
MAGYARI GÉZA ezredes: 

A szocialista élelmezés eredményei 
Né phudseregü,ikben 

A Nagy ·októberi Szodalista Forradalom e:őt: a tá·plál.kozás 
kérdései, miv€'. annak kevé,s jelentő,sé.get tulajdonítottak, rosszul 
voltak kidolgozva. . 

A szovjet hata'.om és a szovjet ,egészségyéde'.em fenná'.fásá 
·· óta a szovjet .tudomány sok újat és er,edetit vitt be nemcsak a 

táp!á'.kozás szervezési formáiba, hanem az ember táplá'.kozásának 
kidoLgozá,sába 1s. · 

A szovjet tudomány sikeréhez tartozik a táplárkozási normák 
kidolgozása, a korszerű tudományos adatok •és statisztikai jeien
tések alapján. 

Az é'.e'.mezéstudományi köz.ponti intézet•et 1929 végén szer
vezték meg Moszkvában. A szovjet tudósok · szívós munkájának 
és kutatásainak az eredménye az a hata'.mas . fe'.ismerés, hogy 
a minőségi'.eg kü'.önböző fap'.á:ék segítségével az egész szervezet 
munkáját megváltoztathatják, mind a fokozás, miind a csökken1és 
érdekében. Az OK(b)P KB-ának 1931 augusztus 19-i határozata 
k:mondja, hogy „az ország iparosítása ~s az áttérés .a na,gy 
mezőgazdasági egységekre a közé'.elmezésnek o'.yan elrendezé
sét kívánja meg, amely a munkás.ok, a'.ka'.mazottak és csa'.ád
tagjaik sz·é'.e,s tömege számára valóban biztosítja . azt, hogy teljes. 
mértékben é'.v-ezhessék a közétkezés e'.őnyeit". Az 1933. éví 
december 22-í fe'.hívás rámutatott arra, hogy az élelmíszedpari 
wá'.lalatoknál szi,gorú egészségügyi szabályozást v,ezessenek be. 



a ..személyi egészségtan ,szabályai1t a munkások tartsák be, valamint· 
szerrvezzen,ek ve,gyi --:- bak'.erio'.ógiai - el'.enőrzés1t a gyártás-
sal kapcso'.atban. · 

A ·Párt és a kormány ig,en számos intézkedése mutatja azt 
:a 'hata'.mas törekvést, ame'.yet kifejteUek a tömegétkeztetés és. 
:az é:e'.mezési iparnak igen magas technikai színvonalra emelésével. 

A Szovjetu.nióban ma hata:mas gépesített húskombinátok, 
'konzervgyárak, tejipari 'és konz,ervipari üz,etnek, k,enyér,gyárak, 
stb. a tudomány m:ndenkor le:guto'.só vívmányai · a'.apján látják el 
.az országot igen magas értékű és minőségű éle'.miszerekkel. Az 
,éle'.miszerjegyeket valóságos é'.e'.misz,erek cseré:ték fel és az éle'.
mezés-egészségügy soha nem látott ha'.adást mutat. 

E kimagasló eredmények abban a pi'.'.anatban szül,ethettek 
meg, amikor a Na,gy Októberi- Szocia'.'ista Forradalom -a magán
tőke rends.z,erét a terme'.ésben és a kereskede:emben me,gsemmi
:Sítette. A Szovjetunió tervgazdá'.kodá,sa ma már ,eltünteti a téli 
-és a nyári é'.e'.mezési kü'.önbséget. Fej'.ett konz,erviparával és tá
ro'.ó berendezéseivel nemcsak a téli éle'.mezésre, hanem évekre 
tud felkészü'.ni. 

A . Szovjetunió é:e'.mezés-egészségtana beJ,enyúl a minden
n api é'.etbe, a tudományosan felépített és bevezetett normáival 
mege'őzi a korai me.göregedést, növeli a szervezet e'.,'.enállóké
;pességét és magasra eme'.i a hadsereg tagjainak harcképességét. 

Szervezetten fo'.yik ~ ~akosság táplá'.kozásának ine:gjavítása 
€S így a lakosság é'.etszínvona:a a normák és egéiszségügyi sza
'bá'.yok, az egészségvédő szervek le'.kes munkája nyomán állan
,dóan eme'.k·edik. · · · . 

Az eredmények nagyok és ezt a Párt hoita :étre. Ennek vo1,t 
-eredménye, hogy a Nagy Honvédő Háború nehéz esztendeiben, 
:a legnehezebb és a :egsúlyosabb harcokban, a le:gne:hezebb tere
p eken is a d;csőséges Vörös Hadsereg kiesés né'.kül, táp:áló, ki-

. lf;Jégítő., változatos étkezést kapott, mely harcképességének fenn
tartásához fizikai'.ag szühéges volt. Amíg az imp,eria'.isták hang
:zatos nevű é'.e'.mkikkekke; és kiesésekkel é'.e'.mezték fe'.fegyverc 
:zett tömegieiket, addig a Szovjetunió az e:gyérii harcosok töme
g eit é'.e.lmezte úgy, hogy lerom' ás nélkül 80 km-es napi hadosztá'.y: 
gyalogte'.jesítményre voltak képesek. · · · 

E tudományos alapo'kra fe'.épített . é)elmezés-egészségiügy is· 
:a marx:-lenini forrada'.mi e:m~'.et vívmánya és annak gyakorlata, 
,·- az éle'.mezési vona'.on működő tudósokhak a háza, a Szovjet~ 
11ni:S iránti odaadó szeretete vo:t Ez veze'tte, f!z le'.kes,ít,ett,e ön
tudatos vasfegye'.emmel a normák és él,e;meú..si rendszabá'.yok 
k ido'.,gozóit, megva'.ósítóit, háfuk mögött p·edig ott á[ott a Szov-
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jetunió, anriak tervgázdá1l'kodás,a, merf ott a legfontosabb érték 
az ember! , . 

A Szovjetunió ezz,el is megnyerte az é'.et csatáját. 
. Azt a na1gy értéket, ami't ezz,el a békét a~aró dolgozó embe-

.. riségnek adott, akkor mérhetjük fel, amikor arra gondolunk, hogy 
a kapitalizm·us anarchiáival, kriziseivel a népet éhinségre ítéli. Míg 
mi a jó'.étet a munkában, a termelékenységben keressük, Vogt 
W. az őrü:t a,gyú amerikai „szociológus" prngrnmmja az '.enne; 
- ha továbbra is fennmaradna -, hogy In&ában mil'.iók halja
nak évente éhha}ált és fél, hogy Kínában csökkenni fog az em-
beri ha'.andóság százaléka. . 

Az imperialisták társadalmi rendszerüknél fogva képte'.enek 
felerne'.kiedni a tudományos é!e'.mezésnek csak megköz,elítő fokára 
is. O'k az embereket azért fizetik meg, hogy ne termelj,enek, hogy 
ne tanuljanak, félnek a bőségtől profi'.juk védelmében. Mi a nagy 
szovJet kutatómunka é:S ezt követő er,edményeiből máris renge
teget kaptunk. 

Máris rész,esei vagyunk, amikor kia'.akíthattu'k é'.elmezési nor
máinkat és ezzel felhagyhattuk az e'.avult, a kapita'.ista pénzgaz
dá:kodást. Normáinkat már kalóriában, tápértékben fejezzük ki 
és é'.e'.em-ellátásunk rendszere a · munkateljesítményen a'.apu:~ 
é'.e'.mezési norma-rendszer. Harco'.unk a fogyasztásra kerü'.ő é:el
m:szereinknek egészségileg magas értékéért és helyes belső szer
vez,ettséggel tároljuk a keze!,ésünkre bízott élelmicikkeket. 

Igyekszem röviden összefoglalni azokat az er·edményeket, m~
lyek mindennapi é1e1mezésün*ben számunkra ujak, me:yekkel 
Néphadserngürik é'.1e'.mezési szo~gá'.atát i~yekszünk magasra emel
ni, s amelyeket a felszabadító Szovjetuniótól, nagy barátunktól.,.· 
ajándékba kaptuk. Nem mi ld~.ér'.,e tez:ük ki, hogy magunkévá 
tehettük: az a Bolsevik Párt győzelmének és harcban született si
kereinek eredmény.e. Csak egynéhányat említek ezekbő'., melyek
kel e'.őbbr.e v:ttük az élelmezési szo'.gá'.atot. 

Néphads.eregünk öss:ces é'.m. szo'.gá'.at vezetője ma már Bu-
dagj án professzor az „É'.e!ek és a táp'.álkozás. ·egészségtana" cí
mű kíváló munkáját tanulja és így ismerkedik meg a táp:á'.kozás 
é:ettarii a'.apjaival, az é'.e'.miszerek egészségtani értéke'.ésévá, a
konzervá!ással, a gyártáss.al, a szá'.lítás., a raktározás, a megóvás-
egészségtanával. · ' 

Raktárkeielőink munkájának alapköv,etelménye: egyetlen 
gramm romloi.t áru s:e legyen a raktárban! 

Kivitelezés e'.őtt ál'.anak a legmagasabb é'.e'.emegészségvé
de'.mi követe'.ményeknek megfe'.e'.ő jég- és zö'.dségvermek. 

Tárolóhelyiségeinkben uj formát öltött a belső rend. 
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Megtanultuk, hogy a hőmérséklet és a nedvesiség szabályo
:zásával a kapott vizsgálati eredmények fe)használása útján, ho-
g yan óvhatjuk legkényesebb élelmicikkeinket. · -

Házilag tudj11k már fertőtleníteni készI,eteinket és raktárain
·kat. 

Orvosaink minden éle1micikk átvételénél, kiadásánál, kész 
,ételek kiszolgáltatásánál ott vannak és az ét,elek,et laboratóriumi 
viz:!;,gá'.atnak vetik alá. 

Húsáruinkat és kenyerünket speciális szállító-berendezéssel 
fogjuk szállítani. Megismertük a kenyértárolás és megóvás fon-
tos problémáit. · 

Dt volt számunha, hogy szálastakarmányainkat nedvessé
:güknek megf.ele'.ően kehl tárolnunk. 

Megtanultuk, hogy ömlesztett és zsákolt árukat nagy meny
nyiségben és takarékosan hogyan helyezzük el. 

Felismertük, hagy a raktári kártevők mily nagymértékben 
·csökkentik az élelmicikkek minőségét és tápértékét, megtanultuk, 
hogy mikép harcoljunk e rovarok, bogarak és rágcsálók ellen. 

' Megismertük, hogy hogyan szervezzük meg hellyesen az élel-
mezési szolgá'.atot, hogy rendezzük be előkészítő, f.eldo'.gozó, főző, 
sütő, kiadó, tálaló, edénymosó helyiségekkel konyháinkat. Ma 
már a halhoz, nyershúshoz, főtt húshoz külön-külön késeket hasz
nálunk. ..Szakácsaink már tudják, .h9gy az éte1'ek vitaminértékét 
miképpen őrizzék meg, de azt is, hogy a távollevők éte!eit rom
lás · v,eszé!ye nélkül mikép őrizzék meg. A mi konyháinkba már 
nem léphet be, aki nem oda tartozó és aki .belép, annak tudnia 
kell, hogy konyhába megy, ahová csak fehér kabáttal teheti be 
lábát, mért ott a bajtárs·ak ételeit főzik. 

Konyháinkat megnézik az összies előljárók és a hiányosságo
lrnt köte'.esek megszünt,etni. 

Ele'.mezési szo'.gálatunk sokat , tanult a tábori viszonyokról 
is, hogy ott is ízes, változatos és bőséges ételeket tudjon bizto
sítani. 

Hosszú sora van annak, amit mint kész eredményeket meg
valósíthatunk! A továbbiakban is példaképpen áll előttünk a Szov
jetunió dicsőséges Vörös Hadser,egének élelmezési szolgálata, me
lyet nemcsak megtanu:ni akarunk, hanem mindenben megva'.ósí
tani, ami.nek művészet·ét és óraműpontosságát kívánjuk mihama
rabb a mi szolgálatunk gyakorla:ában látni. 

Ez az éie'.mezési szolgálat a szocialista tár::ada!mi és gazda
sági rend terméke, a magasabb rendű élemezési szolgálat, mefy 
Néphadseregünk harcképességét emeli és azon belül mindenna
:pos munkáján ~eresztül küzd a Béketábor győzelméért. 
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