogatása, osztályozása és felhasználása 

Az anyaggyűjtő rajok különböző irányokból és különböző helyekről 
az összegyűjtött és szükség szerint mentesített, sérült (zsákmányolt) anya
got a szállító szakasszal hátra kell szállíttassák. 

Nyilvánvalóan kérdésként merül fel az, hogy hol és hány anyag
gyűjtőhely szükséges, majd pedig az, hogy mi történjen az összegyűjtött 
anyaggal a gyűjtőhelyen? 

Legcélszerűbbnek tűnik példának olyan gyakorlati helyzetet alapul 
venni, amikor az ezred és hadosztály erdős-hegyes terepen pl. két irány
ban támad. Ebből logikusan következik, hogy az anyagot (saját és zsák
mányolt) két helyen kell összegyűjteni. Ebben az esetben az egyik irány
ban a gyűjtő és javító szakasz 1., a másik irányban a 2. raja dolgozik az 
osztag törzsébe szervezett szaktisztek (tts-ek) irányítása szerint. 
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Mi lehet a feladatuk a gyűjtőrajoknak az anyaggyűjtöhelyen? 
- végrehajtják a szennyezett anyagok teljes mentesítését, 
- szétválogatják, osztályozzák és széthordják az anyagot a szaktísz-

tek által meghatározott helyre, 
- az anyag mennyiségét és minőségét rövid jegyzőkönyvben rög

zítik, 
.;. - az anyagokat karbahelyezik és előkészítik további hátraszállitásra, 

- a javításra szoruló anyagokat elszállítják a különböző javítómű
helyekbe .. 

(Egyes kényes anyagokat fedél alatt célszerű elhelyezni). 

A gyűjtőhelyeket célszerű a települt javítóműhelyek közelében kije
lölni, majd pedig meg kell szervezni a gyűjtőhely őrzését-védelmét. Ezt 
éppúgy körkörösen kell megoldani, mint bármely más őrzés-védelmi fel
adatot. 

Az összegyűjtött anyagok felhasználásának néhány problémája: 
A harcoló alegységek a felhasználható anyagok egy részét a helyszí

nen igénybeveszik, így ezek nem is kerülnek a gyűjtőhelyekre. 
A gyűjtőhelyekre került anyagokból a csapat csak azt használhatja 

fel, mellyel veszteségeit pótolhatja, vagy norma szerinti szükségletét fe
dezi. öncélú anyagfelhalmozás nem engedhető meg. 

Felhasználás előtt meg kell győződni az anyagok és elsősorban a 
zsákmányanyagok állapotáról. Pl. a hajtó és kenőanyagot laboratórium
ban kell bevizsgálni. Ennek leggyorsabb és leggyakorlatiasabb módja az, 
hogy a szaktisztek (tts-ek) a tartályokból (hordókból) mintákat vesznek, 
azokat eljuttatják a tábori laboratóriumba bevizsgálás végett, s azután 
engedélyt kérnek és adnak az üzemanyag felhasználására. 

A zsákmányolt élelmiszerek felhasználását is csak bevizsgálás után 
lehet engedélyezett mérvben felhasználni. 

Az anyagok összegyűjtése és hátraszállitása 

Lényegében ez az egész probléma komplexum másik legjelentősebb 
kérdése. 

Itt két alapvető kérdés merülhet fel. Először: honnan és mit; másod
S2.or: mivel és hová kell összegyűjteni, illetve hátraszállítani, a felesleges 
vagy zsákmányolt anyagokat. (Egy változata az 1. sz. melléklet szerint). 

Az anyag összegyűjtése szempontjából elsősorban igen fontos megál-
lapítani, hogy hol az anyag. Ez egyrészt ismert lehet, másrészt nem. 

Ismert helyek lehetnek: 
- TÜCS. tüzelőállások, 
- av. (pct.) tüzelőállások, 
- ezredsegélyhelyek (személyek is és felszerelésük), 
- az ellenséges és saját peremvonalak (harcbavetési terepszakaszok), 
- a harc dinamikájában jelentett zsákmány ejtési helyek. 
Az is ismeretes, hogy folyamatában a legtöbb hátraszállitandó anyag 

a tüzelőállásokból és a segélyhelyekről várható. Ebből logikusan követ
kezik, hogy az anyaggyűjtőhelyeket is ezek irányában célszerű elhelyezni. 

83 



Ismeretlen helyek: a támadási sáv egész hossza és szélessége, amit 
végig át kell fésülni a szétszórt, elhagyott anyagok és a zsákmány össze
gyűjtése érdekében. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha pl. az ezred támadási sávjának 
szélessége 4 km, és 1-1 anyaggyűjtő raj létszáma 8-10 fő, akkor 1 főre 
200-250 m-es átkutatandó sáv jut. Ez még elég nehezen áttekinthető szé-
lesség (különösen hegyes-erdős terepen), ezért hacsak lehet, a polgári la- " 
kosság bevonásával szűkíteni kell a távolságot. 

De hogyan kerülhet az anyag a gyűjtőhelyre? A hátraszállítás csak 
részben biztosítható üresen visszafelé közlekedő járművekkel, mert amikor 
a tüzérség az előkészítést befejezi, nincs anyag kiszállítás, következtetés
képp a kilőtt hüvelyek és üres lőszeres ládák hátraszállítása sem történik 
meg. Az anyag tehát a terepen marad a tüzelőállás változtatásakor. Lő
szerutánpótlás a támadóharc dinamikájában csak a készletek 500/o-os le
fogyásakor várható, azaz az alegységparancsnokok által meghatározott át
adópontokon és tüzelőállásokban a leürülő gépkocsikra csak annyi kilőtt 
hüvelyt és csomagolóeszközt raknak fel, amennyit oda hátrahoztak, illetve 
amennyi abban az időpontban a helyszínen van. 

Gyakorlatilag tehát a harcmezőn sok helyen hever elhagyottan 15-
szerhüvely, üres lőszeres láda és sok más egyéb anyag. Ezek összegyűjté
sének legmegbízhatóbb módszere az áttekinthető sávokban történő fel
kutatása és ezután hátraszállítása az anyaggyűjtőhelyekre. Ehhez termé
szetesen a kutató-gyűjtő katonák mögött látóösszeköttetésben megfelelő 
számú tehergépkocsit kell mozgatni, amelyek jelzésre a helyszínre hajta
nak, ahol az előtalált anyagot azonnal felrakják. 

A nehéz anyag (löveg, lokátor, gépkocsi stb.) vontatását külön kell 
megszervezni. Persze azokhoz, amelyek nem vontathatók, először szerelő
ket kell kihívni, akik a helyszínen a futóműveket kijavítják, majd a von
tatást az osztagparancsnok intézkedése szerint hajtják végre. (Egy változat 
a 2. sz. melléklet szerint.) 

A kutatókat a terepen pontosan el kell igazítani az alábbiak szerint: 

- közölni kell velük sávjukat, a terepen pontosan megmutatva, 
- tájékoztatni kell őket, hogy hol vannak, illetve lehetnek az anya-

gok (alegységek által jelentett helyek stb.), 
- milyen terepszakaszokat kutassanak át tüzetesebben, 
- hol vannak veszélyes területek, mik a követendő rendszabályok, 
- a rajparancsnok menetvonalát, 
- az összeköttetésre szolgáló megbeszélt jeleket és jelzéseket, 
- a gépkocsik menetvonalát stb. 

Célszerű volna az anyag felkutatását és összegyűjtését végző raj• 
parancsnokok és az anyaggyűjtőhely között rádió összeköttetés biztosí
tása. Ez persze csak abban az esetben, ha az osztag egyik gyűjtőhely 
közelében települ. Ugyanis az osztag elhelyezése két helyen képzelhető 
ei: vagy a htp. L, vagy a II. lépcsőjénél. Több érv szól mindkét változat 
mellett és ellen, mégis döntőnek látszik az anyag zömére való rátelepülés 
szükségessége. 
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Az anyaggyűjtő osztag természetesen nem tartózkodik az anyag
gyűjtőhelyen annak teljes kiürítéséig, hanem csak a szétválogatás és 
osztályozás befejezéséig. Ezt gyorsan végre kell hajtani és követni kell 
a harcoló csapatokat. 

Az ezred gyűjtőhelyekről az anyagok alapvetően a hadosztály 
gyűjtőhelyére kerülnek. Ha azonban az ezred sávjában található zsák
mány és egyéb anyag közel van a hadosztály gyűjtőhelyhez, célszerűbb 
azonnal oda szállítani, és így kihagyni az ezred tagozatot. 

Ebben a cíkkemben megkíséreltem háborús körűlmények között vár
ható zsákmány és az egyéb anyag nagyságának felméréséhez segítséget 
nyújtani és az összegyűjtés, a szervezés, a hátraszállitás, a szakszerű 

szétválogatás és felhasználás néhány problémáját felvetni. Célom a 
figyelem felkeltése volt, s ha ezt megfelelő mértékben elértem, akkor 
egy lépéssel ez a probléma is közelebb jutott a megoldáshoz. 

85 



-.s 
"" '" :::, 

" 1, 

ti 
..; 

86 

' ' ' ' • 
' ' ' ' ' 

" 



, 

.. 
~ 1 

~ i 
ti . 

„ 1 

1 

> 1 

j 1 1 \ 

i 11 ]111-!1. 

~ l l ! : 
. J I 1 

1 1 ·~ · I 1 
1 

1 . tP 

1 

8T 




