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RII./IÍZ/1 TI SZ I} L C J,L 11 !. 
BODANSZKY ELEMÉR g. alezredes 

Ho11ya11, has~nál,iuk a 40 s~emélyes 
(holland) sátort? 

A 40 személyes (ho!Land) sátorral, csapataink á!ba'.ában nem 
azzal a gondos,sággal és előv:gyázatta! bánnak, amilyent ez 
a drága és igen nehezen beszerezhető anyagunk megérdemel. 

A honvédség any.aga ia do!gozó nép vagyonának része és 
a dolgozó nép megköveteli, hogy a V1a1gyonát haszná!ók úgy bán
janak azzal, hogy abban erőszakkal ne tegyenek kárt, hanem 
gondosan, óvatosan kezeljék, gondozzák! 

Erőszakos cselekedetnek kell tekint,eni iazt is, ha nem az 
előírt módoN használjuk, ha a karbantartást elmulasztjuk, ha 
nem javítjuk meg kellő időben. 

Add:g is míg a használati és karbantartási utasítás ·meg
je'.enik, a'.ább ismertetem a sátor használatára, karbantartásária 
vonatkozó főbb iszabályokiat: 

Használata. 

A sátort lehetőség szerint olyan helyen kell felállítani, mely 
a környező terephez képest magasabban fekszik, vagyis az eső
víz ne a sátor felé, hanem onnan el folyjon, illetve szivárogjon. 
Ha i'.yen magas'.1atra nem á'.lítható a sátor, akkor feltétlenül olyan 
he'.yre k,e!l tenni, ahova az esővíz csak egy irányból fo'.yhat. 
l!y esetben ia sátorárkot mélyebbre (30-40 cm-re kel! készíteni, 
hqzy ne csak a sátorról lefolyó, de az oda folyó v:zet is képes 
legyen gyorsan elvezetni. 

39 



Szigorúan ti'.os a sátrat o!yan helyen fe!ál!ítani, ahová az 
esővíz összefut (mélyedések, teknőp:henők, stb.). 

Cé:iszerű ia sátrat (sátrakat) a szé'.nyomás, illetve a Nap 
-tűző suganai előli megvédés, de főként rejtés: célból m,agasaná'.ló 
koronájú facsoport,ok között, továbbá erdőszé'.eken, erdei tisztá
sokon f elál:ítani. 

A sátor felállításához legkevesebb 20 főre van szükség, 
mert a sátor súlya miatt kev,esiebb ember esetleg kárt okozhat 
a sátor anyagában. 

Szükség van még a fe!állítátShoz 2-4 nehezebb kalapác~na 
(2-5 kg-os), vagy súlyokra a cövekek beveréséhez. 

A sátor f e'.á'.l:tásia előtt e'.ő kell készíteni a felállításhoz 
szükséges összes anyagokat, hogy azok kéznél legyenek és ne 
akkor kelljen azokat keresgélni, amikor azokra már szükség van. 

A sátor felállítáisához legkeve~bb 10XI5 m területre és 
3.50-4.00 m magasságú szabad he'.yre van szükség: 

Magának a sátornak belső méretei ,az alábbiak: 

hosisza 
szé'.essége 
o'.dalmagass:íga 
csúcsmaga,ssága 
bejárati magasság,a 
bejánat széles,sége . 

10.00 m. 
4.80 
L40 
3.40 
1.80 
0.80 

A sátor felállítása az ,alábbi mozzanatokra bontható: 
I. mozzanat: 
a) a sátor ponyváját kivesszük az óvóburnkból és a felál!í

tásra k:szemelt terület hos,szában, egészen a sáfor !eendő fe:ál'.ítási 
helyén kívül kigöngyö'.ítjük, majd JSzéthajtjuk addig, míg csak 
2 rétegbe nem kerül. (1. ábna.) 

b) Most összeállítjuk a két főtartót az összekötőrúddal úgy 
ia füdre f.ektetve, hogy a főtartók alsó csúcsai a sátor leendő fe'.
állítási helyének középvonalába essenek, a sátorponyvát a főtar
tók felső csúcsaihoz húzzuk úgy, hogy a főtartók felső csúcsai 
bele legyenek illesztve a sátor tetőponyvájának tartószalagján 
lévő fülecsekbe és a tetőponyva megfelelő nyílásaiba. (2. ábra.) 

II. mozz,anat: · 
a) A felállító személyekből 3-3 a főtartókhoz áll, míg leg. 

alább 7 fő az összehajtott sátorponyva felső rétegének kü'.ső szélét 
rn.egfogva, azt áthúzzák a főtartókat fogó 6 bajtárs feje felett. Itt 
vigyázni kel! ,arra, hogy a ponyva alatt levő bajtárnakat fel ne 
döntsék és a főtartók kiálló csúc,sa meg n,e sértse a sátorponyva 
anya,gát, tehát a ponyvát maga,sra kell eme'.ni! (3. ábr.a.) 
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' 
Amint a sá!orponyvia az áthúzás folytán megfeszült, 

v,ezényszóra (pl. Emeld fel!) a főtartókat a sátorponyv.a alatt levő 
bajtársak közü: 2-2 fel.emeli, 1--'-1 bajtárs pedig az a'.só végüket 
a ta'.ajn?k ny,omja, hogy azok el ne csús6Zlanák a kívánt helyről. 
Ugyaruakkor a sátorponyván kívül levő bajtársak húzásukkal segí-

I. ábra. 2. ábra. 

tik a belül emelőket a főtartók fe'.állításában. A még eddig nem 
em'.ített legalább 7 fő iis megragadja ia sátorponyva· másik szélét 
éis lassan eng,edik f,el,emelni azt, nehogy a főtartók az emeléseel 

/ ellenkező oldalról át,essenek. (4. ábra.) 

3. ábra. cl. ábra. 
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III. mozzarnat: 
a) Mihe'.yt a sátor főtartói egyenesen állanak, a kü:Sö sze

mélyekből 8 fő iaz oldal- és bejárati tartókat beakasztja a fűző
karikákba és helyükre állítva m:ndaddig szilárdan tartják míg 
a_ sátor teljesen ki nincs fesz:tve. A főtartót eme!ő szemé:yek közül 
ugyanekkor 4 fő a sátorcövekeket veri be a szükség,es helyekre. 
(5. ábra.) 

b) A cövekek beverése után azonnal rá kell azokra hur
kolni a f e.szítőköte!eket és iazonnal meg is kell feszíteni iazokat, 
hogy a fartórudakat fogó bajtát1Sak is fe'.szabaduljan,ak és 
a további munkákban segíthessenek. 

5. ábra. 6. ábra. 

6/a. ábra. 
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E'.őször a sátor négy sarka, azután az iajtók irányába eső 
cövekieket kell beverni. Mikor ezekhez ia sátor már 'ki van kötve, 
következhet a többi cövek leverése, és awk f eszítőkötele:nek 
meghúzása. 

c) A sátor olda!lapjaiit az errn szolgáló fűzőkötelekkel 
4 bajtárs összefűzi. 

d) Az oldta!- és hom!oklapok a'.só szélein levő hunkok és a 
ponyva'.eszorító cövekek segítségével 1a sátor oldal- és homlok
lapja:nak alját lerögzíti. (6. ábra.) 

A sátor felverés fenti mozzanatai kb. 5-10 percet vesz
nek igénybe. mely . után a sátor körülárkolását kell végrehajtani. 

0-/ folüfné:r:el. 

7. ábra. 

Az árok iszé!essége és mélysége kb. 20-20 cm legyen és 
abból a lejtő felőli olda!on 1-2 levezető árkot kell készíteni. 
Az árok oly köze: essen, amennyire az cSiak az oldal tartórudak 
fe!támasztása megengedi. Minden esetre a sátorponyváról lecsorgó 
víznek, ha az nem fo'.yrna egyenesen magába az árokba, az árok 
partjáról az árok felé ·kell fo!ynia és nem a sátor belseje felé . 
Ennek e'.érése végett az árokból a sátor felé eső árokpartna ra.kjuk 
le a kieme!t tö'.det, anélkül azonban, hogy az a sátor ponyváját 
betemetné. (7. ábra.) \ 

A sátor be!ső berendezéséhez szükséges idő attól fütg-g, 
hogy m:ly célra használjuk fel és hogy a berendezéshez milyen 
anyag á'.l rendelkezésre. 

. Fekvőhelyek készítésére fekszalma használható, célszeríi. 
iazonban - hogy a sátor o'.dalfalait !kíméljük, illetve a közlekedési 
utat a sátor közepén szabadon tartjuk - deszkából, vagy sűrűn 
leviert ftacöv,ekek, vesszőfonás, stb. segítségével keretet készíteni 
számára. 
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4. §. 

A sátor lebontása. 

A sátor lebontásához ugyanannyi emberre van szükség, 
mint a fe'.állításához, tehát legalább 20 főre. 

A sátor lebontásának mozzanatai az alábbi,ak: 
I. mozzanat: 
a) a· rende'.kezésre álló szemé:yekből 6 fő a főtartókhoz áll 

és iazt szi!árdan megfogja. 
b) A bontó személyekből legalább 7-7 fő a fe.szítőköte!e

ket megengedi és a sátorcöveikekrőJ leemeli. Ezután a ponyvarö;r
zító cövekeket ,a fö'.dből kihúzzák. (8. ábra.) 

8. ábra. 9. ábra. 

e) Az o'.dal és bejárati tartórudakat utóbb említeUek fel
emelik (a ta'.ajból kiemel:k) majd a sátorponyvából kiakasztva 
iazokat oldalra he:yez:k. (9. ábra.) 

a) A sátorponyva oldial!apjainak a'.só szé!eit megragadva 
lega!ább 7-7 fő a ponyvát széthúzta. (10. ábr-a.) 

b) Vezényszóra (p!. ,,Döntsd le!") a sátort egyik oldal felé 
lassan leeresztiik, a főbartókat fogó 6 fő pedig a leeresztés után 
a ponyva alól kibujik. A főtartó és az összekötő rúd ta ponyva 
alatt marad. (11. ábra.) 

III. mozzanat: 
a) A sátorponyvát simára ki kell teríteni ( l2.ábra.), miajd a 

külső széle felé egyszer át kell hajtani. A sátorponyva tehát a 
belsejével- kifelé \[an hajtva! ( 13. ábra.) 
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b) A sátorponyvát ezután még kétszer a külső szél felé 
összehajtjuk. (14, 15. ábra.) 

e) A sátorponyvát kétfelől _összegöngyöljük és a ponyva
burokba becsomagoljuk. (16, 17. ábra.) 

10. ábra. 11. ábra. 

12. á&r.a. 13. ábra. 

IV. mozzanat. 
a) A főtartókról a főtartó összekötőrudat leemeljük, 

a főtartó bilincseit pedig f.ellazítVta, annak f elsőcsövét az aLsó tartó
csőbe visszato!juk. 

. b) A sátorcövieikeket kalapács, vagy su_!yok segítségével a 
földből ki'.azítjuk és összeszedjük. 
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e) A főtartókiat, a főtartó összekötőrudat, a bejárati- és 
olda~tartó rudakat, továbbá 1a sátorcövekeket köte~ekkel, vagy 
<Sodr,onyhuzallal összekötjük. A ponyvaleszorító cövekeket wákba 
szedjiilk össze. 

A sátor lebontásához kb. 10-15 percnyi idő szüksé,g<es. 

14. ábra. 15. ábra. 

16. ábra. 17. ábra . 

5. §. 
Egyéb rendelkezések. 

A sátorponyva olda!~ és homlok'.apjainak alsó széleit földdel 
betaka_rni ,szigorúan tilos, mert ezáital a sátorponyva anyaga is 
időe!őtt tönkremegy. elrothad. · · 
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A sátorponyva alsó széleit csupán a sátor f e!szereléséhez 
tartozó ponyvia'.eszorító cövekek segítségével szabad a fö!dhöz 
erősíteni. 

Hia a sátormerevítő (feszítő} köteleket eső éri, a víz hatá
sára a kötelek megrövidülnek és igen erős fesz:tő hatást fejtenek 
ki. Nehogy a fe!lépő feszítőerő folytán a fűzőkarikák kiszakadja
nak és ezáltal az értékes ponyvaanyag tönkremenjen, ia merevítő 
köteleket i'.yen esetben fokozatosan meg kell engedni. . 

Ha az eső megszűnik és a merevítő kötelek a száradás foly
tán lassanként me,gnyú!nak és megLazulnak, azokat fokozottan 
utána kell húzni, nehogy a lazulás fo!ytán a ~átor felboruljon. 

Karbantartása. 

A sátor ponyváját minden használat után a rárakódott por
tól, rátapadt sártól, stb. gondosan meg kell tisztítani. E művelet
hez, csak olyan kefét, vagy seprűt szabad használni, mely a sátor 
anyagát nem sérti meg. 

Ha a sátor nedves állapotban került volna lebontásra, 
akkor a helyőrségbe való beérkezése után azonnal újból fel kell 
állítani és csak a sátorponyva teljes megszáradása és kltlsztí
tása után szabad újra leboniant és összehajtani. 

A sátorponyvába beerfü;ítctt fémalkatrészek (fűzőkarikák 
és fülec.sek} rozsdamentes anyagból készültek, így azokat védőolaj
réteggel karbantartani nem kell. 

A sátor acélból, vagy vasból készült egiyéb kiegészítő cik
keit használat után a rárakódott portól és sártól lemosással kell 
megtisztítani, utána szárazra kell törölni, illetve meg kell szárí
tani. A szárazra törölt, illetve megszáradt cikkeket azután áiSványi 
olajjal (gépolaj} vékonyan be kell kenni. 

Karbantartásnál a főtartót szereljük teljesen széjjel, vagyis 
a felsőe:sövet az alsóból húzzuk ki és a bfüncset is szereljük le róla. 
Ezután az alkatrészeket külön-külön tisztítsuk meg. Csak kellő 
megt:sztítás és ásványi olajjal történt bekenés után szeieljük csak 
ismét össze a főtartót. 

Ha hasznáht közben a főtartó alsó és felső csöve. vagy a 
bilincs rozsdaképződés, vagy besűrűsödött olaj következtében egy
máshoz tapadt volna, a szétszedést nem szabad erőszakolni, hanem 
az érintkező pontokat bőven és egymásután többször kenjük be 
kőolajjal. Egy-két óra mulva a kőolaj beszivárog a besűrűsödött 
olaj-, esetleg rozsdarétegbe, azt fellazítja és így az összeragadt 
részek már könnyen szétszedhetők. 

' 
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Eziek uüín a beragadt részeket (külső ,és be!-5 felületeket 
egyaránt) kőolaj és rongy iSegítségével tisztítsuk meg, töröljük 
szárazra és utána ásványi o~ajjal bekenve szere'.jük ismét össze. 

Sz:gorúan tilO<S olyan anyagot, vagy eszközt ha,sználni a 
karbantartáshoz. mely a sátor anyagát megiSértheti. vagy mar
hatja. 

J°avítása. 
A sátior ponyváját minden haisznúlat után gondosan át kell 

vizsgálni és minden f e,slést, szakadá1st, vagy s,érülést gondosan meg 
i<,ell javítani. 

I(ülönös.en gondosan kell átv:zsgálni a fűzőkarikák, tető
fészítő szalagok és fülecs'ek állapotát és a legikisebb foslést, vagy 
zakadást is azonnal javíttas,sunk meg. 

Ha egy fűzőkar:ka kiszakadt volna, úgy a helyét a ponyva 
mindkét olda:áról be kell foltozni és a fo!tba kell új fűzőkarikát 
bele erősíteni. Nem szakd tehát a fűzőkarikát varással, vagy sod
rony segíts.ég,ével a sátorponyvához erősíteni, mert ez csak további 
- de sokkal nag1yobb - szakadáiSt fog előidézni. 

A sátorponyva szakadásait be kell azonnal foltozni. A iol-
tot a ponyva anyagára kívülről keli felvarrni (felülhelyezett folt). 

A f,o'.tozás szabályai az alábbiak: 
a) a sátor anyagából kinyírni nem szabad; 
b) a fo!t legalább 5 ain-el legyen szélesebb minckn oldale>n, 

mint a 1szakadás; 
c) a folt aláhajtá<Sa minden oldalon legalább 3 cm szék~'> 

legy,en; 
d) a folt felvarrása az al~bb:ak sz,erint történjen: 
1. A folt felvarrása a szakadásnak a ,sátor teteje felé c,s.ö 

o'.da!fi.n ve.::zi kez.detét még pedig úgy, hogy a folt k,át oldalát előre 
behajtjuk (egyelőre felfelé néznek) éts a szakadás sziélétől kb. 
5 cm-r.e egyenes irán,yban átvarrjuk. 

2. Ezután sziorosan az el,ső varrás mentén a f,oltot ráhajt
juk a szakadásra, a folt abó szélét i& 3 cm szélességben aláhajt
juk, s most szorosan a folt ,széle körül - körülvarrjuk. 

3. Fenti módon az eis.ővíz csorgási irányában kettős varrás 
van, míg a többi oldalon csak egyszeres. 

. A folt körülvarrása után a ·szakadás széleit - nehogy ki
foszoljon - befelé aláhajtva a f,olthoz hozzávarrjuk. (18. ábra.) 

4. Mivel a ponyva anyaga súlyoo, nagyméretű és merev, 
a foltozá,si munkákat elsősorban szíjgyártó, vagy cipész s cs.ak 
má,sodsorban szahómesterember v,ég,ezze. , 

Foltozáshoz viaswrott varróf onalat kell használni. 
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5. A szakadá:oiok megfoltozá~ához kizárólag hasonló ,színű, 
vízment,es. ponyva anyagot kie11 használni. Ha a osapatnak ilyen 
.a készletében· nem lenne, vagy vidéki · alakulat azt he1ybe!'I biesze
rezn: ne,m tudja, ártérítés nélkül, közvetlenül a. H. M. Htpszf. l /c. 
,osztályától kél! a megfelelő foltanyagoHgényelni. 

d) elscf álvcm-á.s 

18. ábra . . 

,(.) /(6, ü.(rcmva. 

/ G(e!,ó',<fs,én mo.rfn,á,-. 
lt<ÍI sor voN-d.s ./. 

· 6. A s'átor fő tartóit, főtartó összekötőrúdját, o'.da.1- és bejá
rati taritórúdjiait, továbbá a sátorcöv,e,k,eket, ha aziQlk megsérü'.tek 
volna a ·vidéki 1a!akul-at,oknak, csak szakműhely,ekkel (elsősorban 

. N. V.-ok által) szabad javíttatni. A budape.sti és környékbeli 
· alakulatok kijavítá6 végett a Központi szertárba adják át. 

7. A 40 sz,em.élyffi sátorhoz tartozó sátorponyvák é& ,egyéb 
sátorfe:szere!,é,si cikkek javítási költségei a k:hely,ezé~l kapc6o
latban engedélyezett hitelkeretet terhelik. 

· Tárolá,s. 

A sát,or ooszes cikkei osupán teljeisen· tiszta, száraz és hibát
Janul megjavított állapotban helyezhetők el a raktárban. 

A raktárban való elhelyezés e:őtt (az anyag átvéte'.e alkial-
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mával) a raktárvezető g,yőzödjön meg arról, hogy a használó egy
ség a sátor anyagát valóban karbahelyezte-e. 

A. sátorponyva tárolása - tekintettel rendkívül nagy mé
retébe - összehajtottt és ovóburkába becsomagolt állapotban tör
ténik. A sátorponyvákat közveHenül a raktár padlójára helyezni 
nem szabad, hanem azt ászokf ákra rakott deszka alátéten kell 
tárolni. 

Egymás fölé legfeljebb 3 ponyvakötcg rakható, nehogy az. 
alsó ponyva anyagia, a nagy nyomás és az öss'zehajtott álhpota 
miatt, megtörjön. 

A sátor acélból és vasból készült kiegéiSzítö dkkeit tárolás 
előtt az esetleg rárakódott portól, rátapadt sártól, stb. meg :kell 
tisztítani és a tisztítás után áiSvány. olajjal vékonyan be kell kenni. 

A főtartó f elsőcs'öve:t is szorítóbilincscit kü'.önösen gondo
san kell megtisztítani é6 beolajozni, hogy iazok egymásban, il'.eitvc 
egymáson mozgathatók legyenek s nehogy a tárolás ideje alatt 
berou;dásodjanak. 

A főtartókat és főtartó összekötő (gerinctartó) rudakat 
egyenként kell tárolni, tehát nem kell kötegekbe kötni. A sátor
cövekeket ötösével, a ponyva!e zorító cövekeket tízesével ikell 
kötegelni. Az egy-egy sátorhoz tartozó 4 db. bejárati tartórudat 
és a 8 db. oldaltartórudat 1-1 kötegbe kötve k,elJ- tárolni. 

Ha ezeket a szabályokat lelkiismeretesen betartjuk, _a népi 
vagyon igen értékes anyagát kíméljük meg az idő előtti elpusztu
lástól és dolgozó népünknek súlyos tíz-, sőt százezer forintot taka
rítunk meg. Az íg.y könnyű szerrel megtakarított pénzből pedig 
gyorsabb ütemben épülhet fel, közös? célunk a 

SZOCIALISTA MAGY ARORSZAG! 

Ha honvédségi anyaggal foglalkozol, 
mindig lebegjen szemed előtt, hogy az a dolgozó nép vagyona! 
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