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1. A gazdasági hadipotenciál jelentősége 

A háború - legyen az méretét tekintve helyi vagy kontinentális kiterje
désű - rendkívül bonyolult társadalmi, politikai jelenség. Kimenetelét, végkö
vetkezményeit illetően igen sok tényező: gazdasági, erkölcsi-politikai és katonai 
lehetőségek, geodéziai, éghajlati viszonyok, a lakosság kulturális szintje és az 
egy négyzetkilométerre eső sűrűsége, a terület mezőgazdasági kutúrájának álla
pota stb. nagymértékben befolyásolja. Mindezeket összességében gyűjtőnéven 
hadipotenciálnak nevezi az irodalom. 

E tényezők legfontosabbika természtesen a katonai erők ütő- és állóképes
sége, amelyektől elsősorban közvetlenül függ egy hadsereg győzelme vagy 
veresége. 

Elsődleges meghatározó szerepe van azonban a gazdasági és erkölcsi-poli
tikai tényezőknek is, amelyek közvetve a katonai tényezőkön keresztül, de köz
vetlenül is meghatározó jelleggel bírnak a háborúra való felkészülésre, a harc 
megvívására, a háború kimenetelére, az azt követő konszolidációra, a társadalmi 
formák változására és annak megválasztására, s a fejlett társadalmi rend épí
tésére. 

Nem vállalkozom a katonai, az erkölcsi-politikai potenciállal foglalkozni, 
s a hadigazdasági potenciálon belül is csak egy szűkebb területről, az állator
vosok tevékenységével kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot felvetni. 

Tudnunk kell azt, hogy minden hadviselő, vagy egymással katonailag 
szembenálló ország vagy katonai tömb hadigazdasági potenciálja azoknak a gaz
dasági erőforrásoknak és lehetőségeknek az összességéből tevődik össze, amelyek 
hadviselés esetén felhasználhatók a harcoló erők, a lakosság valamennyi szük
ségleteinek kielégítésére, és módot nyújtanak a háborút követő társadalmi rend 
újjáépítéséhez. 

A történelem folyamán mindig a gazdasági tényező határozta és határozza 
meg ma is az egyes államok katonai berendezkedését. Mint Engels az Anti
Dühringben írja: ,,. . . az erőszak nem egyszerűen akarati tevékenység, hanem 
nagyon is reális előfeltételeket, meghatározott eszközöket igényel .. , az erőszak 
győzelme a fegyvergyártáson alapul, a fegyvergyártás pedig általában a terme-
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lésen, tehát a gazdasági erön, a gazdasági helyzeten ... az. eröszak rendelkezé
sére álló anyagi eszközökön nyugszik." 

A gazdasági hadipotenciál legfőbb elemeit az alábbiakban emelném ki: 
- az emberi eröforrások, a harc- és munkaképes lakosság száma, kulturális 

színvonala, szociális összetétele, természettudományos és technikai szakképzett
sége stb.; 

- a tudományos tevékenység színvonala; 
- a termelöerök fejlettsége; 
- az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a hírközlés, szállítás stb. ter-

melői kapacitása, termelékenységi színvonala; 
- a termelő kapacitás fölrajzi elhelyezkedése; 
- a természeti erőforrások, a nyersanyag- és energiaforrások mennyisége, 

minősége, kapacitása, a nyersanyag és energia termelés színvonala; 
- az egészségügyi ellátottság színvonala stb. 

A felsorolt elemek közül a mezőgazdasági termeléssel, ezen belül az állati 
eredetű termékek - hús, tej, tojás, baromfi stb. - termelésében, előállításában 
fontos szerepet betöltő, a termékek fogyaszthatóságát eldöntő állatorvosok sze
repével, munkájuk jelentőségével kívánok foglalkozni. 

2. A mezögazdaság szerepe a korszerü háborúban 

A XX. század elejéig a háborúk pusztító fegyverei elsősorban a front 
vonalat érintették. A fegyveres küzdelem döntően a hadszíntereken folyt, s 
annak kiterjedése, mérete az adott időben alkalmazott fegyverek hatótávolsá
gától, illetve a csapatok mozgékonyságától függött. 

A hátország döntő szerepére, átfogó védelmének megszervezésére, a hadi
technika fejlettségi fokának megfelelően mindaddig nem volt szükség, amíg a 
háborúkban csak a fegyverre kelt seregek vettek részt. Addig az ideig a hát
ország szerepe elsősorban az volt, hogy katonával, hadianyaggal, mozgást bizto
sító igavonóerővel és technikával, valamint élelmiszerrel lássa el a hadszíntere
ken harcoló fegyveres erőket. Bár ez utóbbiak utánpótlását - ló, öszvér és 
élelmiszer - tekintélyes részben helyszíni beszerzésből is biztosították. 

A változás akkor következett be, amikor megnyílt a lehetőség a hátország 
békés életének a megzavarására, a lakosságnak és anyagi javainak elpusztítá
tára, a mezőgazdasági termelés, az egész élelmiszergazdaság tevékenységének 
káros befolyásolására. 

A tömegpusztító fegyverek felhasználásával folytatott korszerű háború ese
tén az egész mezőgazdasági kultúra, az élelmiszertermelés nyersanyag bázisa és 
feldolgozó kapacitása ki van téve a pusztulásnak. Az élelmiszergazdaság elégte
lensége, a nélkülözhetetlen élelmiszerek hiánya, vagy azok fogyaszthatóságának 
káros befolyásolása, a helyi beszerzések, zsákmányanyagok felhasználásának kor
látozása pedig alapjaiban döntheti el a fegyveres küzdelem végkimenetelét. 
Ezért kell a hadipotenciál erősítésén belül nagyobb gondot fordítani a mező
gazdasági termelés, illetve a megtermelt javak biztosítására, a hátország védel
mében a mezőgazadság illetve az élelmiszeripari termelés védelmének a meg
szervezésére, a termelésben, a feldolgozásban és tárolásban a polgári védelmi 
feladatok folyamatos érvényesítésére. 
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A második világháború befejező eseménysorozata - a Japán ellen alkalma
zott amerikai atomtámadás -, a különböző atomkísérletek, a koreai és a viet
nami háborúban az amerikaiak által bevetett biológiai és vegyi harcanyagok 
felhasználása -, az általános politikai enyhülés időszakában is folytatott tudo
mányos kísérletek újabb és újabb fegyverek és harcanyagok létrehozására -, 
mind rámutatnak azokra a veszélyekre, amelyek a korszerű támadó fegyverek
kel folytatott háború esetén nemcsak a hadseregeket és a lakosságot, hanem ezen 
túlmenően a fennmaradáshoz, a túléléshez, az élet újrakezdéséhez szükséges 
élelmiszereket, valamint ezek alapanyag bázisát, az állatállományt és a növény
zetet, összességében az egész biotópot veszélyeztetik. 

A legújabb indokínai háborús tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a há
ború idején igen nagy megterhelés és felelősség nehezedik a mezőgazdaságra. 
Vo Nhan Tri írta a „VDK gazdasága a háború viszonyai között" című írásá
ban: ,,A mezőgazadsági szövetkezetek nemcsak gazdasági egységek, hanem a 
honvédelem harci egységei is, ... " 

A tömegpusztító fegyverek hatásait figyelembe véve ma már a mezőgazda
ságban sem beszélhetünk csak másodlagos károsodásokról vagy közvetett ká
rokról, hanem nagyon is egyértelműen közvetlen veszélyeztetettségre kell gon
dolni. A korszerű tömegpusztító fegyverek közvetlenül hathatnak az élővilágra 
és ezzel a mezőgazdasági termelés lehetőségét, az élelmiszergazdaság legfonto
sabb funkcióját - az emberek ellátását - korlátozhatják, vagy meg is akadá
lyozhatják. 

A XX. század legszomorúbb és legkegyetlenebb növényzet pusztítását az 
amerikai hadsereg végezte Dél-Vietnamban. Ilyen jellegű erdőirtásra a törté
nelemben még nem volt példa. Nemcsak az erdők, mezők, de maga az ember 
is sokat szenvedett az amerikai hadsereg vegyszeres irtásától. Amerikai adatok 
szerint kb. 19 millió gallon növényirtó szert szórtak ki Dél-Vietnam területére 
a hatvanas évek végéig. A vegyszerkiszórás a belső erdők 10,3°/o-át, a művelt 
területek (rizskultúrák) 3,2°/o-át, a dzsungelerdők 36,1°/o-át és az egyéb terület 
5,5°/o-át pusztította el. 

A legtöbbet a dzsungel szenvedett az amerikai vegyszerektől. Szakemberek 
szerint, amennyiben nem indítanak be. egy hatékony erdősítési programot, nem 
kevesebb idő, mint 1000 esztendő kell ahhoz, hogy a dzsungelvegetáció magától 
elérje az irtás előtti szintet. 

Az érintett területeken a lakosság és az állatvilág is igen sokat szenvedett. 
Sok volt a haláleset, és az állatok elhullása, s számos egészségügyi probléma, 
tisztázott és tisztázatlan kóreset jelentkezett mind humán, mind álletegészségügyi 
vonatkozásban. A rendkívül toxikus hatású növényirtó szerek sok koraszülést és 
szülési rendellenességet okoztak. A háziállatok közül a sertés- és a baromfiállo
mány szenvedte a legnagyobb veszteséget. 

(Az Egyesült Allamok Tudományos Akadémiájának 1974 márciusában ki
adott közleménye, Sciences et Avenir, 1974. június 1. USA gallon: 3,78 liter.) 

A korszerű harc körülményei között a mezőgazdasági területek szennye
zettségi fokának, fertőzöttségének, az élelmezésre kerülő növényi és állati ere
detű termékek felhasználási lehetőségének, az erdők, mezők, a levegő, a felszíni 
és vezetéki vizek hasznosíthatóságának mielőbbi megállapítása, a szükséges óvó 
é~ megelőző rendszabályok betartása, az élőállatok védelme és hasznosíthatósá
gának megszervezése, a teljesértékű, fertőzés- és károsodásmentes élelmiszerek 
biztosítása óriási jelentőségű feladat. Alapvető követelmény az, hogy az élelml-
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szergazdaság, az egyes korszerűsödő mezőgazdaság, az állattenyésztés és élelmi
szeripar biztosítsa a harcoló alakulatok, a hátországi csapatok, a termelést foly
tató, a tömegpusztító fegyverek csapásait túlélő polgári lakosság ellátását, élel
mezését. 

Marx azt írja: ,,az élelmiszerek termelése a közvetlen termelők életének és 
egyáltalán minden termelésnek a legelső feltétele." 

E marxi megállapítás háború esetén méginkább helyén való, ·mert meg
felelő élelmezés nélkül nincs hadviselés, nincs harc, nincs győzelem, de nincs 
meg a lehetősége az élet újrakezdésének, az ország helyreállításának sem. Ezért 
az elvonuló csapatok hadtápbiztosításának és a hátország védelmének korszerű 
szervezésében az élelmezést biztosító mezőgazdaság, a korszerű élelmiszergazda
ság hadászati jelentőséget kapott. Az élelmezés ellátás biztosításán belül van 
rendkívül jelentősége a táplálkozás, az emberi tevékenység szempontjából nél
külözhetetlen, tcljesértékű, károsodásmentes fehérjéknek, az állati eredetű élel
miszereknek. Az állati eredetű élelmiszerek - mint a hús, tej, tojás, baromfi 
stb. - termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, forgalmazásá
nak stb. pedig egyik legfontosabb és leggyakorlatiasabb szakmai felelőse, fel
ügyelője, a termelés intenzitásának fokozója, a külső károsodások, a fertőzési 
veszélyek, a közegészségügyi hiányosságok megelőzője és felszámolója az állat
egészségügyi szolgálat, a termeléstől a forgalmazásig szervezetszerűen, a hatósá
gilag meghatározott feladatkörökben tevékenykedő állatorvosok. lgy vált az 
:illatorvosi munka a tudomány és technika rohamos fejlődése, a gazdasági élet 
intenzív fejlődése során komoly „termelőerővé". s így az állatorvosok munkája, 
a termelésben való részvételük megítélése - békében és ha.borúban, a polgári 
életben és a hadseregben egyaránt - bár már lényegesen megváltozott, de még 
ma is bizonyos fokú átértékelést igényel. Egyértelműbbé kell tenni az állator
vosok munkájának gazdaságon, üzemen belüli tevékenységének ökonomiai jelen
tőségét, a termelésben, az állatok és emberek megbetegedésének megelőzésében, 
a megfelelő élelmezési anyagok biztosításában betöltött szerepét, az állatorvosi
közegészségügynek egész társadalomra kiterjedő jelentőségét. 

3. Az állategészségügy szerepe és jelentősége 

Mi is tulajdonképpen az 3.llategészségügy? Úgy vélem, hogy az állategész
ségügyön általános érvényűen az állatok, elsősorban a háziállatok, de nem 
elhanyagolható sorban a vadonélő állatok egészségének megvédését, illetve hely
reállítását, az állatokkal, vagy termékeikkel érintkező, azt fogyasztó emberek 
egészségének megóvására, illetve az állatok egészségének helyreállítására, ter
mékeik fogyaszthatóságának biztosítására, az állatjárványok és az állatról em
berre is átterjedő fertőző betegségek megelőzésére szolgáló intézkedések és va
lamennyi ebben a profilban dolgozó intézmény működésének összességét kell 
érteni. Mindez az állategészségügy szervezett ·irányításával, széles körű társa
dalmi közreműködéssel valósulhat meg. Az áeü. tevékenységnek csaknem min
den népgazadsági ágban, így az állatt.enyésztésben, az élelmiszeriparban, a köz
lekedésben, a bel- és külkereskedelemben, az egyre jelentősebbé váló környezet
védelemben, s nem utolsó sorban a közegészségügyben van nagyon fontos sze
repe. Az állategészségügy is a fejlett szocialista társadalom mielőbbi felépítését, 
az ország további gazdasági felvirágoztatását, az országvédelem gazdasági alap-
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jainak biztosítását, valamennyi dolgozó egyre fokozódó szükségleteinek a minél 
magasabb szintű kielégítésére irányuló társadalmi törekvéseket szolgálja, mint a 
termelést, a gazdaságosságot és a közegészségügyet kiszolgáló tevékenység. 

Allategészségügyi feltételek biztosítása nélkül - különösen a korszerű nagy
üzemi mezógazdaság keretein belül - nincs rentábilis állattenyésztés, nincs meg
felelő produktumokat biztosító élelmiszergazdaság. Az állatok kedvezőtlen egész
ségi helyzete, de egyáltalán a normális biológfai folyamatokat megzavaró té
nyezők kedvezetőlen hatása nagy károkat okozhat az élőállatokat tartó, te
nyésztő gazdaságoknak, ezek termékeit feldolgozó iparnak, az egész népgazda
ságnak, a lakosság, a személyi állomány zavartalan ellátásának. lgy válik az 
állatorvosi tevékenység a termelés, i11etve az ország gazdasági potenciáljának 
fontos elemévé, tényezőjévé. 

E tevékenységen belül elsősorban a fertőző, a járványos állatbetegségekre, 
a különösen nagy gazdasági károkat okozó állatjárványokra kell gondolni. Nem 
elhanyagolhatók természetesen a tartást, a takarmányozást, elhelyezést befolyá
soló káros tényezők sem, amelyek rendkívüli viszonyok között még fokozottabb 
jelentőséggel bírnak. Ma, amikor a mezőgazdaságban is az iparszerű termelésre 
rendezkednek be, a nagyüzemi intenzív állattenyésztés és tartás viszonyai között, 
az országok és kontinensek között bekövetkezett nagymérvű személyi és áru
mozgatás időszakában, - békében és háborúban egyaránt - mindenkor meg van 
a potenciális veszélye a honos és az adott területen nem ismert, egzotikus, külö
nösen nagy károkat okozó állatjárványok behurcolásának, illetve elterjedésének. 
Ezek megelőzése és felszámolása alapvető feladata az áeü. szolgálatnak, az 
állatorvosoknak. 

Külön ki kell hangsúlyozni az állatorvosi-közegészségügy szerepét. Jelentő
sége részint közvetett, részint közvetlen. Az elöbbi a lakosság, illetve a hadsereg 
személyi állományának jobb táplálkozási igényeinek kielégítésére szóló törek
vést jelenti, az utóbbi viszont abban kap jelentőséget, hogy az állatról emberre 
h átterjedő betegségek, a hibás és fertőzött állati eredetű élelmiszerek okozta 
megbetegedések elleni védekezést, azok megelözését és felszámolását, az ember 
egészségvédelmét szolgálja. 

4. Az állatról emberre is átterjedő betegségek jelentősége 

Az állatról emberre is átterjedő betegségek jelentősége az utóbbi időben 
lényegesen megváltozott, e betegségek száma igen megszaporodott és mind na
gyobb gondot és figyelmet kell rájuk fordítani. 

Az urbanizáció, az állattenyésztésben végbemenő változások, a kórokozók 
részéről tapasztalt alkalmazkodási készségek, a rezisztencia fokozódása, a tudo
mányos kuattások eredményeként felfedezett új és új kórokozók sokasága stb. 
következtében világszerte mind nagyobb figyelmet fordítanak ezekre a beteg~ 
ségekre. 

Az orvosok és állatorvosok külön-külön, de közösen is egyre konkrétabban 
és intenzívebben foglalkoznak ezekkel a témákkal. Ma már közismert nemzet
közi szervezetek (WHO, FAO, WAV. FH, WVA stb.), is rendszeresen és irá-

• WHO: Egészségügyi Világszervezet; 
F AO: ENSZ Elelmezési és Mezőgazdasági Szervezete; 
WA V. FH: Elelmiszerhigiénikus Allatorvosok Világszövetsége; 
WVA: Allatorvosok Világszövetsége. 

műsz 
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nyitottan támogatják az ilyen irányú kutatásokat, regisztrálják azok eredményeit 
és publikálják az irodalomban. 

Az irodalmi adatok és a gyakorlati tapasztalatok alapján célszerűnek és 
szükségesnek látszik: 

- rávilágítani e betegségek jelentőségére és fontosságára, a személyi állo
mány egészségét, harcértékét veszélyeztető szerepére; 

- kihangsúlyozni az állatorvosok, illetve az állategészségügyi tevékenység 
jelentőségét e betegségek megelőzésében és a fertőzési gócok felszámolásában; 

- kiemelni az orvosok és állatorvosok kapcsolatának, együttműködésének 
szerepét és e tevékenység közegészségügyi fontosságát; 

- megemlíteni e betegségek szerepét a laktanyai elhelyezésben és tábori 
körülmények között, valamint a biológiai hadviselésben, illetve háborús körül
mények között. 

Az utóbbi évek járványtani, mikrobiológiai vizsgálatai kiderítették, hogy 
már kb. 150 olyan betegségről tudunk. illetve kórokozóiról tesznek említést az 
irodalomban, amelyek állatról emberre is átterjedhetnek, illetve megbetegíthetik 
az embert és az állatot egyaránt. E kórokozók lehetnek baktériumok, vírusok, 
rikettsiák, leptospirák, egyes véglények, endo- és ecto-paraziták, valamint 
gombák. 

Meg kell azonban mondani azt is, hogy az említett 150 kórokozó féleség
bői gyakorlati szempontból mintegy 80-nak, hazai vonatkozásban jelenleg kb. 
20-nak van nagyobb jelentősége. Különösen azok a betegségek jelentenek ve
szélyt, amelyek esetenként járványszerűen, tömegesen jelentkezhetnek, vagy 
egyedi esetek, de rendkívüli járvány veszéllyel járnak. 

Ismeretes az is, hogy rendkívüli viszonyok között - amelyek kialakulhatnak 
békében és háborúban egyaránt - laktanyában vagy tábori elhelyezésben, a 
megváltozott higiénés viszonyok következtében, a helyi körülmények rosszab
bodása folytán szinte elkerülhetetlenül elősegítik e betegségek fellobbanását, a 
kórokozók gyors elterjedését, a veszélyes járványok kialakulását. A mesterséges 
úton alkalmazott kórokozók - e betegségek okozói között több is alkalmas erre -
viszont terjesztői lehetnek azoknak a járványoknak, amelyek nagy népgazdasági 
károkat okozva, embert és állatot megbctegítve, rendkívüli pánik keltő hatással 
bírnak. 

E betegségek kórokozóira általában az a jellemző, hogy az állatról, azok 
környezetéből, azok váladékaiból, illetve a fertőzött állatokból nyert termékek
kel, vagy mesterségesen alkalmazott úton kerülnek az emberre, illetve az ember 
szervezetébe. A fertőzés lehetősége és módja tehát igen sokrétű: pl. érintkezés 
fertőzött, beteg vagy elhullott állattal vagy annak fertőző anyagokat, kórokozó
kat tartalmazó ürülékeivel, váladékávaJ szennyezett, fertőzött anyagokkal, kór
okozókat átvivő fertőző rovarcsípéssel, fertőzött állati eredetű termékekkel, ilyen 
élelmiszer elfogyasztásával, ilyen állatok feldolgozásával, kezelésével, hullaelta
karítással, és mesterséges úton stb. 

A fentiekből is kitűnik, hogy az állatorvosok tevékenysége az állatbetegsé
gek gyógyító-megelőző tevékenységétől kezdve, a vágóhídi és egyéb élelmiszer
termelő üzemek állategészségügyi ellenőrzéséig milyen fontos közegészségügyi 
munka, annak nem elhanyagolható része, a jobb, egészségesebb táplálkozás, az 
emberi jólét megvalósításának, a lakosság, a személyi állomány egészség meg-
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óvásának kihagyhatatlan láncszeme, s az egyre égetőbb problémaként jelentkező 
környezetvédelem fontos tényezője. 

Ezek a kérdések hazánkban is növekvő érdeklődésre tarthatnak számot. Az 
intenzív állattenyésztés, állattartás áeü. feltételeinek megteremtése, azok ökonó
miai viszonyainak javítása, az élelmiszergazdaságon belül az állati eredetű ter
mékek előállításának, feldolgozásának, tárolásának és forgalmazásának állat
orvosi-közegészségügyi biztosítása, az állatról emberre is átterjedő fertőző beteg
ségek megelőzése és felszámolása törvényileg szabályozott, a hatósági jogokkal 
felruházott országos állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai szolgálat feladata. 
Ennek már tradíciója és jól kialakult gyakorlata van. Az egységes szolgálatot a 
Mezőgazadsági és Élelmezésügyi Minisztérium, s ezen belül az Allategészségügyi 
és Élelmiszerhigiéniai Főosztály fogja össze, amely szervezi és irányítja az állat
egészségügy rendkívül szerteágazó, bonyolult munkáját, s felügyelete és ellen
őrzése alatt tartja az állati eredetű élelmiszerek útját a termeléstől a fogyasz
tóig. (1. és 2. számú táblázat.) 

Az állatorvosok élelmiszerhigiéniai tevékenysége - amely egy igen komplex 
feladat - általában kétirányban érvényesül. Alapvetően szem előtt tartva a 
nyersanyagokat szolgáltató bázisok állategészségügyi helyzetét, az Allami Gaz
daságok, a Mezőgazadsági Termelőszövetkezetek és magántermelők állatállomá
nyának járványhelyzetét és egészségi állapotát, ellenőrzi egyfelől az árutermelés 
vonalát, a bel- és külkereskedelembe kerülő állati eredetű termékek gyártási, 
tárolási, szállítási körülményeinek higiénés állapotát, másfelől az üzemi, terme
lői, fogyasztói felhasználásra kerülő termékek állategészségügyi és közegészség
ügyi állapotát. Információi mindkét esetben a felhasználókig terjednek, s a 
kölcsönösség elvét követik. (3. számú táblázat.) 

5. Az állatorvosok helye és szerepe a hadseregben 

A tudomány és technika, valamint a népgazadság gyors fejlődése nemcsak 
társadalmi és technikai forradalmat hoz magával, de alapjaiban változtatja meg 
a hadseregek technikai felszereltségét, a kiképzés módját, az alkalmazott hadá
szati, hadműveleti elveket, a szállítás é~ az ellátás egész rendszerét, tartalmát, 
a hadtápbiztosítás és ezen belül valamennyi szolgálati ág tevékenységét. 

Mindez objektív törvényszerűség, a fejlődés, a tudományos-technikai forra
dalom, a bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások természetes vele
járója. 

Törvényszerű azonban az is, hogy a korszerűen szervezett, a legújabb harci 
technikával felszerelt, rakéta-nukleáris háború megvívására kiképzett hadsere
gekben az állategészségügyi szolgálatnak - az új körülményeknek, a megválto
zott viszonyoknak, az újszerű követelményeknek megfelelően - megváltoztak a 
feladatai. Csökkent, szinte teljesen beszűkült a konkrét gyógyító tevékenység, 
de fokozott mértékben megnőtt, kibővült a megelőző, a személyi állomány harc
értékét közvetve, vagy közvetlenül befolyásoló, biztosító, esetenként azt el
döntő állatorvosi munka. Feladatainak középpontjába közvetve az ember, illetve 
az ember egészségének megóvása került. Ezt szolgálja az élelmiszer termelést, 
az élelmiszergazdálkodást segítő tevékenysége, valamint a járványügyi és élel
miszer-higiéniai feladatok végrehajtása is. 
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A korszerű harc körülményei között különösen megnőnek azok az áeü. 
feladatok, amelyek az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járvá
nyok fellépése, a vegyi és biológiai harcanyagok alkalmazása esetén, tömegmé
retű, rendkívül veszélyes járványok kialakulásakor és az állati eredetű élelmi
szerek (hús, tej, tojás, baromfi stb.) előállítása, szállítása, tárolása, raktározása, 
felhasználása terén jelentkeznek. 

Ezek a feladatok szigorúan következnek a hadviselésben bekövetkezett vál
tozásokból, a hadtudományban, valamínt a tudomány általános és speciális ága
zataiban, így az állatorvosi, állategészségügyi tudományban végbemenő fejlődés
ből, a csapatok szervezeti felépítésében, a technikai felszereltségben, az után
szállítások mennyiségi és távolsági arányainak módosulásában, a személyi állo
mány ellátásában bekövetkezett változásokbói. 

Az állatorvosi munka a hadseregben a hadműveleti terület állatcgészségügyi 
felderítése, az áeü. rendszabályok bevezetése, és a közegészségügyi érdekek ki
szolgálása lett. 

E feladatokat három alapvető csoportba lehet osztani a hadműveleti te
rületen: 

- a személyi állomány harcértékét veszélyeztető állati fertőző betegségek, 
az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok felderítése, meg
előzése, terjedésének csökkentése, a járványok, fertőzési gócok felszámolása; 

- a vágóállatok, a hús és egyéb állati eredetű élelmiszerek, valamint az 
állatok részére szükséges takarmány és víz állatorvosi vizsgálata és ellenőrzése; 

- a csapatok és intézetek mindenkori szolgálati és nem szolgálati állat
á1lományának áeü. ellátása, a fertőző állatbetegségek felderítése, a vegyi és 
biológiai harcanyagok alkalmazása esetén, az egészségügyi szolgálattal együtt
működve, a szükséges járványvédelmi intézkedések megszervezése, végrehajtása 
és ellenőrzése. A zsákmányolt és begyűjtött szolgálati és vágóállatok áeü. ellá
tása, állatorvosi felügyelete. 

E szerteágazó és nagy felelősséget jelentő feladatokból is kiderül, s ezt a 
katonai szakirodalom is úgy fogalmazza meg, hogy a haditechnika, a harci 
eszközök jelenlegi fejlettségi foka mellett is, a tömegpusztító fegyverek kor
szakában, a hadsereg teljes mechanizálása ellenére, az állatorvosi tevékenységre, 
a jól képzett és a háborús áeü. biztosításra megfelelően kiképzett állatorvosokra 
a hadseregben is szükség van, ~ind békében, mind háborúban. 

A feladatok sajátos jellegéből adódóan az állatorvosok elméleti alapkép
zettségét és szakosított továbbképzését, az általánosan elfogadott szakmai gya
korlat és az állatorvosoktól az élelmiszergazdaságban, az állati eredetű termékek 
feldolgozásában, a tárolásában és forgalmazásában kialakult közegészségügyi, 
higiénés elvárást figyelembe véve, a legtöbb hadseregben komoly figyelmet for
dítanak a feladatok megoldására, a háborús állategészségügyi biztosítás megszer
vezésére, az áeü. szolgálat, az állatorvosok felkészítésére, rendkívüli viszonyok 
esetére. Ennek megfelelően a· hadseregek technikai korszerűsítésének időszaká
ban az áeü. szolgálatot nem szüntették meg, hanem a követelményeknek, az igé
nyeknek megfelelően átszervezték azokat és az új kibővült, komplexebb felada
tok végzésére irányították figyelmüket, kiképzési és továbbképzési tematikáju
kat. Az áeü. biztosítási: az elvonuló hadsereg hadtápbiztosításának fontos része
ként tartják és szervezetileg és funkcionálisan is ennek megfelelő elbírálásban 
részesítik. 
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Nemzeti sajátosságainkat figyelembe véve az áeü. biztosítás nem képez a 
hadtápon belül egy önálló biztosítási rendet, hanem a kialakult szervezeti for
mának és a feladatok közös profiljának megfelelően az áeü. biztosítás az eü. biz
tosítás részét képezi, feladatait az eü. szolgálat irányításával, azzal együttmű
ködve, illetve annak egyik ágazataként végzi. 

Ez a szervezeti forma lehetővé teszi, s az állatorvosok munkájával kapcso
latban a csapatok részéről felmerülő ellátási igény meg is követeli az eü. bizto
sításon belül az áeü. biztosítás tervezését és a végrehajtásra való felkészüléSt. 

6. Az állatorvosok a polgári védelemben 

Mint már korábban is említésre került, a tömegpusztító fegyverek alkal
mazásának következményei nemcsak a harcoló alakulatokat, hanem az egész 
hátországot, a termelő üzemeket, gazdaságokat és a lakosságot is teljes mérték
ben veszélyeztetik. A közelmúlt háborúk tapasztalatai is azt igazolják, hogy ~ 
személyi veszteségek a polgári lakosság körében lényegesen megszaporodtak, ~ 
a gazdasági károk pedig megsokszorozódtak. Ezek a tapasztalatok és egy tö· 
megpusztító fegyverekkel folytatandó háború következményei szükségessé teszik 
a hátország védelmének teljes mértékű megszervezését, a lakosság és a létfenn· 
tartási javak védelmét, a csapások következményeinek csökkentésére, a mentő, 
mentesítő munkák végrehajtására a polgári védelmi szervezet létrehozását. 

A polgári védelem alapvető feladata az, hogy háború esetén biztosítsa a 
hátország termelő tevékenységéhez és a vezetési szervek működéséhez szüksé
ges védelmi és funkcionális feltételeket. Ezt a célt a lakosság, az anyagi javak 
és eszközök, a termelő bázisok és objektumok, valamint a mezőgazdasági hasz
nosítású területek és az állatállomány ellen alkalmazott tömegpusztító fegyverek 
hatása következményeinek csökkentésével, illetve a támadások következtében 
keletkezett kárterületeken a mentesítési munkák gyors elvégzésével, a sé
rültek egészségügyi ellátásával, az állatok megfelelő védelmével, a sérült és 
beteg állatok megfelelő osztályozásával, ellátásával és kényszervágásával, a ter
melés újrakezdése feltételeinek biztosításával érhetik el. 

E feladatok végrehajtására a kormány határozatokban és rendeletekben 
szabályozta a polgári védelem szervezetét, a feladatok végzésének rendszerét és 
az ezzel kapcsolatos teendőket. Ezen belül szabályozta az egyes szakszolgálatok 
- így az állategészségügyi és növényvédelmi szakszolgálat - létrehozását is az 
állam- és szakigazgatási szervek bevonásával. 

lgy tehát a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium főhatósága alatt 
működő országos állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai szolgálat alapját, ge
rincét képezi a polgári védelem szakszolgálatának, s rendkívüli viszonyok között, 
vagy háború esetén végzi ugyanazon állatorvosi feladatokat, amelyeket békében 
folytat, csak lényegesen megváltozott körülmények között, bonyolult helyzetben 
és nagyobb felelősséggel. 

Egy tömegpusztító fegyverekkel foíytatott háború esetén, amikor az országot 
súlyos csapások érhetik, az ellátást biztosító élelmiszergazdaság alapját képező 
állatállományban és a mezőgazadsági hasznosítású kultúrákban súlyos károk, az 
ellátást komolyan befolyásoló problémák jelentkezhetnek. Az így kialakult rend· 
kívüli helyzetben jelentkező veszteségek csökkentésére, a károsodott, de még 
felhasználható, sérült, beteg állatok gazdasági értékének megmentésében, az idö-
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ben elrendelt és végrehajtott kényszervágások megszervezésében, a szükséges 
állatorvosi húsvizsgálatok elvégzésében van nélkülözhetetlen és óriási szerepük 
a polgári védelem speciális szakmai feladatait végző állat- és növényvédelmi 
szolgálat állatorvosainak. 

Az állatorvosok polgári védelmi feladatait alapjaiban az alábbiakban le
het összegezni: 

- az ország állatállományának tömegpusztító fegyverek hatása elleni védel
méhez szükséges preventív intézkedések kiadása es végrehajtása, a beteg és 
sérült állatok gyógykezelése, további hasznosításuk eldöntése; 

- a polgári lakosság egészségét veszélyeztető állatfertőző betegségek, az 
embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok felderítése, meg
előzése, terjedésének csökkentése. a járványok, fertőzési gócok felszámolása; 

- az állatok takarmányozására szolgáló, takarmány és víz védelmének meg
szervezése, állatorvosi vizsgálata és ellenőrzése, a szükséges mentesítések végre
hajtása; 

- az élőállatok és az állati eredetű termékek sugár és vegyi szennyezettsé
gének ellenőrzése; 

- a sérült, beteg és fertőzött. állatok állatorvosi ellenőrzése, osztályozása, 
a szükséges kényszervágások időrendbeni végrehajtásának elrendelése; 

- az állati eredetű élelmiszerek (hús, tej, tojás, baromfi stb.) a termeléstől 
a fogyasztóig (kereskedelem) történő állatorvos-közegészségügyi vizsgálata és 
ellenőrzése, a szükséges laboratóriumi vi~sgálatok elvégzése; 

- az állati hullák megsemmisítésének, illetve feldolgozásának állatorvos
közegészségügyi ellenőrzése; 

- a fertőzött területek, objektumok, állatállományok áeü. lezárása, karan
ténozása, a szükséges rendszabályok elrendelése; 

- az állategészségügyi és állattenyésztési objektumokban a tömegpusztító 
fegyverek hatása elleni védelem megszervezése, a védekezés irányítása, és ellen
őrzése; 

- együttműködés és kölcsönös tájékoztatás a hadseregek, az átvonuló szö
vetséges csapatok és a Honvédelmi Minisztérium illetékes szakvezetésével. 

E feladatok megoldására a szakszolgálat a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
szakigazgatási szervek és intézmények keretén belül rendelkezésre is áll, a béké
ben is ugyanazon feladatokat végző államigazgatási, üzemi és vállalati állat
orvosok és a szükséges kisegítő személyi állományból. 

Ennek a szakszolgálatnak irányítását országos szinten a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium, a megyei (fővárosi), illetve járási (városi) szinten 
a helyi államigazgatási szerv keretében müködő szakszolgálat parancsnokságok 
látják el. 

E szervezeti forma a feladatok elvégzésére megfelelőnek látszik, s ha a 
szakszolgálat béke tevékenységét úgy szervezi és folytatja, kiképzését és tovább
képzését úgy biztosítja, s a rendkívüli helyzetre való felkészülést, és annak 
anyagi és technikai feltételeit, alap bázisát úgy tervezi meg, hogy az a kettős 
hasznosítási célokat megfelelően szolgálja, akkor az állategészségügyi szolgálat, 
az állatorvosok megfelelően készülnek fel béke és háborús feladataik elvégzé
sére, és biztosítva látszik annak sikeres és eredményes elvégzése rendkívüli vi
szonyok között is. 
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7. Az állatorvosok a tudomány szolgálatában 

Az emberiség javát, boldogulását, jobb, egészségesebb, teljesértékü fehér
jékkel való ellátását biztosító biológiai tudományok továbbfejlesztésében is 
rendkívül fontos szerepük van az állatorvosoknak. Nemcsak azért, mert a meg
felelő genetikai vonal kiválasztásával, illetve kialakításával igyekeznek biztosí
tani a legnagyobb hozam elérését, de tudományos megalapozottsággal szabják 
meg a hozam tényleges elérését biztosító tartási, takarmányozási, elhelyezési fel
tételeket is. Emellett egyre több, és hatékonyabb az a közös, orvos-állatorvos 
tudományos tevékenység, amely az ember egészségvédelmét, a betegségek kórok
tanát, a kórokozók mielőbbi, gyors meghatározását, a hatásos gyógykezelés alap· 
ját szolgáló hatékony gyógyszerek kipróbálását, az egészséges, higiénikus és te!· 
jes értékű táplálkozást van hivatva szolgálni. 

Ezeknek az együttműködéseknek régi hagyományai is vannak és ismert 
tény az állatorvos és orvos kutatók együttműködése a biomedikai kutatómunká
ban, amelyek már számos eredményt hoztak az orvostudománynak és az emberi
ségnek. Különösen nagy szerepe és jelentősége van a tudományos kutatásoknak 
az állatról emberre is átterjedő betegségek megelőzésében, a járványok felderí
tésében, mielőbbi diagnosztizálásában, a kórokozók meghatározásában, e beteg
ségek felszámolásában, az állatorvos-közegészségügyi feladatok hatékony végre
hajtásában. 

E probléma megítélésében napjainkban nagy jelentőségűnek tartják a 
Voigt-Kleine orvos-állatorvos szerző páros könyvét, az állatról emberre is át
terjedő betegségekről. A szerzők e műben kihangsúlyozzák e téma interdiscipli
n9.ris művelésének hasznosságát és szükségességét. Ők idézik Virchovot, aki azt 
vallotta, hogy „az állatorvos és az orvostudomány között tudományos vonalon 
nem szabad választóhatárnak lenni; a tárgy különböző, de a tapasztalatok, 
amelyeket ebből merítünk, olyan tantételek, amelyek a tudományág alapját ké
pezik". E riiegállapítást elfogadva, a ma problémáját ismerve és feltételezve 
bármilyen rendkívüli helyzet szükség szabta körülményeit véleményünk az, 
hogy a választóhatároknak a gyakorlati munka egy bizonyos területén szintén 
meg kell szűnni vagy legalábbis arra kell törekedni. Ez a tudatos törekvés ter
mészetesen elsősorban bizonyos alapkutatásokban, azonkívül a zooanthroponózi
sok elleni küzdelemben, azok megelőzéSében és felszámolásában, a magas szintű 
élelmiszerhigiéniai előírások, rendszabályok kidolgozásában, azok következetes 
végrehajtásának ellenőrzésében, a rendkívüli járványok megelőzésében és felszá
molásában kell hogy megmutatkozzon. lgy válik érthetővé és élővé az a pavlovi 
megállapítás ,, ... hogy az állatorvos munkájával, tevékenységével az egész em
beriséget szolgálja". Így lesz érthetőbb az is, hogy az állatorvosi munka hogyan 
válik egyre „homocentrikusabbá", hogyan lesz az állatorvosok tevékenységének 
jelentős hányada a közegészségügy, az ember egészségvédelmének a szolgálata. 

A fentiekben igyekeztem érzékeltetni - a teljesség igénye nélkül - azt a 
mérhetetlen változást és a változásokat követő ellátási igény módosulást, amely 
a tudományos-technikai forradalom következtében, a társadalmi változások ered
ményeként a mezőgazdaságnak, mint „biológiai iparnak" a kifejlődése folytán 
került előtérbe. E változások alapvetően befolyásolják egy ország, így hazánk 
fejlődését is, az életszínvonal emelkedését, de döntő mértékben erősítik vagy 
gyengítik az ország hadipotenciáljának erejét és stabilitását, egy esetleges fegy
veres konfliktus megvívását, annak kimenetelét és végkövetkezményeit. 
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E változások középpontjában azonban a magas fokú technikai felszereltség 
mellett az alkotó, a gondolkodó, a társadalmi érdekekért harcolni, küzdeni tudó 
ember áll. Ezért a tudományos eredményeket, a fejlett technikai vívmányokat 
is annak érdekében kell működtetni, használni, hogy az így folytatott emberi 
tevékenység a társadalom érdekeit, a jobb ellátást, a biztonságosabb életet szol
gálja. Ennek a társadalmi tevékenységnek egyik fontos láncszeme az állatorvosi 
munka, a szervezetszerű állategészségügyi szolgálat is. 

(A táblázatok a folyóirat végén találhatók.) 
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