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SZABO ISTV AN ezredes 

Feladataink a Hmu:édelmi Miniszter 
Bajtá1•s vá1ido1·se1·legé1ieli elnye,·ése -

után 

Nréphaids,ereigünk lfejlődés.ét az évente megismétlődő d,í,sz
sziemle mutatja meg do,lg,oz,ó ,rnépünl-One1k, 1bairátainJmak és ,ellen
sé,geintl-Onek i.s. 

Néphadserregürnk fegydemben, ,kLkiépzés1ben, er:öben, harcesz
köz,ökben ,óriási fejlődésen ment -át és d,o,Lg,ozó néipürnk a má,jius 
1-i dí.szsz,emlén láthatta,, ho,l!Y Néipiha1ds.eneg1ilinkért hoz.ott áld,o,
zat nem volt hiá,ba1való. De Né,phad,sereg:ilirnk viezieföi: táboirnókai, 
tiszti- és tiszhely,ettesi kara, valamint az egés.z honvédsé,g érez
hette dolgio:zó népünk ,sz,er,etetét, ,aizt az ünneplést, amelyben a 
díszszemle a.1,kaLrnával dolg:oz:ó népünk rész,e:siítette. Ez .a mind
i-nká,bb megny.ilván,uló .szeréet dolg01zó iniépünik Tészénöl a:rra 
,Jfötelez !bennünket, ,hogy tudásunkat, ,fegyelmeziettségiürnket, harc
edzdhégünk,et még ma,ga,sa1bb fokra en1.,eijük. és maradék nél~ 
kül vé,g:rehajts,u,k a Honvédelmi Mini:szter B.a,jtáis 02-es sz.ámú 
pa,ranc,sát, ,amely minden ,egy,es fegsyiveme,m rész,éne megsz,a1bja 
?..z 1950-51 -·es ikiké:pzési évben aizt a,z elénein:dő célt, mely ké
pes,sé tészi öt aidott ·esdbien, :sze:retett Hazái111k imegivédiéséfie. 

Az 1951 május 1 ~i drísz.szemLe a ha,dtá:p tisztképző i,s1kola 
részére hatalma~ si1kert howtt. Elnyertük a dí-szszemlén ai Hon
védelmi Miini·szter Bajtárs ,első díját, mely a ,fegyvernemi tiszti 
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iskolak ,kiözötti versenyben a Legj{)\bhan dísz,elgő ,puskás .század 
részére violt kitűzrve. 

Ez a, si1kier n,em máról-'11olna1pra született meg, hanem 
hosszú, szívós mun1ka er.edlménye. Ez a szívós muntka 1950 no
vember:é,ben kez.dődUt, ami;kor a bajtársaik a H aidtá·pis1kolá:ra be
v,om1H1ak. Itt sz,em'be lkelletrt nézni a bevo1111ult ba jtársalknak azzal 
,a 1felfogáisával, hogy a ,,a hadtáp,munka n1em katona·i feladat", 

, hogy „a hadtáp-mumka iirodai, nakit.áni, vagy k0i11yhai feladat" . 
Azzal .az általános ,nézettel ikdlett sziemlbenéznünk, -· amely, 
sajnos, Népiha1d1s,eregünkö,n belül még mindig fennáll -, hogy 
„a hadtáp-mÚJ!1Jka nem ha rei ,f.elaidat", hogy „a hadtáip kérdése 
az 2. , vagy 3. rangú 1kJérdés'', ,,ott nem ha,roosdkat, hamm gh-
sokat ]5ép,ezinek 1ki", istb. · 

Ezt a .siz!fllemet a Népihadseregünk,ö,n belül lévő ellenség 
még terjeszti és tudatosan igy,ekszik lebecsülni a !lrndtá,p-mun
kát, ,amely a Hor1tlhy-.r,endsz,e1iben 1tooyl,eig ,k,ornu1p1t és fo1vaj egyié
nek gyülekiezete volt. 

A II. Világháború azonban hebizony1ította, hogy a Sziovjet
uniö hadseregén,elk hardttupjia mél,tó f,egyve!rtturs.a, segiítőJe és ki 
szolgálója a,z ös,szes fegyv,emerrneikinek és a gyfü,elem k,irvívása
kor a :haidtá,p ugyanolyan d-iicsi6ség-et könyv,elihetett el ma1g;ána.k, 
mint ,bármely fogyrv.emem. 

A ha,dtáip-tisz:1ek, tiszthelydtesek és honvédek ,olyan rneg
'becsülést ka,pnaik a fegyv,ememi pik-o!któl iés tiszteiktől, Hs.zt
helyettesektől, valamint ho111véde1ktől, amilyen mértékben ezt rki 
tudiá,k a ma1g1uk részére iha•rcolni. A Hadtá,piskola növendékei 
megtették az el,s ,ő és döntő léniést a, Május 1-i diís;z,el~és,en ,alf,elé, 
hogy behiizonyítsák imindlen i1letékes1nek, hogy a 1hadtá1pstisztek 
első vonalban · ,küz,d,em,ek Népihaids,e:re,giÜnlk ,f,e~lme, .anyagi 
fegyelme, a ikiiképziési ,fielaidafolk 1seg1í~ése, a rkiképzési f,ela,datok 
végrehajtása, 1va.laimiint Néphaids,eregiünik ,er6s1ítése és -f:e,jlesiztése 
terén. 

Ezt 1a ez,elvemet kJeH a Hadtá1piiskol ín toivá,blb1fejl,eszt,enünk, 
hogy a leendő ,hadtá;p-tiszteik f.e~elmükiben, lki,kiéipzésükben olvan 
folmt érjenek el, ho,Q'yiha 1kiirkenülnek a ,csa1p,atihoz, ott helyürkiet 
fökéletesein meg tudjá!k állni és a hadtáipszolgála.tnan< ti:sztel,etet 
és ehs,merést tudij,analk kivívni. 

De ugyanez a feladat vár a ,osa,pato,knál és Niéoihaclsene,g-ürnk 
min:den területén müködő htp. Hszte,kr.e is. Be ,~ell ibizonvítaini 
minden 'ha.dtá1p-tiisdnek i,ó murnkáiárval, ihogv a ha,dtá,p, Népha1d
seregüinik etiő·S:sége és }ól rrnűkiö,d,ő ha,dtá1p nélkül, - amit, hogy
ha a fogyrvememi :p:k-ok és minden tisd nem támog:at, - sem 
kiik~pzésii, sem ha,rci feladatokat nem lehet inegoldani. · 
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A májusi dísziszeimle árnyoldala, hiogy a Honvédelmi . Mi
n.fs.zter Bajtárs által elrenrdelt minirsderi szemLe ig:en soik hiá
nyossá;g;ot hozott felszínre, . ,J<;üLö,nósen ha1dtáp-v,onalon, úgy, hogy 
ez a ha,dtáp Május 1-,i díszszemle s.i1k,enének fényét ,na,gymérték
ben tompítja,. 

Azö1k a 1ba:jtársa,k, aj{ik nem .i árulta,k ,hozzá ihads,eneg1ün1k f,ej
lesztésiéhez a hadtáp-vonalon ik.ell.ő mértékben, úgy érezzük, 
ho.gy a Hadtápi,sikolát is kompromittálják Dgy ,ér,ezzük, hogy" 
ez,ek a bajtársaik visszaélnek, va,gy leibe,csühk atZt ai 1naigy meg
tiszteltietést, melye1t ők pártunktól, :népünkitől iwa1p;~ak, azá'.11:al, 
hogy a honvéd'.ség tisdj,ei Lelhettek. 

Meg,nyugtató, hogy ,olyan iha1dtá1p-tis.zt€ik, akik miun1kájukat 
rösszul viégzi,k, kisebb számban va1ninaJk és a, mini,s.zter·i szemle 
bizonyságául meg,álla1pítha1tju1k, h.0rgy ,iigen komoly erediménye~et 
ér-uürnk ,el a csapatnál működő Mp. ti,sztek ifiej,lődésében -is, ,ami 
azt bizonyítja. hogy súllyal az ,egyénekihen ikeresiendlé5 a, hiányios
ság·olknak oka. 

E1gyi!k fő hiá1ny,os,ságunik, Jho,gy a ha,dtá,p-ti:s:ztek egy rés,ze 
nem :küzd kell.ő erélly,el 1ez ,ellen ,a sz,elLem ellen, amely még a 
Horthy-ha,dsemg'ből raga,dt rá1nrk, 1högy mi niem va1gyurnk harco
sok és hogy mi nem ha,rc.i fela,datokat oldlunk meg. Elt_űri1k saij át 
és imásoik hi1báját a fegyelem és az anya1g:i ife.gy,elem terén. 

Má:s.ik 'súly.as lhiányossá,giunk, !hogy -a osa1p.a~parnncSrnolkok
kal nj,nrcs me,g a hadtápnalk a ,kiellrő ikaipcs,olata. Ez csa1k részben 
hiá 1nyossága a iha1dtá1p-tiisztekineik, mert itt a ,csa1pattiszt badtárnruk 
egy részéiben kell keresnli a <hiány,of,ságot lés a iha1dtá1p-tis.zte:knek 
mindent .el ikiell követni, ihr0rgy a ,csa1patti.sizt rbaijtá,rsa,knál meg
felelő teikintélyt ,sz,errezzienek, hogy .a1z.01k ,ellhatár:o,zásadk11ól ő1ket 
1k,ellö időben tájrélko.zta,s,sá:k, ho1g-v a ha1rci f,elaidaitok megoldásá
ban a hadtá:pszdg,álat iől<;et s,eigíthes:se. 

Nem szervez vk merr mrnrnká:jiukat a iha,dtá1p1pa1ra1rncsnok<01k és 
szolg,álatiág-'Vez,efök 1k,ellő,en rés 1siolkszor dyarn murnkát vége'z·
nek, amit egy .honvéd vaQY ,gépírónő nviu1godtain el tudna, vé
g,ezni. I.e-y a hat1ci f,ela,d1;:d:ok megoLdá,sár:a a ,cs.a1patpara1rncsnok-

. kil v.aló s,zoros együttmük,ödé.sre, a s.zarbálvzatoik tanulmá>nyozá
s.á1ria, ,sai:ó:t ma1g1uk sz,akima,i rés 1p,0Etiílrni kéipzrésié,r;e nem ma,mrd 

,. e1'Bg i1d1ejük. · 
A ha,dtáip-üsz,tek ri1001 vesz1:Jk 1iigiényibe 1a poliit,ikaii éfPJpar,áh.1·s. 

a rpártsz,erv.ez,et ,és DISZ-sz,erv,ezet hafaLrnas ,segítő rés moz.gósító 
munkáját ,és ,így a cS:a1p.atnál s:zi1nte örnként ·Viállalják, hogy ők 
2 .. vagy 3. rangú s,zerep,et töltenek_ ibe , 
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· A Haidtá:p-ti:szti i.sikola d&$zsziemlén elért s.iikere megmutatja 
a,z utat a hiá,ny,o$ság;ok, lekü.zdéséne. Raijtunk a• .f,efa.dat, haidtáp
tis.zte1kien:, hogy me:g1becsülést és Us.zteLetet ha1rooljunk iki az 
egész v,malo,n a hadtá:psz,ol,gálalt:, ,a, hadtáip-tliszbelk:. ,tis.z:tehelyet
te:se,k és ,honvédek számára. És ,ha fiig-yel-embe veszik a haditá,p 
beosztotlja,i az által.am f,elsorolt néhány olyan hibát, crpelyn,ek 
kiküszö,böliés,e döntően ja1V1íthatj.a meg rnuníkárnkat, a t.Má.j ,us 1_-én 
elért ,si,ker gyülmöksét az ,egész ü1aditá1p-vonailon Leairathatjuk és 
döntöen járulhatunk hozz.á, !hogy ha1dtá1p-1munil<ánk imegj a'V'Ul, 
Népiha.dseregünik any;a1gi helyz,ete feHejlő,di1k és ezzel hozzájáru
lunk az ,egész had.sereg meg,erős1ítéséhez és ·a, Mini.s.zter Bajtárs 
par.a,ncs,ána,k marndéktalan v-éignehajtásához. 
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MEZöVARI G!l:ZA hadnagy 

Hadtáp tanull,uiny 

- A másod]k rvilágháiboflú neuncsa:k a1z ellenséges iha,derök, ha
nem a 1különbözö ,katonai elméletek és gya;worlatoik ös:sziecsaipása 
volt. . 

A .szocialista Szovj,etunió és ai fasi,s,zila1 Németomzáig kato-
na,i i.udo.máJnya és gy1aikorl1afa iáUott .eigymáiS1sal sz1eimben. 

A há1ború folyamán ,ai ls,zovjd csaipa.totk a, sz,avj,et kikép,zési 
é.s 'V'ezetési elvek hatalmas , gy,őz,elmet air,aiUaik a német csa1p.atok 
és nérnet ,elviek feltett. 

A haircásziati .elveket és 1k;ikiéipziési módszerét a na;g:y ,szörvet
ségesünk átadta és ,ezen elViek afap,ján iéipítjrüik honvédségiünket 
és 1<€1pezruk ki 1ka,tcmái:nka,t. 

Ezen !hardsll.ati elv,eik átrvételév,el a rnépi dem okratiilms hon
védségünk, a legkor.szerű1bb és l,egma,gasaibb fokú és a gyakior
Iatban l,egj,ob:ha1n bevált harcás,zati elv,eik birtokába jutott. 

Azonban 1nemcsa,k a hardi..szaiti vez,etést :NelLett átvenni, ha
nem aiz ,elarvult ainyaigi r.endszeren iis változtatni 1ke1Lett, mert 
modern harcá~zat elképz,elhetetlen a n~gi anyaigi v,ez,etés~.el . 

A győzelmes harcásrzati . elv,ekJk;el ·egyÜJtt tehát áitvettük a 
Szovj.etunió hadseregének anya,gi ,ellátás,i ,re1nidsz·erét is. Ez aiz 

anyagi rendszer a másodiik vilá1g:hábonú aatt ,egy1sz,er sem rh1cm
dott cs1ődöt, mert a Legnehez,eb:b harieokiban is nünidi1g :ki tudta 

·eléigíteni a lha111c,ol,ó csaipato:k s,züksiéglet€it és a meg,feleLo m,eny
nyi.ségü és iminfoégű ha,dfa1nya1g mindig a !harcoló cséljpafok ren
del:kezésiéne .állt. 
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1:a1pa.sztalni leihetett ,a.zt, hogy sokan lebecsülik a;1, anyaigi 
szolgalatot, csaik alárendelt sz,ernpet tula1donítainia,k ne,ki és nem 
i.smeriik f.el azt, hlÜlgy a ha,dtá,pszolgálatnaik milyen f,ontos sze
repe va·n. Ha az anyagi szolg.ál.at meg'bí,zhatatlan, elaivult riend
szer szerint működük, a legfökiélde&eibb hadivezérek és ,p.airancso
kolk, a legkiválóbb f,egyviere1k, a legj,obban kiképzett ·harcosoik Í$ 
sú!y,os hely-z,eJtbe ,k,erü'.iheitniek. 

Nem ·1-0ell, hogy elföér:be helyez,zü:k a hadtá,ps:z;olgálatot, ne 
tul~i d10in~ts,u,f;k neki fonto,sahb .szerepiet, miryt a:;li a ~a~ó, de a,i:ra 
felteHenul ra ,kell mutatnunk, hogy a: ha,dmuV1eleti ,es ha,dtap
vezeté.snek a Leg.sz.o11osabban együtt .kell mffködni,e, mert a had
müvdetekiet ainyaigila.g meg ,kell ala:pozni és a ha:rcoló cs.a1pa
fo'kat ihöségies.en el kell látni a ihairc megiví,vá1s,áihoz s.zü1ksé.gies 
anya,giga:1. · 

A haircok igen naigy a1nya,gelhas-ználódással j ámaik -és ez a 
kö,rülmény tulajdonít a ha,dtá,p,sz·olgálatna,k fo1koz.ottahb jelentő
séget. Teihát a:z anya:gi e11átá·s mérv,e a ha1dvezieté.s erei,gmény.es
ségét nagy mértékben 'befoly,á,solj a. 

Az a,nya.gi .s.z,oLgálatot azonban mégis> úgy :J-Oell tekinteni, 
mint a vez,etés es.zkö,zét és 1kiszolgál,ój át, amely mm .szrubhat 
irányt a ve-z,etés számára. JeLentöség,ét természetesen ·ez a tény 
nem cs:öikkienthdi. Épp,en ezért · a hadműveleti vez-etésnek, béké-

. ben az egyséf!.ek parancsno1ka,ina1k ideiében kell a haidtá,pot tájé
koztatni az elkcv,etkez,fndő felad,atokró,l, hogv a ha,dtá,p-pa,r ancs- . 
nok i,de;ében tud:jon intézik,edini, neho.gy valaimily,en anyag,hiány 
gátolja a ha,diműveletet, va,gy ai kiképzés ,ei;edmény,escégét. 

Még ma ig,en gyaJmrii j,elenség az, hogy ha valaimire szük
sé.g va1n, cs,a,k az utols,6 pillanatban tájéköztatj á.k a hadtá•p
p,arnncsnOlkot. Teirmiéiszert:es, hogy mindig szabályosan, a szcl~.á
lati utat betairtva 1-0ell iigényelni, ami gyakran elég hosszadal
mas és ha az így támasztott anyagszükségletet a hadtá,p nem 
tudja ki,elégít,eni, a:kkor a csa,pattiszt bajtársaik nem ió szemmel 
nézn'='1k a · hadtá,pra és csaik úgy tekintilk, mint mLndeninek a ,ke
réwkötőjét. 

Termész,etes, hogy a hadtá:p minden s,zükségl,etet a leg
n,ehez.eibb helyzietb.en is igy,ekis.zik mgaLmasan •kielégíteni, mégis 
,a k,éc ,őn adott tá iékoztatás 1k,övetkezményekép,p,ein nem tudj a pon
tois i,dőr,e ,kiszállíbni. 

PéLdának wszem aiz iidei iki'helyezéseiket. Meg ik,ell vallani, 
ho.gy a,z ainyaigi vonal mindig egy-.foét ütemmel m iS.giötte volt a 
cs.a,patnak Már állt a tábor, amikor a táhor éoít·éséhez szüksé-
ges faanyagot a: köz,ponti készletből kis.zállították · 



Enniek ei;edmény1e a,ziutá1n, hogy mivel nincs me:g a k;ellö 
a,ny.a:g, a . táborncJk mégis állni 1kell, bes.zerzi1k a .szüiksé.g,e,s fa
anyagot az ,erd,őkiből, és így ,k.elietkeznelk a,z ,erdökárnk, hossza
dalma,s 1kárté11ítési eliárás10tk ,és nem is beszélve arról, hogy mit 
jelent ez ,a honvédelmi tárcának Valamint, ha több ala,kula,t 
folytat ily,en r.a1blágazdáíkodáG!t, rna1gy v·esztesé,gek ér,iik n,é,pg,az
da,~,ág1111nikat ,és a tervga:zdálikodá_siurnkra i.skilhaj-.ással van. Mindez 

' _a:nnalk a:i eredménye, hogy valahol az ,ainya,g i-génylés.e elfek
,szi,k és későn kerül kia,dásra. 

Ki akairok Mrri·i aiz a,nya,g;g,a,l vaLó 1gazdálko1d.ás,ra és az 
any,a1gi f,egyel.emr,e. Annak elLené:re, iho:~Y az anyag:i fegyelem 
fokozatosan 5,z,ilárdul és ezein a térien is ,na.gy változások foövet
ikezteik ,be ,ha-ds,e•regünkön !belül, mégis előfordulnak el,éq ,gya,k
nm olyan esdek, hogy a,z anya,got elves:ztik, vagy tönkreteszik 
Mindez a,ninaJk az ,eredménv,e. ,hogv ,s,01ka10 nem érziik át. hogy 
tki1ne:k HZ a,nya1gát ikez·eli:k lelibismeretliernül és kine1k olkozna:k 
kárt vele. 

Ez,en .a t-ér,en mé:g na,gy feladatok v-árnak lha,dSiereg,ünkön 
belül a -politika,i munikás,oikra és a honiV'édség-i 1pártsz(;rvezielrikr,e. 
Az .a,nvagi fegvelmet m8:,ho.g-v nem tud1j.u1k meg~z,il.árd1tani, csak 
a_ ipártsziennez,etek s,eQ'ít~é:f!ével. A ,pártsz,erv;ezete1knek súvós, ki-· 
tartó m111n:ká:t k,e1l vié121ez1ni MPg kel! ért,etn1i rni:1n,d1en ,e,o-ws ba:j
,társ'sal, ho.gy h:i, nem iól kn,eli a neki használatra· lkia,d.ott a,nya,
got, ez-z,el a ,diolgoz,ó nép,et 1kánositi a, meg. 

Szólni aika,rok méQ' 1egv jelrn.Eérr1ol, ami az úi nyilvántar
tási re:ndsz10rre V1ali) áttér,é,:;,nél dkoz ·komoly n,eJhéz1sée:et. Alol';z
tály-szolo:álatv,ezető.k maddnern mindenütt honvéde-k és tiszte~,ek. 
Ez annvithan ideint na1av neihéz,sétget, ho,P"y ,ö,k lazábban ,kezelik 
és ha vaki-rrwlv'lk hairMi;'i,n1aQ,<_ kell v;:il ;:11rni. nfJr;lfi,·I úi mhhonv. 
mindPn ki1lnnös0 hb 17.é1!kül Y.ir11d1ia és ezzel · ,ehntéz·eUneik te11dnti 
az iirrnef. Ha rá,tié1rünk a ,m:nŐ"'P,a sz,eiriinti :ny:lV1ántartá,sr1a, ilyen 
eset,e1knek rnem s:wlbad · eléíifordu1ni. 

HoQ'Y hoinvéde:k az a.losztály-sziol.g;álafvez,etőik, ·,ennek a Hszt
helyettes.hiánv az 01ka,_ Nekem ezzel lka1p,csol.a,tban az a jaivasla
fom.- hogy E,züntess,ü,k meg -a·z ap.ró 1ki,s alos,ztálv-ratl<tára'kat és 
zászlóalj-ralktára,kat :szer1v,ezz,ünk, rátermett tis.zthelyiettes bajtárs 
vez,etéEéveL Ennek a j avaslatna1k ,a1z1onban csaik páncélos -ez:reden 
belül va_n jelentő,~éQ'e, riwrt a fegyvier,n,eim s.aiátos.ság-á,nál fogva 
itt -egy zászlóalj semmi1vel sem na,gyoibb, mint ·e,f:!Y lcivészszáza1d. 
Véleménv,em ,sz>erint ·ez in,do,kolttá teszi. :hOJQ"V megs,z;,üntes~ü.k aiz 
elapróz,ott rPlktá:r.akat, így ~evese:bb · sza1bálytaLa,ns.ág ,elkö·v,etés.ére 
van 1.ehetö&ég, 
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]\fog ikell még említen,i, hogy a száza,d- és ,szaika.sz,pa,rancs
nokok nem f,ektetneik elég súlyt az egység,üknél lévö a1nyag kar
lbantairtá1s,ára és ellenőrzésére. Ezen a téren a iha.dtá1psz'Olgálato
,sokra vár az a fela,dat, hogy állandóan figyelmeztessék a fel
adatukra az ,illiertőket és oktias~.ák ki a:rra, hog-y mikor, ho,gyian 
és mit kell ellenfoizni,e. Rá foell viláigítani arra, hogy minden 
parancsni01lmalk 'Vannak -anyag:i v,oinatkozású ,kötelmei és ·ennek 
elmulasztása milyen súlyos károkat olk-ozhat honvédsiégüniknek. 

Ezeket a !kérdéseket látom megoldandó fela1datnaik, hogy• az 
anyagi fegyelmet mez tudjuk Gzilárdíii:,ani. 
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DOBY DJ!;NES örnngy 

Paranesudtís a hadt úpszolgtílatban 

A ha,dtápsz.olgálait s1ker,es működésének alaipj.a a: ihelyes,en 
és időben !kiadott pa:rancs, melynek ala1pJán az alárendeltek a 
parancsot végifle tudjá1k hajtani. Szolgálati Szaibályzatun1k elő
írja, hogy mi,n,d,en parnncs világos, amellett lehetőleg rövid és 
hatá11ozott Legye,n. · A parnncsot .f,eltéUenül 1pont01san, készsége
sen, az alárendelt legjobb tudásai sz,erint és keUö -iidőben kell 
végrelhajtani. A ·pairnncs végrehajtását a honvéd .egyén tl<iöteles 
a parancsot adó előlj á1rój.á1naik j,elenteni. ·· 

Nézzük ;móst részletében , h0gy.ain -i1s születik mei~ ,ez a pa
rnncs a ha,dtápsz.oLgálatban. A htp . pk, dihatároz.ásra jut, va.gy 
2.z , előlj árój ától ,kaipott parancs értelmében, vagy a ihair<dhelyzet
nek meg1feleU5en. (Pl. ha,dtá1p iintéz.etei,rnek el.füetele;p.ítésie, -stb.) · 
El.határozásánaik ivégreha,jtásárhoz tervet lkész.it, melynelk ala,pján 
kia,dja a pa:rnncs.ot. MO!st jön a tula:idO!nképpeni nehéz .rész, mert 
a 1,egegys.z-erűbbet miindig a l.egnehez,ebb elblálni. Már ,p-ediig 
a 1para,nicsina1k, amit az alárendeltek -f.elé 1kiadunik, ifeltétl,enül e gy
szerŰlnek. aziaz .r,övidniek é s világ,0S1I1ak .we'l . le1Jmie. I1t,t ,esünk 
rien,ds,zerint abba a hibá,ba, íh0igy a J)arancskiadás,nál ilvöziÖljiiJk 
az elhatároz.ásunikat, tervünket, ,esietlell elg0indolásain1kat a jö
vőm ,n.éwe, amineik á ,k:öv-etkeZJmén,v,e, ho11IY az aLá:riendielt neii1 

ka1p rövid, határozott parancsot a .f.ela.datár:a, né~v,e. E,nne,k M - · 
vetkeziménye lesz, hO/:!V a pa,raincs Viégrehaitá,sa ibizonytafan, az 
a·lárend,elt nem tudj a kihámozni, hogy tulaij,don1képip,en mi is a,z 
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a f,ela,dat, amit neki vég"re ,l<ell ,hajtaini, mennyi idő áll r,endelk,e
z,ésér·e és 1kin,ek ,kell a végreha,j tást .i el enteni,e. 

Hogy a 1parancsadás teohni:kájánaik milyen ifo.ntoissága van, 
azt min,dnyáj a,n észlelhettük a Mp. továJbibk,épziés.ek alatt, amikor 
a,zt Láttuk, hoigy az elhatározás és terivek alaipj án a viégre,hajtás
n,ál a :pa,rancskia,dás biz,o,ny nagy nehézs.égeket · ollmz,ott legtöib
bünikn,eik. A pa,ran,csa,dás technikájának ,gyaikorláisára ragadjunk 
meg m~nden altkalmat, nemcs,a,k a htp. továib.bk·é.pz,és,eiken, ha.nem 
a htp. tö,r:z:s1kiképzéseken i.s, mert ,ezt csak állandó .gyakorlattal 
tudjuk úgy el,saj,á:títani, hogy az vé.rünikké vál'j:<::U< és 6Úly,os harc
helyzietekiben i,s helyesen tudjlllk a,likalimazni f,ela.data:ink végr:e
hajtásáná1. 

A 1pa1ran,cs a,dá.sa a,z elméletnek a gyakorlatra való átvitelie. 
A marxizmus-leninizmusnak az az alapkövetelménye, hogy az 
elméletet h,elyesen tudjuk á1vinni a gyakorliatba. El &em képz,el
hetö, hogy jól mű,ködjön ,a htp., bármily,en jól is vanna,k ,kiké
pezve ,elméletileg a htp. ,pk és a ,beosztottaik, ha parnncsa,i1kat 
nem tudj á,k határo,zottain, rö'Vi,den és érthető,en ki.a,dni. 

A ws,sz pairancs.adás ,l<civ,etkezménye lesz, h~gy a csa,pat az 
any<1;gi smükségLeteit nem fogj a kellő idé5iben, a kell,ő hely,en, a 
megf,el,elő mennyiségiben meg1kaipn.i, aminek eredménye a cs.a
pait _ütőMpességéneik csökiken,ése, :súlyosa,bh ,es,etben hard<:épte-
lenseig,e. · 

A pa·ra,nosa1dás tecihni1ká1 á,na1k sémá•i a -· nincs, ihis,z,en min
den helyz.etbe,n más és más ·parancsot kell ,kiadni. Legifeli·eibb 
általános irá,nyelv!ként fo,gadtha.tjuk el a ,pa.ran,csa,dásnál a 1kiöv.et
kiez,ők e t: 

1. Ki:nek ,a,dj1uk a ,pa,nanos.Qt 
2. M'ly;ein f.etadat01t hajrt,s.on _vég-re. 
3. Milyen módon érj,e ,el célját (,úwonal, 1l<ö.zl,ekedési e&z

. 1köz). 
4. Fela,daita dvégeztév.el ho'Vá vonuljon, vagy hol , meddig 

·ma,radücrn. 
5. Mennyi iidő áll r,end1elikezésér:e. 
6. Feladatá111a1k elvégzéslét kinek jelentse. 
A pa.rancs.ot i.smételtessüik meg, mert a .gy.ako,rla.ti fapasz.· 

~alat f,eltétlenül ezt kövételi meg. Ha térkép ne:rri áll r,endelke
, zésre, vázlatot (útvázlat) adjunk a fontosabb feladatot végre
baijtók rész•érie. 

. A dkső Szovj,e't Hads·erieg 1ha1rco,s hit1p. szolg:álatba111 mű-
ködő ikatonáii imeigimubtták min.doo,kii111eik, hogyaill kieH -,a param-
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asokiat végrehajtani, hogyan kell a fe1acLatokn,i' felkÉszül.n:i és 1ho
gy1a111 ,~e'.! öntudatos vaisfegy,e~emmel a gyfoelmet ,kivívni. 

·. H1p. szolgálatunkbain még ne,in értüU< el a -100%-o,si öntu
da1on ,af.apu~ó vasfegyelmet. Ezt minden eszközzel meg' !kell te· 
nemtenünk, · e1sősorban nevelő 'muir11kával, 1a Párt éSJ a DISZ 
segáit-ségével, de ha ez nem .elegeU1dő, kénys.zer,eiszközökhöz kell 
folyamodni. A parancsok ma,radékt,aLan végTeha1jitására ha.rchely· 
zieteikben .csak:is .akk,or szám1ít:hatU111k, ha k:iképziő, és ,nev-e'.)ő mun
kával már béki~be_n elérjük, hogy a 1badtársiaik a ,politikai öntu
da<ton alapuló hazasz,eiretet,et és köteles,ségrt,eljesítibst a nagy célok 
ér,de:kében ima1gukévá tették. 
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rcts1stcü11v1 SlOLC/JLIJT 
Dt' . LOSONCZY GYöRGY őrnagy 

A nyú,·i kihelyezések egészség
védelmi pr·oblémái 

Ahhoz, hogy a le.g,é,nység egiész,siégének megvédéSJét bizto
síthaSJsuk a nyári 1kihelyez,éSJeken, .a,z szü1kség.es, hogy má:r most 
megtegyük a megfelelő . eiő1k,ész:iilete1ket. Ehhez mindenekelőtt 
tiisz,tá111 !kel I l,á,trnunk a oél~, amelyet el fojvá:nu:nk érni. A nyári 
idősz,a,knak éppen úgy me1l1Vanm1ak a Baijáit10.s egiéSJzségügy,i ki
haitásiai ,az etnberi sz,e1rv,ez1ebre, mint a 1:é!inek. Ez,ek a kihatáso.k 
különösen a kiihely,eziés,ek,en, tá1bori ,körülmények iközött' mutat
koznak meg i,gen élesen és érezt,ethffiik · tiatás,ulkat A cél 
tehát nem lehet más, mint megviédeni a csa,pato1kat ,ez,eiktől az 
eü. ,károsodásoktól és awktól a ,fertőző 1betegségekt.ől, amely,ek 
főként tava.ssza1, illetfüeg nyáron kezdiő,dnek és folynak le. Ilye- · 
111e.k például a typhus abdominahs, .a dysentheria, a malária, az 
ételmérgezése1k, ·stb. 

A nyári kihelyezések egiészségvédelmi ,p,wblémái bánom cso-
portra oszthatók: · 

• 1. Az előkészületi idő.szak egészségvédelmi tennivalói. 
2. A nyári menetel,és egészségügye. · 
~. A nyári táborozás ,eg,észségivédie1mi ,kéndései. 

. Természetesen a ·három 1cso1p.ort nem válaisztható el mere
ven ,egymá,stól, mert - bár úgy időben, mint f.ela,datoik:bain a 
kategóriák jórészt elkülönülnek, - pé'.,dául az elő'készüíeti idő
sz,a,k ,egyik-rná·s.nk i,gen lényeg;es ,tennii\ral-ój.ai, amilyen a,z eü. p110-
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pa:gan,da és ,felderítés, végi:g,kíseri mind a három fázist . Mégis 
érdeme.s a témát így csoportokra osztani, a feladafok ,egymás
utánj á1n.a:k 1követhetősége iés a :s.zemléletes.ség kedvéért . 

. Miielőtt irátéménk az egyes, ténna,körök tángyalás,ára, feltét-
• lenül szűkséges rámutari ni arra a ·hi,ányosságra, hogy igen sok 

~s.etben a parnncsnok ,é,~. a csa,patorvos bajtársaik kó zött nincs 
meg1fde1ő· ös:szműködés. Gya1'.zran ta1pa~JZt:ahha1t,ó, rho.gy az eü. k·ér
dés,ek nem találnak 1keUő megértéSire a par:a1rncsno,knál, és így a 
vezeföoNos j ava,slataii j avas.latok marndnak, nem menneJ< á't a 
gya1korlatba,. Hi,ba volna a.zt hinni, ho:gy eibben csak a ·pa,rancs
nok bajtáir:sa1k a hi:bá1sa,k, sőt, ihogy 6k h:ibá.s.aik els.ősoriba:n. At a 
csa1patorvp,s, a:ki niem rtud érvényt sz,eTezni szolg.ál,a,t,ai érde:ke;n1ek. 
akinek „nem megértő a pa·r.aincsnoka", tegye ,fel önma,g:á,na,k a 
kérdést, megtett-e mindent a parnncs,nok, a 1politiikai tiszt és a 
töbibi tiszt ·bajtársak meg,győ,zés,e érde1kében. Fordiult-,e a ,párl
sz,ewezethez, a DISZ v,ez·etőséghe,z, 1bhas.znált~e :mindiein, lehetiő
séget az eü. ,szolg.álat és ,intézlked:ései j ,elentőség;én,ek tu,datosítá
sár:a? Eg;ész.ein: lbiziomyos , iho(gy l13giöbib vezetőmvo:s:nak n:Pm
mel ,kell f.el,el,ni,e. Már pedii,g nyilvá,nvaló, iho1m7 !bármely :szolgá
lati ág, :í,gy az eü. szolirálat i:s csa:k a .parnncsnokoUmni és a poli
hka,i · ti.szte,Me:n !k,eres,ztül érihet el e,redménvefoet. Vonatkozik ez 
természetesen a nyári ,ki!hely,e:zések i, dőis,zakár-a is. Gs21k a:z az 
eü. szo~gál,atve,z,e,tő vé:giezhd jió munkát és unufa-tiha,t f,el !Jrnmoly 
er,ec!irnény,eket .alalkiul,ata e.gészS1ég,védielme terüli::fém a nyári ki
helyezésielmn, alki meg tudjiai ,~yfünli ip:a1ra1ncsnokát és a töblbi 
tiszt bajtársaJkat a fo1g;anat01s1ítand,ó fiendel:kezésieik ihelyiességéről 
és fontosságáról. · 

R.átérv:e már most ,a!z ·elc1kés.z:ül,eti időszak t,enni1Valóira, első 
f,ela,datkénit az ·egészségügyi f,eiV1Háig,osító mun:kia meg1'..ndí1tásfit 
~ell megjeLölnün1k. 

Előadásolkon, egyén1i 1b,eszélg,e:tés:ek ifo!fimájálbail1, a kiaidoM 
és kia,dandió eü. ,p11opa1ga.nda,anya,g ,terjes,zté,sén és ma,gyará:z,a
tán ker,es.ztül tudatosiítsa a ' cs,aipafof'V!os a 'bajtársaikkal minda,zo
kat az egiés.z:ségü1gyi hehatárnka,t és ártalmakat, amely,elk a ,ki,he
lyezés.en egészségükiet v1eszélyedetheti1k. Minden al:kaLmat f.el
haszinálva, cUüas:sa é:s ma,gyarázzai azokat a rerndsza,bály,okat, 
amely,eknek a 1b,eta1rtáisa megvédi ·őtket a .betegségektől. Ebbe a 
munkába természetesen a:i eü. szólg.álat miind,en ta,gját ibe ,kell 
vonni, és nem ,utolsó ,s,orban a1z ·eigiésZ1S1égéí,röket is. Az egiés,zségi
őrök · ka,pj ana:k s,peciál.iis f,ela,d,ato1kat, ,amelyeket azután folyama
tosan kell végezniök, Adjuk az eigyi:lmek azt a feladatot, hogy 
tudatosítsa ·:bajtá1rsai-val ,ai me:net 1e:g1font0:saibb ,e:ü. szaibálya:it, 
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példá,ul indulá1s előtt a Jrnrp,ca fo1kozott gmididail való ,feltekerésié
,n,ek a j,elentőségiét, a menet alatti, va1gy ,eLőtti s:z,esz,esital 
fogyasztás áirta:lmaH, a ihelytel,en ,öltöz,ködés rves,zélyeit, stb. 
A másik a nap.szúrás megeJ.é51zéséneik a 1m6dsz,e1r.eit ismeriie jól 
éc: táma,ssza alá felvilágosHó murnkáj.á·va,l az.oikat a:z ,intézkedé- .. 
seiket, amely,eikd ily,en iráiny\ba,n a 1pa·ranicmoik hozott. A harma-• 
d,i.k fogla!Nozzék a vfafegy,el,em ,betartás-á1na,k szükségeissiégéivel, 
és ismertess,e azokat az ártalmaika±, amely,ek -ennek be nem ta,r
tás.ából , :s:z,á.rmazhatmJk. A inegyiedH<1et oktaiss,u,k iki a helyes lat
rinake,zelés ,és hasz,nálat 0s,za1bálvai1riól, és teQ"vük ,kötelesséQ'évé 
ez,eumek a ma,gy,ará:zatát. Az e!!ész,égörr,ciket ,küLön-kü löin d.da,s
U.lik iki egy-.egy felada,tkö,r ,el,végzésié:r,e. Vi1gyámi kiell a,rra is, 
hogv az egv,es ,eigé.szségfü:ö'k mindig ugyanaz.olkikal a ,feladat
~ör.ök:kel foglalkozzain:aik. 

Igy minden e,_gészségőr valamely,i1k mun:kakör &pecialistá
jává válik, amelyi1ket a ,gya1k,01rlat :s,orán miin1d1j,obban és jobbar1 
m,egismer és termés,z,etes,en mi1nd töíkél,etesPlbben is 1kéioes ellátni. 
Az egés.z,ségfüö'k hielves elüga,zítá,sa,. a ·v-elü1k való állaind,ó fo.9'· 
lal.!mzás, valamint folyaimaito:s ·eUenőrZiésülk .soha inem taipasztalt 
mértékiben fogja .,mun.káinka~ me,gikönnyiítenii és eredmény.es,elbbé 
tenni. · 

Az ·aji. felvilá1gos1íitó mun~a foly1arnafos és iintienzírv ikiell. ,hogy 
legyen. Aiká,r az el,ő1k,és1züléi tdőszakban vagyun1k, akár menet
ben, ,vagy máir kint_ a tábo,r:ba,n, az eü. sz,ery,ez,6 tevé'k,,nységiét 
mindi,g a1lá ik,ell támasztani a m:egif.elelő p.ropa,gandának. Párt
vonafon me:gbniulhattu.k, hogy a sz1erv,ezés jó agitáció és meg
gy:őz,ő mu:n:k12. '11élkü1 csalk 1fél ieredménvi1: hozih8.t 'Viar;;y 'ITIIPi~ al11inyit 
,s,em. Arrni .511 a :Pártmurnka- területén, t e:rmés,z,etes-ein áll az eü. 
swlgálatba,n is. Fel ikell ismerniők a csaipatorvos iba:jtár.saikna.k 
az eü. felvilágosítás döntő fo,ntos:s,á~át, ad, hogy ipéldá,ul a 
szűrövizs:gálatoikat, a tiisdasági hetet, ferlő,ző betegség feUé.pése 
esetén a ikaranteniz.áitiót, va.gy jden esetben a, nyári 'ki:helyez,é
sieik -egészségviéddmét meg:sz-ervezni, a dolognak csaik az ,e,e-yi1k 
feLe. A munka mási,k ,fde . .kia.dott 1re,r,dsz.abályaink tudatosítása, 
magya,rázafa, s,zükségessé.güik megiértetés,e, ~ egys:7jóval az 
egész,ség;ügyi felvilá1goS1ítás. 

A ,pr,opa.ganda tevék,enység) mellett azonban lhoz.zá 1kdl látni 
a 1kihelyeziés . ,elökész.itéséneik mi'is.i1k ,na,gy ,f.elada.tához, az eg-és,z
sé.gügyi f,eldierítéshez. Azoikat a csa•pa,torv•os:0kaf aikilk résztv,et
tek a bwaly-nyári ki:helyezések,en, saját bpas,ztalataiJk mármeg
gyfüt.ék arról, lh,o,gy az i,d,ejéiben ,elvégzett eü. f.eldenítés mily,e,n 
óriási előnyöket biztösitott aiz egész alaikulat sz.ámára, illetőleg, 
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hogy az el nem végzett eü~ rfel.derJtés rnily,en :behozhatatlan hiá-. 
nyiosságoknak és hib~·kina1k volt a J<útfor,rása. Gondos,kodni kell 
tehát min·den v,ezető orvosnak arról, h0igy a, lki-küld,endő katonai 
felderítő c:siop.oirtnak ·eü. feLdierítő ta.gija, <is l.egy,en . 

.Á 1kühelyez.ése;k r,endsz,erint mendgyakorla1t0ik!kal vanna1k 
egy,bekötv,e. El.söreindű f.eladat tehát a menet úhnonalána•k f,el
derí-tése. A menetútvonal felderítés,e s,zem előtt 1kell, hogy tartsa 
az út .rninőségéne,k, a ipa-ran,csflobág által 1ki1iel,ölt röiviid és 
ho~sztÚ pihen,éíihely.ek eü. j,ellegéne.k a megvizsgálását. Meg 1kell 
néz,ni a naip1pali és éjjeli :pi:~,ernés,re !kijelölt laik!óihelyek eü. -epi,de
m-iológiai állal))otát. LiéipjÚrnk érintkezésibe a ihelyi ható.s.ágiokka,l, 
a tis.z,tiorvossal, vagy a 1községi •orvossal és ip-01nfo:san j,elöljük 
me1g azokat a :házaikat, am,ely,Ee1kben fertőző, vagy a•r.ra ,gyanús 
bet,eg, .t,eitviesség vian. Száunítá:s:ba kell v12.rnni, ,hogy az idén orszá
gos viszonylatban magais a scarlátos megbe,tegedés,ek száma. 
Az ily,en házakiba tenmészietes•en nem .sza'ba:d ,e11Jgedélyezni a be
szállásolást. 

A ,felderítők mási!k kar,dináhs feladata .a ,csa,patoik meniet
útj ába ·eső, illetföeg a, pihenöhely,Eik,en lév,ő ivóvíz megv,i-zsgá-

' l·ás,a. Jliestő1eg- a,z a,bböl való mintavé1,el. Tudo1~ do-log, hogy a 
magyarm:szági ásott 1kuta1k .gya1korla,tila,g 100 %-ban c_ofüva,l f,er
tőzöttek. Lgy minden valószínűség sz,erint igen . ·gyakran .sz.üks,é,g 
lesz a víz dhLorozá,sára:. _ Ez viszont -eleng,edhetetlenül s-züksé
ges~é teszi, hogy a cs,a,patmvós:01k a Legbkél.eteseibben, tisztában 
legyenek a •víz-, iUetől.eg a 'kút-,ahlorozás ,s.z,abályaival. I(omtkoy 
katonai 1egészségtanánaik 85-90. oldalain megt-alálható enn,ek 
p,o,n.tos lerrirá.sa. · . · 

Uigyaní,gy fel kell ,deríteni a tá:borlhely v[z,ellMási ikö.rülrné
nyieit is. A bvaly-nyári -kihely,ezé,se:k i1dején ,s,oik:s.zor a cs.a1pat-
011v-os és a pa,rancs,rno,k már ,csak a helysz,ínen döbbent rá, hogy 
még -ivás1hoz ,elegendő víz ,sincs, ne1mhogy tis.ztáLkodá,sihoz, a 
ha,r-ceszköz.ök tisztogatásá:hoz, stb. Ép1p·en ezért ,nem ,elreg,en.dő a 

~ helyszínen . talált víz mi,nőségi megvizs,gáltatása, hanem ponto
sa:n f,~I ke'.1 mémi annak m einnyisiég,ét is. Meg kel: á li1a1p.í.tarni ,a 
meglévő kuta:k .vízb._0:zamát és öss.z,e 1k,ell véni a, ,ki,hely,eze.ndö 
ala,kulat szü.kségletével. Nyári Ldőszakban I fő:re na,p-onta 10 li
ter viz-et számítunk, 1 lö·v:ész-ez,redre 25-30 .kbbméte.rt. Tiudni 
k,ell, hogy egy ló ~öz,ep,es naJpi vízszükséglete 40-50 l:iter. Ez-ek
nek az adatoknak az i~,meretében lki ,kell tehát •szárnitanurnk 
alakulatunk narpi vízszükségletét és e:zt a mennyiséget minden
fél,e .könülmények a~öz:ött -bizfosítani kell. Ne .fel,edk,ez,zürnk meg 
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a,rról, hogy ·· a tavaly-nyári bhely,ez,és,ek eigy~k 1,eiginágy,o.bb és 
1,egnehez,ebben megolc'.iható eü. ,p_r.o1blémáját a viíz:hiány ,képezte. 

Az eiü. fielderítő feladata az.oinba:n nem merül lk~ ,a tábo,r
hely vízellátási ·viszonyaina1k a mt;gvizsgálásáva,1. F,el ,kell derí
teni·e a terep e.gJnéb eü. vonatkozásait is. Észre kell v,enni,e, ha 
a rt§föorhely ri,em Jetksz,;!k ·el5ggié véderH 1te1rü1eten, hanem pél :Iául 
síkságon, arhol a szélnek és ,eigyé'.l i,d,őj á1rási b,ehatás•okna.k 1köz
vetlenül oki . van tév,e, va1g-y nagyc·in p:oirüs és homo,k,os . a talaJ. 
Tavaly •épp,ein az utóbbinak a ,kiövetkeztében igen S,Qik conjuni~ti
vifü,e:::. e~et f.or,dult elö. Ily,ein ,esetben javaslatot kell tenni.e al
,kalmasa,bb . tábor1hely ·kivála,sztásárl Me.g !kell is,rnerlkedni.e 
eze.nkiviül a ifeld,erítőJme,k a táihor'hely ·és hrnyéke .egészslgügyi
epidemiológiai helyzd6vel is. A környez,ő ,köz&égeik, vaigy la1lmtt 
helye,k eü. állapotát már cs11k azért is fel kell deríteni, . mert 
v,atószlÍJ1JŰÍeg .iitt l1-~s1zirnk e1hely,ezve a s·e:gÉiyihely:ek. EbbőJ. 1az, is 
J~övetkeziik, hO!gy ,ki kell válaszbnia eziek számára a, legalkalma
sabb é pületeket. 

Szorosan hozzátartozi1k az eü. felderítő:k f eladatáihoz azok
nak az éleLrnisz,er-üzemeknek és beszerző-hely,e1kne:k_ a megvizs
gálása is, amelyekből el,őrdálhatóla;g az aila:kulat s,z,ü:kcégl,etét 
fedezni f01gják Járja végi,g .éc, vizsgálja Jill>eg lelkii.smeJ12tes,en a 
felderítő ,ei,eket a,z üzemeket, _ és úgy válassza 1ki :közülük a leg 0 

alkaLmasa1bbat. Mindez·e1kben a munkákban na,gy segítségiet Je
lentenek a helyi Tanács.ok ,és a hatósági ,qrvos. 

' ' 1 • 

Az elő.kiészüldi idiősza.k fontos felaidata még a ikihely,ezés 
előtt az · egés,z ·legénység orvo~} viz.s1gálatánaik Lefolytatása. Tu
datában 1kell ·Lenni anna:k, hogy a menetgyaJkmlat ,srúlyos fi,ziikai 
megterhelést jelent, amelyet csa1k ép és egészséges. szervezd ,ké
pes elvis,elni káros,o•dás nél1kül. A mendre való alkalmasságot 
tehát meg kell állaipíbní a menet meg;kez,d,ése ,előtt ,és állan
dóan fi'gydni kell a menet tartama alatt is. össz,ef.oglalva, azt 
mondhatjuk, hogy a 1menetre valö .alkalmasságot - a, kcivetkezö 
,té nyezők ,biz.onyítják. E;l-s,őso1r'ba,n ,a szív és 1vér,edénvrendsz,er 
jó álla1pola, amelyet az érverés teltsiógie ésmegfeleLő üteme alap
ján ell,enőrizhetiinik. Má,s,odsor:ban 1a nonmálls J.égz,és, ,amelyet a 
belél,egzés,ek s12áma és mélysége 1ha.tárüz ime1g:. Ha,nmad,siorban a 
normális izza,dás és végül a vér.keringés, légzés r,endes álla
potba való viosszatérés,e a rövid .pihenő alatt. 

Nyáron ez,ek kö,zül a, ~ié:ny,ez.ők közül meniet lköz,b,en - és 
itt ,már benne vagyunk a nyári menetelés egészségüigyében -
kűlönös jel·entőség,g,el ,bir a normális i.zza1d.ás. Me.net alatt nagy-
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mértékib,e,n fokoz,ód:i.k a szer\',eziet hőteD111elés,e. A ,test hő,e;g-y,ert
súlya, amely annaik no,rirrfális 1111ű1kö déséhez rnéLkülözhetetlen, · fo
kozott höl,errdással érhető e l. Az átmel,egedés veszélyére a szer
v,ezet olyképpen fel ei, hogy a bőrfelületen kernszi:ül .az izzadás 
megi,ndításával, ,párolgással és kisugárzárssal nrö,veli ai hő
leadásL Az ,ember ,normális megte!iheliés esetén kis,ugárzás útján 
'k1b. 45%, hőelvez,etés,s,el ti:bb, mint 30%, ,izza,dással csak 20% 
meleget v,eszít. Menet közben, ,különösen erőltetett meneteknél, a 
hőlead~s,na,k ,ez a formája elégtelenné válik Ilyen 1körühnényeik 
köz.ött k,ülöniÖrs j.e}e:ntősrérgi6el bír a :n:a,gyf.ok1ú izzadá,s és a oíed
vess,ég,n,e,k a 'bőrr,ől való elpárolgása. Ily.enko,r a bőir felületéről 
való pámLgás a,z autó hűtőjéhez rhars:onlítható, amely a motor 
hömérsé'kletét a szükséges színvonalon tartja. Egy rNÖbcentimé
ter víz ,eLpá.roiogtatásá:hoz .kb. 0.5 nagy ikalória .kell, aiiviiből a,z · 
,következik, hagy minden liter, a -test felületén eLpá:rolgó iz:zad-
ságihoz 500 nagy kalárria szükséges. · . 

Erőltetett meneteknél a sz,er'V'ezet izza,dsárg útján általában 
4- 4.5 liter folya,d,éikot veszít. Ha Hgy,elernbe v,esszük, hogy 
1 liter izza,dásna1k az elpárologtatásához 500 rnagy :kalória szük
séges, úgy meg lehet határozni az ezen az úton lea,dott hő ösi:'-z
mennyiségét. A szá:mítá,s kimutatja, hogy nehiz nyári menete
lésnél a szerv,ezet az izzadás útján történő hőleadással 2000 ka
lóriát v,eszít. 

Az izzadás ikülönös,ern az,o.kban az ·e&etekben foilmzódi1k, ami
,k,or a,z ,erőltetett fi.zikai munka kövebkeztében a ihőte.rmelés meg
növ,ek,szirk és a sugárzás va,gy 1vezdés útján történő hőlea,dás 
megne.hezíteH. Ezt a küls.ő levegő magas hőmérséklete, a szé l
hiány, a na,gy teher és a .kübő !körülményeikhez nem . alJ<almaz
kod,ó öltözé ikülönös,en elő.s,egíti. 

Az izza,dásnak, .miüt hőkirvála,sztó tény,ez,őnek, helyes ki,érlé
kelése1ko,r teikintetbe k,ell venni, ho,gy határs,o,s hőleardás csak 
a,bban az ·e&etben énhdő ,el, ha a,z izzadság tényleg elpárolog a 
hör, vagy rirnha felületéről. Erős izzaidásnál, ha a Leveg,ő nedves-

. ségtartalma igen na,gy és sz·él·cseind van, a,z izzadság csa,k .kis
méretben ,páwlog el és l,ehülést rnem ,eredményez. A 1kö nnyű, a 
test f,elül,etét szabadon ·hagyó öltözet ,el,ősegíti az iz.zadság el
pá:r,olgását a bőr fe:fü2tfa,ől. Az, ho1gy az izwdtság 
a bő-rnől ,cs,ep,pekiben és pataiko.kiban folyik-e le, vagy azt zs·eb
·kendöv,el LetöröLjük, a hőves.zteségrie b,ef,olyást niem .gyarlmrol. 

Az ,emberi sz,ervez,et v:íztartaL~ka ig,en •Cs,e1k,ély. E.p:p,e~ ,ezért 
számolnunk 1kell menetben ,egy i,d,ő,pornttal, amikor az izzads,árg 
útjáin való rhőleadás lécsc,kken, vagy telj,es,en megs,zűniik. Ennek 
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követk,eztében a hőguta v,eszély,e áll elő. Ép,p,en ·ezért a menete
lés alatt a szerv,ezé vízv,es.zteségét .. piitolini ,kell. Az -izzardás fo. 
lyamatá.bain és termész,etes,en a hőlea,dásban is jelentős szerepet 
játszLk a natri.urn chlorid, amelyből az izzadság 55-480 .ffiü'f. 
száz,a,lékot tartalmaz. Minthogy· a s.z,ervezetben a natriurn -ch1o
rid tairta,lék ·k,e,viés, annak elfogyása után · az iz.zaidás még abban 
az esetben is megszűnhet, :ha elegendő mennyiségű víz áll a 
.szervezd r-endel1k,ezésér,e. U gyainez,en okból ilyenkor megszüni1k 
a viz fehúrvódás.a a belekből is. Ebből 1bfolyóla1g a, nagyme,nrnyi
ségű vízif.elvétel az .elsótlainodott s.z,erv;ez,ethen nem ad ik,ellő 
eredményt. Az ,egy,eUern kiút ebből a helyz.etből az, ha, a, iv.íz:hez 
sót teszünk, ·vagy · azt más úton visszük !be a szervezetbe. Ez 
iörfénhet sós 1lreks1z, ,sós lki~tsZ€r1sült, vaigy eg'Y!szierűen !sózott ke
nyéi:'f o.gyasz,tás formájá'bain. 

Épp,en ezért nyári menet esetében a, helyes vizv-eszteségip,ót
lás a ikövetkez,ő: I·n,dulás .eLőtt, r•eggdi ,után a hancosnaik annyi 
teát ifoell meginn_i, hogy sz.omját teljesen doltsa. Ugyanaikikor az . 
elözée,s,en jól ,kimosott kulaicsot meg 1kell tölteni forralt vfazd, 
vagy kihült teával és gondosan megimosott dugóval szor.os.an 
1.e ,kell zárn'i. •Menet közben és az ·els,ő ,két lüsebb ,pihenőnél inni 
egyáltalában nem .s,zaibad. A szájban ikeletk.ező szárazságot esd
leg szájöblítéss,el, vagy ,egész 1kevés mennyiségű vízivással 1kü-

. szöböljü,k ki. A ha1nma1di.k és negyedik ,kisebb ,pihenőnél, 5-6 
perces pihenés után, a:j1án'.1atois a, 1kul aicsból 1ki1s, .1nyelésekkel 2- ,1 

2.5 del. vizet inni. A víz utolsió •részldeit minél toválbb a: száf
barn kell tartani. A hosszú pihenőhelyre való beiér.kezés után nem 
sza,bad awnnal inni, hanem előz,eteson . kiöblítv,e a száj át, ½-1 
bögre viziet lehet eHogyasztani. Indulás -előtt most már annyit 
lehet i,n,ni, hogy a szomjúság teljesen lecsillapodjék. A nagy 
pLhenök alartt a ,tula,csot jól 'ki kell öblíteni és meg kell ,i,ölteni 

· jóminö1séigű ivóvízz,el, vagy teá•val. Az ,első ebéd utáni kis pihe
nőnél inni nem szaihad, cs.u1pán a szomjús.ág cs,illa1pítására a 
szájat és a tor1kot kell 1kkibl:íteni. A hanma,dik és negye,di.k ikisebb 
pihenőnél szomjúsá,g é,sietén 1-2.5 dd. vizet ajánljrnnik meginni. 

· Az éj}eli pi1henőr~ való ,beénkre.zé s után azonnal sokat inni' 
nem szabad. Va,csora után a szomjúságot teljes mértékig csílla-

'. pítani kell. . 
Különösen nehéz ,id-őj árás,i vi1s'.zonyo,k es-etén, ami1kor ai le

vegő hőmérsékl-ete 25 C°-nál magasabb, a levegő nedvességtar
talma naigy- és tdj,e:~. :szélcsend van, reg;g1elinél az ételbe adott 
s,ón J<ií,vül a 1ha,ncos.o.knak az -előttük álló út minden 5 1km-ére 
1 g·l'. 1konyh<11sót ,uta,ltassiu.nk iki , akár 'kieiny,_érre s.z,óriva, a1kár más 
formá,ba111. 

20 



Ha a naip máwdi,k f,eLében az idöj árás .k,örülményei n~m 
javulnaik, úgy ,ebédnél ,p,óUóla1g 3-5 gr. sót ·utalunk ki. Tájélm
zódás,l-OéiP'pen tudni !kell, hagy a honvéd minden kg-os s,úlyv,esz
tesiégére 3-5 gr. sót ,k,ell pótl,óla,g ,ki.uta,Lni. Ezek a számadatok 
a vér nátrium chlorid tartaLmáin, ·és anna1k ,izzad.ás útján való 
elveszté-sén alapul:naik. Termész,efos,en, különös 1Hgyelmet kell for
dítani ana, hogy a 1lüegészítő ·sómennyiség elfo,gyasztása után 
a honvéd kellő meITI1yli1ségű teáti, v,a1gy vi.Z1et igyék. 

Fi.gyelembe ,k,ell v•enni azt is, hogy ,ha, 1na,gymennyisiégű nát
rium chlgri<d jut be a sz,erv,ez,eföe, ,~z az izzadás és a ,hőki·válasz· 
tás meohanizmusát megnehezíti. Ezért a s,ó kiutalás,ánál feltét
lenül megfelelő óvatos.s.ág sziükséges és fi.gyelembe !kell venni 
azt, hogy a só merunyi1sége ,a1z elköv;etkez,encliő , meruete!és és az 
időjárás egyenes arányibain álljon egymással. 

Rendes menetelésnél, 2.5 .km-,es tá1volságún belül, nem túl 
meleg 1dőben nátrium ohlori,d kiutalásának :semmi ala,pj a nim:s. 

Térjünk most rá a ·nvári me1ntelés egyik •komoly ves,zélyére, 
a hé5ig.utára. Konsz,e,rű vélemények szerint · a <hőguta ikciyetkezté
hen heáHó halál főO'ka az asificia, amely a s.zív és légzőszervek 
mííködiéS1érneJk osökker.és,e folytán ,ai hyperthermia. é,s, a hi1rfoelen 
beálló rossz anya,gcs,er,e tünetei között 1k,övefüez.iik lbe. A hőg,uta 
egyik l,egfontosabb tünete a kif ej,ez,ett fáradtság, a sz:í,vmü,J-Oödés 
és a légZ!és romlása. A szívműkijdés és a légzés ,gy,en:gülése ik,ö
vetkeztébe,n ,csökken a bőr vérellátása és tgy az izzaidá1s is, ami 
a ,hőleadás csökik,enéséhez vez.et. Ennek körv,et.kezté1ben a test M
mérséHeténe:k hirteloen· növ,e,k,edés1e, az érV1erés és a légzés meg
gyarnulása, iNöhögés, el~ékülés és görcsös rángatódzás fi1gvel· 
hetö' meg. Ezután ·a szövetek oxi,giénéhségi tünetei között hekö· 
vetkezik a ha'.1ál. · 

A rhő,g,utától élesen el ,k,ell ,dnffer,endálnunik a n,a,p.szrúrást, 
a,IT',ely ainnaik a ,következtföen ji::n létr,e, hogy a naps.ugarnk .k,öz
vélenül érve a fejet, azt nagyrnériélkíben átmelegíti.k. A na1pszú
rást a test hőmérsékletének lassú f,el,e,me1'!0edlése •é.s a ikö,z1p,onti 
id,egrnnd,~zer rés.zéről jel entkező tüneteik j,ellemzik Itt a halál 
valószínűleg a ,központi ,i,degrendszer ,bén,ulás.a ,köviet~eztéhen 
áll 1be. 

A hőguta a gyengie.ség tüneteit,ől a collapsusig, a le!!külónbö
zőhb formá,ba,n j,elentkez!he:t. Tudni 1kell, hogy éles ihatár a hő
guta kcnnyű és nehéz formái 'köz,ött úgys'.i'!ólván nincs, Ha a 
kezdeti stádiumban lév,ő túlmel,egiedés tüneteit ,k,eUő i,dföen 
ész:rev,esszük é:s a .betegnek a,zoin,na1 ,elis,ős.egélyt nyújtunk. úgy 
.gy,orsan m0g;gy,ógyul. A hőguta hiirtelen, ,colla1psus 1fom1.áiában 
is felléphet, ·visz,mt vannak ,es,etek, aimtkor a súlyos j,elensiég,ek 
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plihenés :köz,ben, 5-6 órával a ma1gas hő behatása után jelent
l<emek Ebhen az esetben a !ki:iz,ponti ideg.rendszer tünetei van
na,k ,előtérben. Az öntudat gyein9iLilésétől ,egész,en a •comáig a . 
l,egkülönbé.:z,őblb formák elfüor,dufhatnak. Az esdek 50 %-.ában 
~p·il,egtifonm-,görcsök j,eLentl<eznek, 25 %-áiban pediig félrebes.zélés 
figy,elhető meg. Gya,koria1k a lbénulások iés a 1besz,élőMp,eS!s.ég 
korlátoz,ódása is. Obj,edíven a testhőmérséklet 40 C0 -iQ' és ma1· 
gasa1bbra való eimelkediés,e, a,z érverés gyor:sulása, légzési za:va-. 
rok, :né,ha há!llyás és .ha~imenés Hgyelihető meg. 

Az eszmél~t vi,sszatérése a gyógydás lieigifonitosabb iüneit,e, 
Tudn-i k,ell az.ot11ban azt, h01gy a normális lközérzet ,és ai teljes 
gy,ógyulás ,köz.ott elég •sok iidő telhet el. A hőgutát súlyos heteg
S!é.gnek ,kell tekinteni és a heteg,et f,el,tétl,enül 1kárházba kell szál-
lítani. . · ·. 

A hőg,uta me;g,elö.z.ése főü<é.p1p,e,n -a menet ,helyes megszerve· 
zése útján éDryetö el. Ebből a ·célból: 

1. Me1eg időhein minél ,korábibain· kell elindulni, hogy az 
alakulat a forró ,dél\i órá,k:han ·a meineucélnál, v,aigy ,a hosszú p1· 
henőhely,en Legy,en. . 

2. -Nem szaoba,d zárt r,endlben meneteltetni az állományt, 
mert a zsúfoltság a,ka,d,ályozza a sza,bad mozgást és a hő-
leadá:st. / -

3. A pih,enal<et .á,nnyékos, lev,eg,ős helyen kell megtada:ni. 
4. Biztosítani .kell a ·ha,rcosok jó V'ÍZ.ellátását. 

. , 5. Az étkezés befej ezés,e és az indulás i,dőpontj a között leg
alább 1.5-2 ·órának ,k,eH ,eltelnie. 

6. Nagy mel.e,gihen ,és Wző naipon a ,s31pikailevételt nem sza-
bad engedélyezni. . 

7. Külön1b,c,z,ő menetkönnyítés,erket kell aLkalmazni. A honvé
de,k kihajtott ,gallérral és felgyűrt ingujjal meneteljenek. 

8. Az oszlop ,közepén rrnenetelő és a hőleadás szempontjá
ból Íigy !Jrndvezéítleniebb :kiörfümérr1y,ek köz1öi:i: l,év,éí alakulatokat 
idöközöniként ,fel kell ,cs,erélni. 

9. A menetelö hmvédeket állandóan megfigy,el,és alatt kell 
tartani egészségügyi szempontból. 

10. Szesz,es italt úgy a menetelés dőtt, mint k!özhen, a leg, 
szigorú,bban tilos fo.gyaszhni. 

N aigy melegben történő menetelésnél kíilönös ,g,ondot ,kell 
fordítc,.ni a,z éldmez·és,re is. A dús f eihérj.e7 és zsírf.og-yasztás kö
vetkieztéhen előállható addiosist foko.z.ott szfo.hydrát bevitellel 
tkerü1hetjük ,el. Előnyös Hyeni~or a főz,elékifélék, gyümöksö,k, tej-
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termélke·k, !burgonya,, cékla, stb . . adása. f:iptpen ezért a, v,ezető
orvosok méf jóval a menet megk,ez.dése el,ött tegyenek javasla
tot a mene alatti -élelmezés minőségú·e .és mennyiségére, dő
térbe helyezve a szénhyd,r.át dús, ,d,e zsírsz,egény étrendet. · 

Ame.nnyiibe,n .ínindez,en rem.dsz1ahtly,ok !bo1Ja1rtása eHenére iis · 
előfordul valamelyiik. honv,édnél egyLk vaigy másik hőg.utára 
utaló tünet, úgy a,z.onnal k·i kell ,nonhi a: ·s,or,ból, árnyékba, kicll 
fe,ktetni, felsz,erelésétől megszaiba,dítani, ,gaHérját 1kinyitni, övét 
l,ev,enni, illetőleg de:réki-g Le 1kell vetkőztetni. Szükség esdén vi
ies hort, va,gy kávét aicLhaturnk ne~d, az arcát és a mellét víz.be
mártott .~end,éível kell t~rölgetni, a ,fejre, ny a1hra s a hátgeri,n.::re 
jégg1el, va,gy ,hi,de,g,vízzel töltött t5<mlőt kell helyezni. I--lőgutánál 
feltéUenül elvé,gzeµdő: J _ a mesterségeis légzés, 2. vérlebocsátás _ 
és szöllőcukior intrnvénás adasa, 3. valamint szíyér1ősítő sz1erek, 
cam.phor, co.ffein, stro1phant.i.11, lo1belin é:s ·car,dias0l a,lkalma,z.ása. 
Helye:s a vér n atrium ,chlo,rid tarla.lmánaik hely.r·eállítása. céljáiból 
f iziol,ógiás ,koinyhas,ó bevitel,e is_ 

· '>-,A menet egészsé.g,ü,gyéhez tartozik még a sz.állító ,esziközök 
,. hygiénéje. Amennyiben tudnii'llík valamelyik alakulat •kihelye

z,ésre vonaton, vagy autón megy, úgy a csa1patorvos 1kötel,esség,e 
azt ,eü. szemp,0.ntból megviz1s.g1álni, kitakaríttatni, szükEég esetén 
pedi,g f,ertöUeniíttetni, illetől,eg megtenni javaslata,it 9,rrn niézvie, 
hogy a szállítás eü. szemp,011tból 'biztositottan tö,rténhessék. 

Végül meg ik,ell még eml.íteni a me:rnet,egészEié,gügyé:v·el kap
c·solalban egy érd,e,kes ta,paisdalatot. M.ár a múltévi, de küknö
~,en az idei menetgya1kJorla.toik a,likaL11ával megifi,gyelték, hogy 
igen ma,gas a gázolásos seirülés·e1k száma. Jól utána néz,y,e a 
jelens,éig okána1k, ki.derült, hogy a men,etelö honvéáek - ,külö·
nösen éjj,el -- f1elka1pasz1lwd1na,k a os,a1pat járműveire 1és a,wk szé
Lén ülve, ufazna,k. Termész,etesen ai 1hoss.z1ú út alatt sokan. el
alszana1k és alvás kö2iben l,ez1Uhanva,, ·éri ,őkiet a gáwlásos sérü
lés. Tiétes·s.üik tehát ,napirendr·e, már csa1k eü. sz,empontból is, 
hogy me,net közben járműv,ekr,e f.elka1pa,s,z,ko1d:11i 1s,zigonúan tilos! 

Térjürrk most át az utolsó téma,köne, a táborozás e,grészség
véd,elmi ikérd,és.ei-re. Ez·en ai területen már :r,eng:eteg ,kitűnő ta
pasztalattal rendelkez1ünk, amelyeiket bvaly nyáron :s,z.ereztünk 
és amelyek óriási se.gítsiégiet nyújtanak az iidei ikiihelyezés.ek1en. 

Ez·ek a tapasztalatok kÖVieteHk meg, hogy Legelsősonba,n ,az 
élelmezés kérd,és,év,el ioglalk,ozz1rni11k, amely már akilmr és amint 
a M.inÍ'szter Bajtárs 06. számú 1parnnosa 1bizonyítja, még a, ,kö
zelmúltban is a csaipatorvosok rn.unkáj á,naik, mondhatni, a leg
elhanya,goltaib:b területe volt, P.edig nem lehet elég·g:é ki:han,gsú-
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lyozni és nem Lehet ,el.ég sokszor elismételni, ho1gy a.z éld:mezés 
ikérdés·e milyen hallatlanul nagy horder,e'ű a katonaság életében. 
Egy kis túlzá1ssal azt· is mondhatnánk, hogy .b,éfoeiviszonyok ,kö
zött a helyes éLelrnezés meg.s.zerv"ez,ése és eUenőrzés,e ik,ell, hogy . 
1kép·ezz,e a csa1pato,rvosok tevékenységének l,eg.d,ö,ntőbb ;részét. 

A osaipafo.rvios feLadart:a éle1rne,ziésii vo1nalo:n ,r,end:kiívül sotk
nHű, amely rendsz,er,es, tervszerű, hoz.záiért.ő és ,gon,d,os murnkát 
kövde,l meg. A sz,emléikon imeggyőzödtürnk airról, hogy sok,s.zor 
a ,csapatorvos számára az éleLmi·s,zer cs,aJk a1kkior ,k,ez,d létezni; 
ami1kor már az al~kulat rnktárá,bain, va,gy ép,p1en a 'k,onyhán va,n. 
Ez teljesen helytelen! A ·csaipatorvos,ok már ott kez,dj,enetk érdek
lődni az éLel,misz·ere1k milyensége iránt, aihol azökat előállítják, 
vagy aihol bes:zerz,ik. Ma már min& több azoknak a csa:patorvo
sokina:k a, száma, a,bk kimennek, végigj árj átk és Leellenőrzik, 
vagy a pioLgári hatós,ági orvossal. leeHenőrizteti.k az él,el,m,i,sze
rekd előállító üz,emeket és hesz,erz,ö helyeket. Természdesen ez 
mtnden egyes csa.patorvosna:k köteless~ge, ha nyug·9dt a4rnr 
lenni a1felől, hogy NéphadseDeg'ünk rábízott résziéniek élelmisz,er
etl-átása sz,e,mpontjából megfelelő .!~crülményeket bi.ztos•ított-,e. De 
hozzáta,rtoziik a hely,es orvosi gondoLkozás fo1galmához is, hogy 
a folyamatot e~ész,ében teki1ntsürk, ne p,edi·g csak egyes részle
tekkel fog-la'.'kozzu:nk. A honvédség élelmezése pedig ott, az 
előállító üz,emeik.ben és ibes.zerz,é5 helyek.en 1ke.z, d,ő,dik. 

Az él,elmezés folyamatána,k második láncszerfl·e az élelimi
sz,er-sz.állítás. Ez,en a területen is rengieteg hiba, fordul még elő. 
Pél,dául tav.aly :srok helyen a 1kenyer:et ugyanazon a te1herautón 
hozták be az üz.emiből, amelv,en 1pá,r ,órával ,ezelőtt földet hord
tak, vagy a honviéde'k.et sz,állífották. A k.enyeiret csaik úgy egy

'·szetüien bedolbáltárk a kocsi·ba és .s,e:m alá, s,e:rn fölé nem helyez-
tek ta-karót. S.őt az is ,előfo,rd!ult, hc1gy egy ilyen ,k,envérDel teli 
,p,01r,felhöben ús,z1ó kocsilban F>Q."V :hornnéd a 1k,eny,er,ek tetei•én ült és 
utazott. IlyPn Lehetetlen állapoto\rnt tenmészdes,en nem sza,ba,d 
m€gtűrni. ügyeljü:r,ik ,arra iB. ho,gy a,wkat .a· ko~ .. ara.ka.t. ame
ly.ekben a táibor te.:rületén ,belül viszilk a keinyeiret, 1e!!'é sziében, 
va,gv éJp1oen fels.zdetelve, ,egy.irk helyr,ől a m {isikra, feltétlenül · 
béleljék tiszta f,e11Jér r,uh.ával ·,é.s ,u:gy.anily,ennel .taikarják k 

Gya,kran hibásan történik a hússzállítás is, amennyiben azt 
véres, mocskos ponyvában végzik. A hússzál'lítás helyesen · cink
vagy alumíniumlemezzel bélelt, jól zárható ládában oldható meg. 
Minden egyes szállítás után a ládát meleg vízzel, homokkal 
vagy fűrészporral ki kell súrolni. De igen sok gondosságot igé
nyel a tejszállítás e:Jenőrzése, sőt a vízé is, amennyiben azt 
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lajtban, vagy hordókban hozzák valahonnan. A tej és a víz 
fertőződése okozhatja a leggyorsabban kirobbanó és a legna-

1gyobb tömegekre kiterjedő súlyos enteriti:s, typus .abdominális, 
dysentheria, stb. járványokat. A pasztőrizált tej leplombált kan- ' 
nákban érkezik. Ne feledkezzünk meg a p,lomba épségének min
denkori ell enőrzéséről. Azonban a nem pasztőrizált tejet tartal
mazó kannákat sem sz~bad felnyitni mindaddig, amíg a tej 
minőségének ellenőrzésére; illetőleg a fogyasztásra nem kerül 
sor. Az élelmí:szer szállítás hyg:iéneis eUenőrzése teihát egyik igen 
fontos foladata és kötelessége a csapatorvosnak. 

Szá'. lítás után az élelmiszereket, amennyiben nem kerülnek 
azonnal feldolgozásra, raktározzák. Itt következik a csapatorvos 
ellenőrző tevékenységének harmadik láncszeme az élelmezéssel 
való foglalkozás folyamatában. Az élelmiszerek egy rész,e jégen 
tárolandó, más ' része egyszerűen a raktár-ban. Jégverem l~tesí
tése el,eng;edhetetlen 1köV1etelmény,e a, di.ely;es élelmi1S1ZJer táro\ísá
nak. Tudni kell azt is, hogy az élelmiszereket közvetlenül a 
jégre helyezni még akkor sem szabad, ha mesterségesen előál
rlított jegünk van, ere különösen nem természetes jég esetében. A 
húst az előbb leírt ládában, a tejet kannában tároljuk a jégen. 

Az élelmisz,erraktár elhelyezésénél eJ.emi követelmény, hogy 
a környezete tiszta, száraz és lehetőleg hűvös, szellős legyen. 
Ne essünk tehát bele az idén abba a hibába, amit tavaly nem 
egy alakulatn'ál láttunk, hogy az élelmiszer raktárakat a legtű
zőbb napra , konyhával és egyéb · sátrakkal körülte'.epítve épí
tették. 

A nyári melegben természetesen fokozott gondot kell fordí
tani az élelmi·szerek minőségi ellenőrzésére. A nyersanyagok 
megvizsgálását beszállításukkor, valamint feldolgozás előtt soha 
el nem mulaszthatja a csapatorvos. Romlottsagra, vagy fertő
zöttségre való gyanú esetén azonnal mintát ~el! beküldeni a 
Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató ,Intézetbe (Budapest, 
VII., Gorkij fasor 9. sz.). 

Nem el egendő azonban romlatlan és fertőzé's.mentes élelmi
szert biztosítani a csapatok részére. Fontos, hogy a honvéd napi 
élelmiszer adagja -tartalmazza a szükséges kalória -, vitamin- és 
ásványi só mennyiséget is. Ezért a csapatorvosnak lelkiismere
tesen bele kell fo lynia a heti étlap összeá'.lításába és ellenőrzé
sébe. ;ehát az étlap összeállítását és végrehajtásuk ellenőrzését 
nem csak quantitatíve, kalória szempontjából kell elbírálni, ha
nem tekintetbe kell venni az idényszerűséget, valamint a fehérje, 
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S?énhydrát, zsír és ásványi só arányokat,. Tavaly rengeteg pa· 
nasz volt az élelmezés egyhangúsága miatt, aminek legtöbb
ször - a gondatlan étlap összeállításon kívül ~ a nagyon szűk
körű he!s,zerzés volt aiz oka. Az ,eü. szolgálatnaik Ls 1s1Z01rgalmaz
nia kell a beszerzés szélesebbkörűvé tételét, mert legtöbbször 
csak így biztosítható az éle'.mezés megfelelő biológiai értéke ~s 
idényszerűsége. 

Sok panasz merülhet fel a szakácsok munkájával kapcsolat
ban is. Ezért az orvos a készételek minőségét és élvezhetőségét 
is e.Jlenőrizze. Nem közömbös az adagok helyes elosztása · sem. 
Az eü. thts-ek és egészségőrök, de a csapat-orvosok feiladata is 
ellenőrizni, hogy az étel szétosztásánál mindenki megkapj a a_ 
neki járó adagot. 

A csapat.orvos f~ladataihoz hozzátartozik a konyhatisztaság 
és a konyhaszemélyzet ál'.andó egészségügyi ellenőrzése is. A 
tábori konyhának feltétlenül legalább két részből kell állnia. Az 
~előkészítőből -és magából a főzőhelyiségből. Előkészítés nélkül 
élemi1sizer ,a, 1k01nyhára1 /be nem kerühet. \A konyiháin, és a,z e'.őkészÍ· 
tőben feltétlen rend és tisztaság legyen. A .konyhaszemélyzet 
részér.e folyóvizes mosdót, szappant, körömkefét és gyakran vál
tott, tiszta törülközőt kell biztosítani. Szakácsok előkészítéssel, 
előkészítő munkások főzéssel nem foglalkozhatnak. Ezek elemi 
szabályok, amelyeknek betartása feltétlenül kötelező. 

Rendelet írj a elő az élelmiszerekkel fogla'.kozó egyének idő
szakos vizsgálatát typhus bacillusgazdaságra, valamint tbc. 
szempontjából. A konyhaszemélyzet ilyen irányú szfüővizsgá~ 
.latait a kihelyezések alatt is lelkiismeret,es,en és pontosan lássuk 
:el. Tábori körülmények között se engedjük meg, hogy az elő 
készített nyersanyagokkal vagy a készételekkel olyan egyének 
érintkezze.nek, akik a szűrővizsgálatokon negatívoknak nem 
bizonyultak. De t,erjedjen ki a figyelmünk arra is, hogy például 
hogyan mosnak kezet a szakácsok. Megtörtént például tavaly 
az egyik táborban, ' hogy szabályszerűen beállították a folyó
vizes mosdót ( csapos hordót), és amikor a szakács bajtársat 
kézmosásra szólítottuk fel, az előkotort egy horpadt., piiszkos la
vórt, viizet e:rng,edett bel1e és .albba mosakodott. Nem is szólva 

. arról, hogy utána valami felismerhetetlen szírtű rongyba törölt-e 
meg „tiszt.ára mosott" kezét. Tanítsuk meg tehát a bajtársakat 

. a helyes kézmosás szabályaira: mert igen könnyen múlhat ilyen 
apróságokon a csapat egészsége. · 

Az orvosoknak állandóan ellenőrizniök kell a kantinokat is, 
különösen tábori viszonyok között. Itt még több szabálytalan-
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ság és visszaélés fordul elő, mint a konyhán. Számos szemle 
tanusága szerint a kantinokban a J.egelemibb eü. szabályokat 
sem tartják be. Az éle,Imiszerek letakaratlanu; hevernek, és raj
zanak rajtuk a legyek. A kiszolgáló asztalok, amelyeken fel
vágottat, kenyeret, stb-t vágnak, soha nem láttak súrolókefét.. 
A poharakat nem folyóvízben mossák el, hanem egy vödör pisz
kos lébe mártogatják, szennyes kezükkel együtt. Tudatában kell 
lennünk annak, hogy hiába e'.lenőrizzük a konyhát, annak sze
mélyz,etét és az élelmiszerrakfárakat, ha a kantinokra nincs 
gondunk. Képezze tehát a kihelyezéseken az orvos bajtársak el
lenőrző tevékenységének egyik súlypontját a kantin és személy
zete állandó _egészségügyi megfigyelése. 

Volt már szó arról, hogy a i:ava!y-inyári !kihelyezések egyik 
legkomolyabb problémáját, a megfe'.elő minőségű és mennyiségíí 

! víz biztosítása képezte és hogy éppen ezért nagy gondot kell 
erre fordít1ani ,a táborhely felderítése alkalmával. Tudni kell azon
ban hogy nem elegendő a kutak vizének egyszeri megvizsgál
tatása, hanem azokból havonként és szükség szerint kell mintat 
beküldeni a Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató Inté
zetbe. Az olyan kút vizét, ame'.yet szennyezettnek, vagy fertő
zöttnek találtak, le kell záratni, vagy különböző tisztító eljárá
soknak kell alávetni. Az egyszer megtisztított kút vizét újból 
és újból ellenőrizni kell. 

Fordítsunk különös gondot a kutak környékének tisztántar
tására is. Latrina, szemétgödör, istál'ó a kúttól minimálisan 
50-200 méter távolságra legven. A földalatti vízér folyásának 
iránya az esetleges síennyeződés, piszkolódás forrása felé men
jen és ne fordítva. A ta'lai mindig a kút felől lejts,en, a szeny
nyeződés megakadályozás.ára. 

Sok hiánvosság fordult elő tavaly a kutak eü. őrizete körül 
is. A Honvédő Háború tapasztalatai megmutatták - írja Krot
kov -, hogy a hads,ereg víze'.látását szolgáló kutakat úgy kell 
tekinteni, mint szigorúan őrzendő körlettárgyakaL E:ppen ezért 

· -? a kutakat úgynevezett védőterülettel 'kell körüly;enni. A védő
terület 1a \nÍzfoirrá1s. vagy kút !környéu<1éneik beszennvezésiétől való 
megóvására szolgál. Ezen belül semmi olyan. tevékenységet nem 
szabad engedélyezni, amely a víz bepiszkolódását eredményez-

_. heti, és így ronthatja a víz minőségét. 
Minden eszközzel meg kell akadályoznunk a szabad víz 

(folyó, tó) fog-vasztását is. Ez különösen azokon a helyeken 
jelent problémát, ahol nem áll rende'.kezésre mei2"feldö meny
nyiségű, Vflgy minőségű víz, és a közelben tó, folyó , stb. van. 



A siabad víz fogyasztása typhus, enteritis és egyéb járványok 
veszélyét r1erjü rrna1gáb:a1I1. Sok esietbEm ,az az Oika a. 1sz·albad víz 
fogyasztásának, hogy a vízhordás és tárolás he'.ytelenül történik. 
Tavaly az egyik kihelyezésen 12 km távolságról, jól ki nem fő
zött és tisztított boroshordókban szállították az ivóvizet, amely 
így természet.esen nemcsak állott .és meleg, hanem élvezhetetlen 
hordó- és borízű volt. Nem csodálatos ezek után, hogy a hon
védek jórésze a közelben lévő Duna vizét itta. Sok kívánni
valót hagy maga után nem egyszer a vízszá'.lító fartályok és 
tároló c·iszternák tisztasága is . . A vizet csak tiszta edényben sza
bad szállítani, vagy tárolni. Éppen ezért az edény könnyen tisz
títható és kezelhető legyen. Ellenőrizni kell, hogy a vízzel dol
gozók kezükkel vagy eszközeikkel be ne ·szenny,ezzék a vizet. 
A vízszállító, illető'.eg tároló edények fertőtlenítésének legered
ményesebb módszere a klórozás. A forró vízzel kimosott és víz
ze: megtöltött · edénybe literenként kb. 50 mg aktív klórt tar
talmazó klórmeszet teszünk. ½-1 órán át többször megkever
jük, majd kiöntjük. Ha nem hordóról van szó, úgy elég, ha 
3-5 % -os klórmészoldatba mártott ronggyal áttöröljük az 
edényt, majd 10-15 perc mulva 1-2 mg pro'.iter klórtartalmú 
V:ízzel kiöblútjük. 1 í 

Éllenőrizzék a csapatorvos bajtársak a kulacsok tisztaságát 
is. A kulacsokat 30 percig tartó kifőzéssel, vagy klórozással fer
tőtlenítjük, még pedig úgy, hogy a vízzel telt kulacsba 30 percre 
l %-os klórmészoldatot öntünk. A fertőt'.enít.és után tiszt1a víz
zel kell a kulacsot kiöblíteni. 

Rá kell nevelni szívós és kitartó felvilágosító munkával a 
bajtársakat a vízfegye.Jemre. K.i kell őket oktatni a sok folyadék 
fogyasztás élettani ártalmairól, a közös pohárhasználat, a sza
bad vízivás, a kulacs tisztán nem tartás veszélyességéről. 

. Az elegendő mennyiségű víz hiánya természetesen maga 
után vonja a tisztálkodás nehézségeit is. A legfőbb hiba itt az, 
hogy a bajtárs,ak részére nem biztosítják a folyóvízzel való mo
sakodás lehetőségét. Már pedig alapigazságként kell e.Jfogad
nunk, hogy a nem folyóvízben való mosakodás egyenlő a piszok 
hígításával, a közös lavórban való mqsakodás pedig a fertőzés 
lehetőségeinek kiterjesztésével. Folyóvizes mosakodó berendezés 
igen egyszerű és kéznél levő eszközökkel is előállítható. Ilye
neknek a leírását már többször adtuk közre. 

A személyi hygiéne tár,gykörébe tartozik a ITTyári kiihelye~ 
zések másik kardinális problémája, a lábbizzadás és a követ
kezményes lábfeltörés. Bár nem kétséges, hogy a ·lábizzadást 
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teljesen kiküszöbölni addig, amíg a honvédek a legmelegebb 
nyárban is a gyakran zsírozott csizmákban végzik gyakorlatai
kat, nem lehet, mégis a csapatorvosnak egyik legfontosabb fel
.adatát ennek a megelőzésében kell látnia. A tavaly nyári kihe
lyezéseken so~an nálunk is kipróbálták már a Szovjet hadse
regben annyira bevált, K.rotkov által javasolt lábhintőporoka t, 
és kitűnő hatásúnak találták. Haszná'.juk fel itt is a Szovjet 
hadsereg tapasztalatait, és ·igényeljünk ebből a szükségnek meg
felelően. 

A lábizzadá:; és a következménye lábfeltörés megelőzése 
a helyes lábápoláson keresztül lehetséges. Tapaszta)at szerint 
a lábfeltörések zömét lábizzadás okozza. A lábbeli rossz sza
bása, a kapcák helytelen feltekerése, a piszkos láb, a lábbeli 
helytelen, vagy gondatlan kezelése elkerülhetetlen lábizzadást, 

.< majd feldörzsölést, kipátást, az ujjakon és a talpakon pedig 
tyukszemeket okoz. A naponkénti lábmos.ást, vagy a lábfejek 
vizes ruhával való ledörzsölését a legmostohább körülmények 
között S·em szabad elhanyagolni. A lábápolás másik feltétlen 
kelléke a kapcák he'.yes alkalmazása, amely megvédi a lábat az 
izzadástól és a kidörzsöléstől. · Fogadjuk el tehát szabályként, 
hogy a ka·pcát minél gyakrabban . váltassuk. Nyáron két-három 
váltásra is szükség lehet. A kóros lábizzadás megelőzése cél
jából javasoljuk a parancsnokság felé, hogy gyakorlatozás köz
ben, amennyiben lehetőség van rá, pé'.dául pihenőknél, rendel
tessék el a lábbeli levételét, a kapcák napra való kiterítését és 
megszárítását. Már ez az egyszerű rendszabály is nagyban hoz
zásegít a helyes lábápolás k,eresztülviteléhez, s a lábizzadás 
megelőzéséhez. 

Az egyéni hygiéne szabályainak betarthatósága szorosan 
összefügg a környezet hygienes állapotokkal. A fehérnemíí, 
ágynemű ·és a test.i Usztaság részben az á'.talános tábortiszta
ság függvénye. Ahol a tábor porfelhőben úszik; az étkező asz- , 
talok zsírosak, piszkosak, az ürüléket a legénység szétszórja, 
stb., ott igen rövid idő alatt bepiszkolódik a ruha, az ing és 

,.r maga a bőrfelület is. A cigarettavégek, ételmaradékok, a!ma
csutkák szétszórása, a köpködés és a lótrágya a tábor terül e-· 
tén, vagy közvetlen környékén nem csak ízléstelen, hanem kife
jezetten antihygienikus is, ami ellen minden csapatorvosnak a 
leghatározottabban küzdenie kell. 

Nyári kihelyezésen komoly szempont a latrinák és a sze
métgödrök jó elhelyezése és megfelelő kiépítése. Erre vonatko
zóan Krot.kov Katonai Egészs.égtanának megfelelő fejezetei pon
tos iránymutatást adnak. Ennek az alapján tegyenek javaslatot 
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a vezetőorvos bajtársak a latrinák és szemétgödrök elhelyezé
sére, valamint a kezelésére, és ellenőrizzék a végrehajtást. 

A csapatorvos bajtársaknak gondot ke'.l ford-ít.aniok a szú
nyogok, legyek és rágcsálók elleni küzdelemre is. Ezt tavaly a 
legtöbb helyen elhanyagolták. Ha mégis tettek valamit kiirtásuk 
érdekében, sokszor nem fogták meg helyesen a dolgot. Rakták 
f,el ,a szúnyoghálókat, szórták a DDT-t,, alkalmazták tucat
számra a légypaprírt, de arr.a 111em gondoltak: a nyi.tott szemét~ödrc,lk 
lefedésére és klórmeszezésére, a · sok s:uétszórt ételhulladékra, a 
konyhától 20 méterre telepített istállór.a, a klórmeszezni elf,elej
tett latrinákra, a kutak körüli pocsolyákra, egyszóval mindarra, 
ami lényegében a szúnyog, a légy és rágcsáló inváziót előidézte. 
Aki tehát nem ezeknek a rovartermelő _ helyeknek a likvidálására 
megy rá, és nem az eredendő okokat igyekszik kiküszöbö'.ni, az -

· tulajdonképpen helytelen tüneti ·kezelést alkalmaz a helyes cki 
therápiával szemben. 

Meg kell még emlékeznünk a ruházkodás hygiénes kérdéseiről 
is. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a csapatorvosok az egész
ségvédelemnek eziránt a területe iránt sem tanusítanak megfe
lelő érdeklődést. Már pedig eü; szempontból, egyá'.talán nem 
közömbös az, hogy például a honvédek el vannak-e látva az 
idénynek megfelelő ruházattal? Idejében tegyenek tehát javas
latot a vezetőorvos bajtársak a zsávolyruha kiutalására. Erdek
lődni kell a kapcák mennyisége és minősége, a lábbeli nagy
sága, stb. "iránt is. Ezekben a kérdésekben a htp. parancsnok
kal vállvetve . kell küzdeni a hiányosságok kiküszöböléséért. Az 
orvos bajtársak a szükségnek megfelelően tegyenek j ava·slatot 
az öltözet megválasztására. Az időjárásnak és a munkának meg 
nem felelő öltözködés sok betegséget okozhat, ami a kiképzés 
hátráltatásán, és a honvédek egészségének megkárosításán kí
vül még a csapatorvos munkáját is növeli. Fordíts.unk tehát 
fokozottabb mértékben gondot a ruházkodás kérdésére is. 

Röviden ennyiben lehet összefoglalni a nyári kihelyezések
kel kapcsolatos feladatokat. Meg kel; mondani, hogy nem kevés 

. az, ami most a csapatorvosok ,előtt megoldható problémaként 
f eltornyosul. A nyári kihelyezés azonban nem csak az eü., ha
nem minden egyéb szolgálati ág és fegyvernem nagy próbaté
tele, amelyen mindannyiunknak összesen és külön-külön jól kell 
megá'.lni helyüket. Tekintse minden egyes csapatorvos bajtárs 
ebben a tanulmányban foglalt feladatokat harci kérdésnek, és 
küzdjön úgy megvalósításukért, hogy az eü . .szolgálat JÓ mun
kájával is elősegítse a nyári kihelyezések sikerét, és ezen keresz
tül Néphadseregünk további megerősödését. 
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VASf[GYH[ 

SlOLCALIIT. 
Dr. RESOFSZKY PAL őrnagy 

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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ROVACS JA.NOS százados 

Élelmi<'ikkek. minosege és a minoség 
gyakorlati megállapítása 

Az élelemezési cikkek jóminöségének gyakorlati, teihát gyors 
megállapítása az élm. raktárvezető egyik igen foutos feladata. 

Ennek a feladatnak azonban csak úgy tud ,eleget tenni, ha me,g 
is tanulja a megállapításra vonatkozó különbö;,;ő módszereket. 

A mi készleteinknek jóminőségüeknek kell lenni. A raktá
rainkban egy gramm römlott áru &em lehet! 

Eppen ezért minden árut a rakt. vezető az orvos bevonásával 
beszállításkor és kiadás előtt köteles alaposan megvizsgálni. 
. A raktárvezetők a hadtápszolgálat e területén végzett jó mun
kájukkal is hatékonyan tudnak közreműködni 111éphadseregünknek 
megerősítésében. 

Szakmai tudásunk bövítesére alábbiakban ismertetem a leg
f antooabb éle!micikkek minőségi követelményét és a minőség 
megállapítás gyakorlati módszereit. 

1. A kenyér felületének zártnak, - repedés és hasadás nélkül -
sírnának kell lenni. A kenyér színe sötétbarna, formája lehetőleg 
t>zabályos, hooszúkás é2 gömbölyű felületű legyen. A kenyér belé
nek rugalmasnak kell lennie, összenyomás után az erede,ti formá
. ját kell visszanyernie. 

A kenyérbe szúrt f émtűre, vagy éles fa pálcikára nem szabad 
a .kihúzás után kenyérbélnek hozzá ragadnia, annak tisztá111ak kell 
maradni. A jól" megsült kenye..et, ha megkopogtatjuk, tiszta han-
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got hallunk, azonban, ha sületlen rész i.s vain benne, a hangzása 
tompa. 

2. A liszt termész,eteis színű és szagtalan legyen. Dohos, pe
,nészes szagú nem lehet, sem ásványi keveréket tartalmaznia nem 
-szabad. _ · · 

A beszállított lisztet a mintával összehasonlítjuk, meg.szagol
juk, majd megízleljük. A nedves.ségét tenyerünkön való összenyo
más után a széte-és, illetve a osomóban maradás mutatja. Míg az. 
első,nél a liszt száraz, addig az utóbbihál nedves. 

3. A gabonaféle természetes színű és szagta-Ian Jegyen. Szín
telen, vagy sötét, dohos, penészes, vagy idegen ízű gabona nem 
egészséges. , 

A száraz gabonát, ha átöntjük, porzik. A nedves gabona erő
. sebb nyomásra ösisze'.apul, vagy szétnyomódik. 

4. A szárított főzeléknek szagtalannak és minden idegen anyag 
tól mentesnek kell l•ennL 

Nem szabad, hogy rothadt, penészes, a kérdés,es főzelék fé
lére nem je'.lemző, tehát idegen, vagy keserű mellékíze legyeri. 

5. A cukor, ha tiiszta, hófehér, vagy kristály s.zínű. 
. Nem sza-bad idegeri sza;gúnak és láthatóan piszkosnak 

lennie. 
- 7, A paradicsompüré hordós és bádogdoboz csomago!ásban 

kerül forgalomba. A hordós árunál a hordón és a pürén penész
nek lenni nem szabad. A bádogdoboznak a végeinél a bádognak 
felpúposodni nem szabad, mert a benne lévő paradicsornpürének . 
a bomlását, illetve romlását je1zL 

A paradicsompüré ne legyen túlsózva és ne tegyen benne 
idegen anyag keveréke. A paradicsomnak s-em keserűnek, sem 
borszagúnak lennie nem s.zahad, mert ez az erjedés jel,e, 

8, A savanyított főzelék-, vagy zöldségfélék csoma,golá:sának 
sem penészesnek, s·em piszkoS1Dak lenrti nem szabad. 

Szaglás és ízlés során dohossza.gú, vagy megsiavanyodott, 
de kellemetlen vagy kes,erű mellékíze ne legyen. · 

9. Friss zöldségféle és a burgonya érett és egészséges !,egyen. 
Ne Jegyen közöttük éretlen, penészes, fagyott, vizes és pisz

kos, rothadt, -vagy f éregrágott. Megsérült, vagy szétvágott bur· 
gonyát külön válogatjuk, mert ez tárolásra nem alkalmas és a 
többit is megrontja. , 

10. A hús. A levágott állat húsát közvetlen vágás · után ne 
- használjuk fel, hanem hagyjuk jól kihűlni. Kihűlt a hús, ha levá-



gás után 12 órát hült. A friss hús ismertető jeLe a pirospozsgás 
szín is. · 

A hús isza,ga kellemes. · A <lohoo szag a hús romlásának kez
detét mutatja, legjobban megállapítható, ha a gyengén felmelegí 
tett kés hegyét beszúrjuk a hfa,ba, közel a csOl!lthoz s azt gyornan 
kihúzva megszagoljuk. A hús szí.ne világos vörös és sötét vörös, 
zsírja fehértől sárgáig. Tapintásra a hús száraz és rugalmas. Az 
egészséges hús érintésétől az ujjunk nem les.z nedves. A hús felü
lete legyen ·sírna, a kötszövetekben ne legyenek nyálkás lerakó
dások. A rom!ani kezdő hús élénk piros színét elveszti, kékes 
színű lesz, ké6ö·bb hamuszürke. Romlás · kezdetén s~áraz, i:n,ajd 
nedves, ragadós és kellemetlen szagú. Romlásnak induLt húst 
semmi körülmények között nem szabad felhasználni. 

l. Hűtött hús: ha a húst 0°C fokra, vagy valamivel maga-
sabb hőmérsékletre hűtöttük le. · 

A hűtött hús semmiben sem különbözik az ugyanolyan mi-
nőségű friss hústól. · 

12. Fagyasztott hús: ha jó minőségű, színe enyhe szürke, ·ha 
ujjal, va,gy forró kéSGel hozzányúlunk, akkor élénk piros színű 
folt keletkezik. Kopogtatásnál tiszta és v:lá,gos hangot ad. A hús 
f,elüle,te egyenletes, sírna, úgy tűnik fel, mintha vérrel lenne be-
fedve. . · 

A hús sza,gáról meggyő,ződhetünk, ,ha próbafőzést végzünk. 
Tetszés szerinti darnbokat a hús különböző rész,eiből a főző
edénybe helyezünk, fe~ő,vel letakarjuk, majd gyorsan vizet öntve 
rá, megszagoljuk; ha a hús nem friss állapotban. volt fagyasztva , 
akkor az kellemetlefl szagot fog árasz.tani. 

13. Bárányhús: A kihült háriíny:hús f.e1ülete száraz, érdes. A 
hús szín,e élénkpiros, de nem sötétpiros. _ 

Ha ,a bárányhúst ujjunkkal benyomjuk, az rögtön betöltődik. 
Szaga kellemes. A nem . jó.. minőségű b,árányhús el veszti rug,al
masságát. A húsinak erős, száradt hártyája van. 

14. Sertéshús: A kihült, vagy fagyasztott, hűtött, jó minő
ségű sertéshús annyiban különbözik ,a marhahústól, hogy a zsírja 
és 1a húsa jóval: viláig,osahb. A kihült és 1hűit.ött s1eritéshús zsírja j:'i- · 
val puhább halmazállapotú a marhahúsnál, de mégis tömör fehér, 
vagy helyenként rózsaszín. 

A sertéshúsnak telj,es egészében meg kell f,elelni ,a jó minő
ségű marhahús összes követelményeinek. 

15. Halak. A jó minőségű hal húsa tömör, rugalmas, egy
forma szí.nű : a to}<:hal sárgásrózsaszínű · - a sügéré fehér és ·ké · 
kes árny,alatú, a tonhal, ponty és ·a keszeg húsának színe fehér, 
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gyenge rówas-zínű árnyalatú, a csukia fe!hér, kékes árnyala,tú, a 
harcsa fohér, jel·entéktden közbeeső . r,étegű zsírral, a tőke hal 
színe fehértől sárgáig. A friss hal jó minőségét könnyen megálla
píthatjuk a nyálk,a s.z,a,gáról, ha a hal teste mentén végi,g húzzuk 
ujjunkat és rög.tön megszagoljuk. A jó minőségű hal jó szagú. 
K,e:serű, dohos, vagy más kellemetlen sz,ag a hal romlásának ,a jele. 

A jó minőségű hal kopo.Jtyújának szí,ne vöros, szagtalan, a 
szemei kidudoróclinak, fény,esek és a sz,aruhártyák átlátszóak, mint 
az ,élő halnál. A hal kopoltyúja és száj,a szorosan zárva van, pik
kelye tökéletes-en sima, tiiszta, fényes, minden felesleges nyálka 
nélkül, a test mgalmas s a hasa nincs felfúj,va. A fa,gy,asztott hal 
nak ugyanolyan ismert,ető jelei v,annak, rnirr1t a jó minőségű friss 
~~~- . 

16. Zsírok. A préselt zs.ír fehér, az olvasztott zsír sárgás fe
hér színű. Nem sza,bad, hogy a zsfrnak mellékíze és szag,a leigyen. 
A szalonnából készült zsfr színe lehet fehértől -=-- ,sárgáig. A ve
gyes (kombinált) zsfroké fehértől - isötétsárgái,g. 

A zsír színie ,attól függ, hogy milyen ,anya,gból és milyen el 
Járással .készül. Fontos, hogy ,á zsír íze, szaga kellemes, penész 
és avasodástól mentes legyen. A z.s.ír levegőtől ;.elzárva hosszabb 
idei,g tá.rolható. 

17. Konzervek: · Bádog konzerv,eknél legfontosaibb, hogy a 
doboz ne !,egyen benyomv-a,, ne legyen rozsdá·s v,agy sérült. Ha a 
dobozok be va,1mak horpadva és erősen deform;í!ód,ta.k, az.o.kat 
foltétlenül ellenőrizni kell légmentesség szempontjából. Ha rozs
dásodás áll fenn s <!Z mélyen hatódott ,be az anyagba, ,akkor a 
doboz felületén lyukacsok képződnek s ezen esetben ,szintén fel
tétlenül meg k,elJ vizsgálni légmentföség szempmtjából. Az ép 
dobozok lapjai egyenesek, v,a,gy homorúak 

A domború f.enekű dobozok mindég gyanúsak. Rothadás.kor 
gázok keletkeZ111ek és a doboz f.enekét és tetejét kidomborítják. 
Mérgezések e!kerülése végett minden felpuff,adt dobozt tekint
sünk romlottnak. A hűvös helyen tartott húskonzerv rendesen 
szilárd állapotú, ha rázá,skor loccsanás hallható, akko,r gyanús. 

_ A doboz t,arta!mának mellékíz,e, melléksza,ga nem lehet. A való
ban sérült dobozokat ki kell selejtezni. Ha a fent említett vizsgá1a
to.k biztos er,ediményt ·nem adnak, la.bor,atóriumi vizs,gálatot vé -
gezteissünk. · 
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SZABO GÉZA főtörzsőrmester 

A tejloguasztás jelentősége a csapat
élelmezésben 

Legénységi étkezésnél leggyakoribb r,eg.geli a feketekávé. 
Ennek főleg oka: a cukrozott kávékonzerv (pótkávé) . bármikor 
rendelkezésre áll és könnyen elkészíthető. Előnyös azért is, mivel 

. a szakácisoknak nem kell túlkorán f e!kelni, sőt előfordul, hogy a 
reggeli feketekávét a szakácsok már előző este elkészítik. Reg
geli főzési „gond" tehát nincs, csupán melegítés marad hátra. Ez . 
helytelen felfogás, rendeletelle,nes főzési mód. 

Demokratikus honvéd<Ségünk öntudatos, kötelességtudó é'.el
rnező közegeinek főfeladata az, hogy minél · változatosabb, táp· 

. lálóbb és bőiségesebb étkezést nyujtson a kiképzési fáradalmakat 
önként vállaló és a kiképzésben lelkesen résztvevő bajtársaknak. 
Tápláló, vagyhs rpegfelelő tápértékű élelmezés 1:1lapja a modern 
táplálkozástudományi ismeret. Enélkül csak egyhangú lehet az 
élelmezés és a nél.külözhetetlen tá1panyagok hiányoznak 

Az újoo.nan megjelent élm. iszakvonalú szabályzatok, rende
letek vilá1gosan rámutatnak azokra a biológiai szempontokra, 
amelyek figyelembevételével történhet cs.ak honvédségünk kor
szerű élelmezése. Az „Irányétlap"-ok is ezt a célt szolgálják. Az 
,,Irányétlap''-ok szerkesztésében nemcsak az élm. szakkötegek, · 
hanem a honvédorvosok is kö;;z;r·E;működnek. Cél a táplálkozás
élettani követelményeknek megf.elelő é!elmezés elérése. Az 
„Irányétlap"·okban azonban hiába van beállítva a tejeskávé, a 
tejesétel, ha a csapat ettől eltér. A „Betiétlap"-ok összeállításá-
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nál ,az éJ.elmező szolgálatvezetők gyakran kihagyják a tejeskávét, 
a tejesételeiket azért, mivel t onyhatechnikai, vagy bes~erzési ne 
héZ&é.g,eket lá,tnak. Pedig ·Hyen eseteikboo a főzési többletmunka, 
a besz,enzési utárnjárás rn,ern !,ehet döni:ő ,tépy,ező. Fősz,emp01nt 
ugy,a,nis 1a;z, hogy ,a :kiiszo~g,áltatásr,a kerülő étkezés mi<niél maga~ 
sabb értékű itá,poi: ta.rtalmazzo:n! 

· Mindezek előrebocsátás.a után rátérek röviden arra, miért i.s 
szüh;éges a gyakori tejfogyasztás . . 

A mindennapi életben tej-élelmezés alatt a ' tehéntrejet értjük. 
A tej élettani szempontból a legértékesebb táplálék. A termé

szet kitűnő ,elrendelése folytán különböző tápanyag.okat (fehérje, 
szénhidrát, zs.ír, á,sványi só, vitamiui) tartalmaz. A t•ej tehát nem • 
egynemű anyag. Ez magától értetődő, ha arra gondolunk, hogy 
egy fiatal, zs,enge s,zervezet (pl. csecsemő)) heteken át c,s,ak a tej · 
bő] fej l ődik, épül. A i:ejnek tehát rendeltetése á hús, iz,01II1zat, a 
zsír és a csontozat gyarapítása, illetve erősítése. 

A tej (teljes tej) vegyvizisgálati módszerekkel m~állapított 
összetétele 87% víz+ 13% szárazanyag. 

A teljes, tej 13 %-os s.zánazanyagából 

fehérje - -
zsír - -
cukor (szénhidrát) 
ásványi só 

28.3% 
27.6% 
38.8% 
5.3% 

A tej ezenkívül csaknem az ös,szes vitaminokat tartalmazza, 
főleg azonban az „A" és a „D" vitamin tartalma jelentős. 

A vitamintarta!om nagymértékben függ a tehén táplálkozá
sától. Tavasszal és nyáron a zöldtakarmányon élő tehén tejének 
vitamintarta'.ma magasabb, mint télen, amikor fri5,5 takarmány 
n17m áll rendelkezésre. 

A modern szocialista mezőgazdasági üzemekben ma már 
gondoskodás történik, hogy a téli tej is tartalmazzon „A" vita-

• mi.nt. A téli takarmányfajtá.k közé besava,nyított zöldlakarmányt 
(silótakarmányt), vagy hirtelen szárított lucernaszénát, vagy ka
rotint tartalmazó sár,garépát iktatnak. 

Sajnos, a f~rralás (pasztörizáció) következtében a vitaminok 
..: zöme tönkremegy, tehát a tej biológiai értékében cs,ökkein. A tejet 

azonban nyers állapotban nem fogyaszthatjuk, mivel a tej nem
csak az ember legkiválóbb élelmianyaga, hanem a baktériumoké 
is, melyek megfelelő hőmérsékleten hihetetlenül gyorsan szapo· 
rndnak. 
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Miért van szükségünk fehérj,ére, zsírra, szénhidrátra, ás
ványi ·sóra, vitaminokra? Rövid felelet: 

1. ·Fehérje: A 19z,ervezet fontos építőanya,ga, mely más táp
anya,ggal nem helyettesíthető. Az ember teste kb. 18% fehérjét 
tarta:maz, melyet szervezetünk nem raktároz. A s-ejtműködésihez 
állandóan szükség v,a111 fehérjére, mely fehérjei.gényt csak a fe
hérjéiben ,gazdag táplálék elégít kL Egy f.e'.nőtt emlbemek kh. 
annyi gramm fehérjére van szüksége, ahány kg t,eshsúlyú. Na
gyobb ,a fehérje-szükség'.et az erős tes.timunkát végző embernél, 
v1agy a betegségből f el,gyógyuló szervez,etnél. 

Fehérjében g,azdag állati tá,plá lékumk a tej, tojás, túró, sajt. 
2. Zsír: Mindennapi táplálkozáeunkból hosszabb ideig nem 

hiányozhat a zsír. Táplálkozásunk e fontos tényezője nemcs,ak 
energiát, fűtőanyagot szolgáltat, hanem benn'e fe!olvadva talál
hatók ,a néLkülöz:hetetlen tápany,agok 1s (külö,n,böz,ö vitaminok). 

Energiaszükségletünk 20-30 % -át zsírral fedezzük napi táp
lálékunkban. Szerve.z,etünk kb. 50--100 g zsírt képes naponta el
ég<Ctni anélkül, hogy hízá,s k.ö-vetkeznék be. Hideg1ben, va,gy foko
zott igénybevétel esetén a zs.írszükséglet t,ermészetesen növeke-
dik. A tej főértéke a zSIÍrtartalom. " 

A tefölözött tej (sovány t,ej) 'zsír:ban szegény, azonban nem 
értékte'.en. Fogyasztása esetén a zsírban oldódó vitaminokat, fő-
leg „A" vitamint más forrásból ke'. l pótolni. 

3. Szénhidrát: Szénhidrátók gyüjtőnev,e alatt a cukorfélesé
geket és ~eményíföanyagokat értjük. A szénhidrátok nagy meny
nyiségben vihetők a szervezetbe, gyorsan felszívódnak és a sej· 
tekhen könnyen elégnek. Erős munka kifejtésénél ezért a legfon
to.sa:bb fűföanya,g. Energiaszükségletünk f,elét szénhidráttal kell 
fedezni, mely egyébként olcsó kalóriaforrás. · ' 

Szénhidrátr.a a szervezetnek a zsírok elégéséhez is szüksége 
van. A tejben niagy mennyiségben van tejcukor (,eüől édes a tej) . 
A- tejcukor mennyisége az összes alkatrészek között ,a legálla:n· 
dóbb. 

4. Asványi só: A vitamiri·ok meUett ásványi sók (konyhasó, 
rhész,só, foszfor, vas, jód) adják minden sejt kifogástalan műkö
déséhez szükséges életfeltételeket. · · 
~ T,estünk kb. 5 % ,a só (na1gyrésze a csontokba; a fog,akba van 

beépítv,e, ki&ehb hányad a sejtek,ben, szö,vetnedvekben). 
Az ,ember a szük1Séges . ásványi sókat csecsemőkorban az 

,ayatejjel, későibb - egé:Siz,séges, vegyes táplálkozás esetén - az 
étellel, itallal ,elegendő men!f!yiségben ikapj,a meg. 
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A tej kitűnő forrása a fontos ásványi anyagoknak, így első
sorban ' a csontképzéshez szükséges mész, és foszforsóknak (vas 
csaknem hiányzik a tejből) . 

5. Vitaminok: 
A fejlődő és felnőtt sz,ervezetnek vitaminokfia · feltétlenül 

szüksége van. A vitaminokat szerv,ezetünk maga felépíteni nem 
tudja, · azokat táplálékunkban kell bevinni. Ha egy.as tápanyagok 
élelmezéisün~böl hosszabb ideig hiányoznak, · va,gy nincs kellő . 
mennyiségben je!,en, akkor 'hiánybetieg,gégek állnak elő. A hiány
beteg,sé,g,e,k a megfele!ő vitaminok nyujtá:sával gyógyíthatók. 

A vitaminokat az ABC betűvel jelöljük. 
Vegyes táplálkozás folytán teijes vitaminhiány okozta meg

betegedés ritkán fordul elő, viszont a ré:szleg,es hiányokból adódó 
egész:ségártalmak annál gyakori.bbak. 

Az „A'' vitamin egészségügyi szempontból igen na,gyjel,entő
&égű, mert egyrészt elő,segíti a Hata! szervezet növekedését, más· 
részt a gyermek a f,e!nőtt ellenállóképességét fokozza a betegsé
g,ekkel szemben. Az „A" vitamint fertőzés elleni vitaminnak is 
nevezik. 

,,A" vitamin hiánya látási zaivarokr,a, sőt f,arkaS1Vakságra ve· 
zetliet. Részleges hiánynál a s,z,ervez.et hajlamos a torokgyulla
dásra, tüdőgyulladásra stb. 

,,A'' vitamin található a tejben, vajban, . tojássárgájában, 
májban, szines főzelékekben. · 

A ,D" vitamin hiányok angolkórt okoznák. A „D" vitamin a 
csontváz kialakulásában játszik fontos szerepet, mert ,a, szervezet 
mész- és foszfor anyagcseréjét :sz,abályozza. 

Gazdag „D'' vitaminforrás a tej, tojás és. vaj. 
A tejben ·egyébként más vitamin is t,alálható (Bl, B2, B3). 
Végül - összefogl,alás,ként - ki kell emelni, hogy a tej 
1a) az emberi szervezet f elépíté:séóen nélkülözhetetlen összes 

tá,panya,gokat tartalmazza, 
b) élettani isz,e,mpcmtMl ,a legtökéletes~bb, legértékesebb táp- : 

lálék, 1 

· e) vé:dőélelmia.nya,g. 

A „Heti étlap''-okat a . jövőben tej- és tejtermék,ek gyakori 
· beáll'ításá_val ·sz.erkesszük meg. Ezzel csaipatelelmezésüink élettani 

értékét emeljük, bajtársaink e,gészséget, er:Öbenlétét megőrizzük. 

4 A hadtápszolgálat 49 



BERECZ ARPAD alezredes 

Ö1·lési és siitési szovjet szabványok 
( Szakcikkek nyomán.) 

Tervgazdálkodásunk egyik leglényegesebb tényezője a szab- . 
vány, mert a s.z,erv,ez,eitt, meirvsz,eirű t,e~melés előnyei aikkor mufat- , 
koznak meo-._ ha elemei pontosan meghatározottak és nem gyak
ran változnak. A termelékenység is függvénye a tipizálásnak. 
A tipizálás elősegíti a döntő műszaki javításokat, a termékek 
és munkafolyamatok egységessé tehetők, ezáltal a szabvány ön
költségcsökkentő tényezővé is v'álik. 

A malom- és pékiparban a multban a szabvárnyosítás fel s,em 
merült, mint tudatos fogalom. A malmokra vonatkozólag van
nak jelenleg is kötelező gyártási előírások, ezek azonban csu
pán a kiőrlési százalékokra és az előállított lisztek színére vo
natkoznak. 

A malomiparban a szabványosítás szükségéssége a követ
kező te,rüietekein lép fel sürgősen: .._ 

· A gabona feldolgozásánál; egyik célkitűzésünk olyan típus
malmok felállítása, ahol az őrlőgépektől kezdve a munkafolyama
tokon át a féltermékek, a késztermékek pontos előírásoknak, szab- , 
ványoknak feleljenek _meg. 

A késztermékeknél mennyiségi tipizálás szükséges, vagyis az 
előállított fajták számának észszerű csökkentése. A szabványosí
tás keretében máris felszámoituk a kapitalista malomipar kelle
metlen· örökségét, az értelmetlenül húszféle liszt előáUítását. 
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. . 

Ilyen sokfajtia lisztre nincs szükség, · ezt csak a kapitalista gaz
-dálkodás túlhajtott és egészségtelen konkurenciája termelte ki, 
nem a tényleges szükséglet. 

A ma'.omipari termékek minőségi szabványait egyelőre az 
évenként, vagy félévenként hivatalosan megállapított je:legmin
ták, típusminták jelentik. Ez"ekhez a típusmintákhoz hasonlítja 
a malomüzem lisztjeit és a· típusminták színének betartása kö
telező. 

A csomagolás szabv?nyosításában is történtek már lépé
sek. Megállapítottuk a malmi termékek lezsáko!ásánál használ· 
ható zsákok méreteit, a termékek zsákolási sú'.yát, külön a lisz· 
tE>kre külön a háITTtolmányokra, melléktermék,ekre. Meghatároz· 
tuk a zsákcimkék méreteit, formáját, a rányomható szöveget, 
a zsákzárak (plombák) alakját, méretét, feliratát. Mérhetetlen 
e'.őnye iparunknak, hogy ezen nagyje'.entőségű munkánál átve-

. hetjük a Szovjetunió e téren is kimagas;ó eredményeit. 
A szovjet szabványokbail1 nincs semmi, ami bizonytalan 

volna, nincs semmi megkerülhető, semmi kibuvó. A Szovjetunió 
óriási kiterjedés,e, mezőgazdasági termékeinek változatos gaz- • 
dagsága az előállított lisztfajták és főleg kenyér- és sütemény
fajták sok változatát hozta létre. 

Egyaránt megtaláljuk ·a háborús gazdálkodás okozta '.)9 
százalékos kiőr!ésű rozs- és búzaliszt előírásait, mint a béke
beli búzakenyérliszt, tisztított rozsliszt, egyszeres búzaliszt, ex
port búzaliszt, egynemű búzaliszt, keverékőrlemények szabvány-

. leírásait. 
· A szovjet szabványosítás kiterjed a háITTto!mányokra is. 
Megtaláljuk a távolkeleti rizs és a középázsiai hántolt rizs sz,ab-

· ványait is. 
A szabványok ismertetik a vizsgálati módszereket is, kezdve 

a próbavétel módjától a kémiai vizsgálatok kivit,elének l,egapró
lékosa bb leírásáig . 

. A magyar malomiparban a szabványosításnak csak kezdet
leges halvány nyomait, a sütőiparban még ennyit sem állapítha
tunk meg. Ezideig kizárólag a kenyerek szíITTére (fehér, fé'.fehér, 
félbarna, barna) és súlyára vonatkozik. A sütőüzemeknek is 
csak házi előírásaik vannak a lisztek keverésére és a hozzá-
1adott é!,esztő, eó, stb. arányára nézve. 

Lássuk, milyen szabványok vannak a Szovjetunióbail1 a 
sütőiparra vonatkozóan. 

Pontosan körül van í_rva a próbavétel. Hogyan lehet péi
dául egy körülbeiül 30 tonna súlyú kenyértételből úgy átlag-
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• 
mintát veinni, hogy annak alapján az egés.z tétel jellegét egysé
gesen meg lehessen ítélni. Hány kenyeret kell minden polcról, 
kocsiból, ládából vagy kosárból kivenni és hogyan képezzük 
ezekből az átlagmintát. Mikor történhet a vizsgálat? Ez a sütést 
követően 3 óránál nem korábban és 12 óránál nem későbben. 
Csak kivételes esetekben szabad később végrehajtani az anali
zist, de annak akkor is 30 órán belül meg kell történnie. 

Megvizsgálandó a héj színe, íze, szaga, vastagsága, a bél
zet álilapota, lyukacsossága, rugalmassága. Megállapítandó a 
kenyér nedvességtartalma. A 111edvességmeghatározá,s módszere 

· is pontosan körül van írva, hogyan kell az analízis céljaira a 
kenyérszeleteket levágni, a levágott szeleteket összeaprítani és. 
az előkészített 0.1 gr pontossággal kitár ázott, fedővel ellátott, 
vagy fém mérőcsészékbe elhelyezni. A mintákat 145 Celsius 
fokra előmelegített Frinkler-féle ,szekrényekbe helyezik. A hőmér
séklet most gyorsan leesik Ezután 130 fokra kell emelni a hő
mérsékletet és ennél a hőfoknál történik a kiszárítás, körülbelül 

1 
_ 40 . percet vesz. igénybe. A c9észéket ezután exszikátorban le
hűtik és utána újból lemérik, de még az is elő van írva, hogy 
a minták kihűlés céljából nem maradhatnak két óránál hosszabb, 
ideig az exszikátorban. Külön mint,i'lvételi módszer van rögzítve 
a 250 grammos és ennél kisebb súlyú kenyérnél. Meghatározzák 
a kenyér savtartalmát. Erdekes módszerrel állapítják 'meg a lyu
kacsosságot, az adott térfogatban lévő lyukak százalékban ki
fejezett öss.ztérfogatát. A· meghatározás a következőképpen tör-: 
ténik: a bélzetnek lyukacsosság szempontjából legje!legzeteseb!J. 
részéből két hengeralakú részt vágunk ki. Ez a művelet speciális 
készülékkel, vagy sablon szerinti késsel úgy történik, hogy szi- . 
gorúan meghatározott térfogatú darabot kapjunk és hogy köz
ben a bé!zet ne deformálódjék. Az ismert térfogatú bélzetdarabot 
addig gyurjuk, amíg a lyukacsok el nem tűnnek és azután körül
belül 1 cm átmérőjű tömör golyókba formáljuk. A golyókat 0.5 

· cm fokozatos beosztással eHátott edénybe tesszük. Ez az edén.y 
egy bizonyos beosztásig, félig olajjal, vagy petróleummal van 
megtöltve. Az edényben lévő olajnak a keinyér behelyezése előtti 
és utáni szintkülönbsége alapján állapítják meg a lyukacsok 
nélküli kenyér térfogatát. Rész1etes leírásban van ismertetve a 
kenyérben előfordulható nehéz fémek (ól;0m, cink, réz) sói, 
timsó, valamint a higítot,t sósavban nem oldódó maradékok 
jelenlétének kimutatása. Megvan állapítva a kenyérben esetleg 

· jel~nlévő festékanyagok kimutatása. Végül megvan állapítva. 
milyen módszerrel határozandó meg a kenyérben ,lévő oldhatat
lan anyag (homok, stb.). 
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Pontos előírások szabják meg a legváltozatosabb kooyér~
fajtáknál, ilyenek a 99 százalékos kiőrlésű rozsüsztből készült 
kenyerektől kezdve az ukrán kenyéren át a mazsolás fehér kenyé-
1 ig és a fehér francia cipóig az osztályozást, a sütési módot~ 
formában, vagy forma nélkül készül-e a kenyér vagy sütemény;. 
a műszaki feltételeket. Ilyen műszaki feltételek a kenyér súlya, 
a külalakja, a héj va,stagsága, a bél állománya, az íze, szaga . 

.Fel vannak tüntetve a fizikó-kémiai ináexek. 
A bél nedvessége legfeljebb ~ - - _:__ - 49 % 
A kenyér lyukacsossága legalább~ - - - 42% 
A kenyér savtartalma legfeljebb - - - - 11 savfok _ 

- A kenyér nem tarita.!ma1z1hai h~fü~Jgség,iJSlme:rfot1ő j.elekiet; neihérc. 
fémek sóit é-s timsót, idegen testeket. 

· · Rendkívül érdekes és figyelemreméltó az egyik -szabvány, 
mely e!öírja a kenyerek márkázásának, tárolásának, szállítá
sának feltételeit. A tároló helyiségek előírásaiban pontosan meg
van szabva· a polcok mérete és az is, hogy a polcok külső ré-
szei milyen színű o)ajfestékikel legyenek befestve. _ 

Nagyon megszívlelendő előírás a mi péküzemeink számára 
a tisztasági előírás. Évente legalább egyszer a tároló helyisé
gek falait újra kell festeni és a felszerelést át kell fesfeni. Bvente
legalább egyszer a tárolóhelyiség-eket fertőtleníteni kell. Elő
írások szabják meg, hogy a kihűlt kenyereket hogyan kell · a 
tárolóhelyiiségben elhelyezni. A szállításnak min4en módjára 

_ kiterjednek a szabványok. 
Követnünk kell és fel kell haisználnuink nagy példaképünknek,. 

a Szpvjetuniónak ezen a téren is kimagasló és élenjáró ered
mény~it, hogy megteremtsük a malom- és sütőipar minőségi 
termelésének fonto:;; előfeltételeit és ezzel is hozzájáruljunk a 
szocializmus építéséhez. 

\ 

A szerkesztő megjegyzései: 

Magyarországon _ is ·be lehetne vezetni a sütőiparban a szab
ványrendszert, de akkor minden nagyobb városban, mezőváros 
ban kenyérgyárakat kell felépíteni. A kisipart egészen ki kell 
kapcsolni a kenyérelőállításból_, úgy ahogy a Szovjetunióban 
van. 

A gyáraknak körzeJeket kell megállapítani, ahová termel
vényeiket szállHj ák. 

Jelenle&' Magyarnrszágon a kisipar kezében van a kenyér 
előállítás nagyobb rész·e. lgy i szabványosítás bevezetése csak 
úgy volna lehetséges, ha a kiadott rendeletet szigo,rú ellenőrzés 
támasztaná alá. ' 
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Egységes irányítás és ellenőrzés alá kell vonni a létesí· 
1endő kenyérgyárakat (miniszteri irányítás), az egyéni felelős7 
ség kérdése mel!ett, úgy amint az a Szovjetunióban van. 

Magyarországon jelenleg csak a fűtés van szabványo5itva 
(szénkosarak), egyéb a sütőiparban nincs szabványosítva. 

A lisztkeverés sincs midenhol szabványosítva, mert a kL1ta-
1ás is sokszor nem a keverés e!őírt mérete szerint történik . . 

Előfordul, hogy míg az ország egyik részén jó a keverési 
,arány, addig az' ország másik részén egészen más a keverési 
arány. . · 

Ezt annak is lehet tulajdonítai11í, hogy a jelenlegi búza, 
rozs, árpa termelése még nem irányított és a kistermelőnek a 
termelvénye sosem olyan, mint a terme!őcsoporté, vagy az ál-
lami gazdaságé. _ 

Ezzel szemben a Szovjetunióban álltalában majdnC'm min
denhol egyforma a búza, rozs vagy árpa minősége. 

A műhelyek tisztaságára volt egy ,endelkezés, de a múlt 
rendszerben a pékek nem nagyon tartották be, azon egyszerű 
,oknál fogva, hogy az ellenőrző személyeket megvesztegették. 

A Szovjetunióban bevezetett szabványosítást a magyar vi
·szonyokra is célszerű volna kiterjeszteni és a felmerülő akadá
lyokat kö,nnyüszerrel le lehet küzdeni. 

A p,róbavételnek a Szovjetunióban lefo'.ytatott eljárása a 
rre·gjobb módszer úgy a kenyér, mint a sütőipar bármely termé
kének a megvizsgá!ására. 

. A közölt szovjet szabványokat a fent vázoltak figyelembe-
vételével minden további megkötöttség né'.kül alkalmazni lehet 
a magyar viszonyokra is, a rendelet kiadásánál büntető szank· 
ciókat is kilátásba kell helyezni. 
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! 
BONDAR GABOR főhadnagy 

Altalánosságban a textil-~ bőr;- és 
fémteclmológiáról 

Célom az, hogy általános, nagybani tájékoztatást adjak 
azok részére, akik technológiával még nem foglalkoztak. Erre 

· az általános képre feltétlenül szüksége van minden anyagi szol
gálatba ri dolgozó bajtársnak. Nemcsak az anyagfe'.használás
módját kell tudnunk, hanem ismernünk kell az anyag eredetét,. 
ismernünk kell a nyersanyagok feldolgozásának módjait és az 
a,nyagok tulajdonságait is. Csak megfelelő anyagismerettel tu
dhlnk eredményesen gazdálkodni dolgozó népünk vagyonával. 

Mindenekelőtt a tef:hnológi if" fogalmát határozom meg: A 
technológia a nyersanyagok sajátosságainak, valamint azoknak 
az elveknek, e!járásoknak és ,eszközöknek az ismertetésével fog
lalkozfk, amelyeknek segítségével a nyeresanyagokat haszná
latra alkalmas tárgyakká, iparcikkekké dolgozzák fel. (Az anya
gok külső alakjának megváltoztatása: a mechanikai technológia , 
az anyagok összetételének megváltozása: a kémiai technológia.) 

1. Elsősorba111 a textiltechnológiával, illetve textiliparra! 
foglalkozom - a lehetőség szerint gyakorlatias alapon. 

A texUpar az a,z ipará,g, amely szálas nyers,ainy,a,gakból, 
" fonás és szövés útjál!, ha·sználati cikkeket állít elő. A textilipari · 

nyers3:nyagok származásuk szerint lehetnek: állati (juh, tehén, 
ló, stb.), növényi (pamut, len, kender, stb.), ás,ványi ('azbeszt} 
eredetűek és mesterséges úton előállítottak (üvegszál, műse,,. 
lyem; stb.). 
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1. Az állati eredetűek . legfontosabbika a tenyésztett juhok 
szc5re: ,a gya1pjú. (Egy juh áHa1g 4 kg zsíros gyapjút ,ad.) A 
gya1pjút osz1tályozhat}uk, ,a ,gyapjúszálak hosszúsága szer.in1~ 

a) posztógyapjú 2-4 cm, 
b) lflyu itbotit sz,övietgyia1pjú 3-4 cm, 
c) fésüsgyapjú 7-9 cm. , 
Os~tályozhatjuk az állat kora (bárány fa juhgyapjú), neme 

(kos és anyajuh gyapja), valamint a nyírás szerint (ezynyiratú 
és kétnyiratú, .attól füg:gően, hogy évooként egyszer, illetve két
szer nyírták a juhokat. 

Meg kell még említeni a timár - .a dög :_ és a műgyap
jút. (Az első a leölt juhok meszezéssel leválasztott gyapja, a 
második az elhullott juhok gyapja, a harmadik a gyapjúszöyetek 
feltépésénél nyert - 0.2-2 cm hosszúságú - gyapjúhulladék.) 

A gyapjú nyírása kézi, vagy gépi erővel történik. 
A gyapjúszövet készífés·ének három fázisa . vaITT: 
a) fonalkészítés (gyári mosás, szárítás; porolás, festés, 

farkasolás; kártolás, bogancstalanítás, karbonizá;ás, előfonal 
_készítés, végleges fonás), 

b) szövés (.e m'űvelet lényegileg 2 különböző fonalrendszer
nek - lánc + vetülék - kötésekkel való egyesítése, 

, c) kikészítés (karbonizálás, · kallózás, mosás-szárítás, kefé
lés-nyírás, féiny-, méret- és szín állandósítás; prés·e!és, gőzölés, 
végleges kefélés). . 
~ Bár a zárójelben említett kiegészítő műveletekkel - hely-

s~űke miatt - részletesen nem foglalkozhatom, de a felsoro'.ást 
szükségesnek tartottam, hogy ha e kifejezésekről hallunk, úgy 
tudjuk, hogy ezek a gyapjúfoo.alkészítéssel, gyapjúszövéssel, 
illetve a gyapjúkikészítéssel kapcsolatosák. · 

A többi állati szőr kevésbbé jelentős, i;Jetve alárendelt sze
r~pet játszik. (A tehén és borjúszőr például csak szigetelőlapok 
készítésére alkalmas. Gyapjúval keverve takarók, szőnyegek ké
szülnek belőle. A lószőrből csak a farok- és a sörényszőr játszik 
szerepet az iparban.) · 

2. A ITTÖvényi eredetű nyersanyagok közül is csak a legfon- · 
tosabbakkal foglalkozom. E nyersanyagokat a természet nem 
adja olyan előkészített állapotban, mint az állati eredetű•eket, így 
csa,k bizonyos előkészítő műveletek után tudj a feldolgozni a tex- · 
tilipar. 

· · a) A pamut a gyapotcserje magszála (a magok körüli . 
vattaszerű tömeg). A termésből kézi- vagy gépierővel kiszedett 
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pamut hidraulikus úton bálákba sajtolva (80-100 kg) kerül a 
kereskedelembe, illietve a textiliparhoz. . · 

A pamut kitűnően formálható, de nem alakítható. Rugal
massága egészen jelentékte'.ein. Víz hatására összeugrik. Fel
haszná'.ási tere rendkívül kiterjédt. Ruházkodási és háztartási 
cikkeknél mindenütt megtaláljuk. 

b) A len, kender és a juta - feldolgozás e'.őtt - áztatási, 
szárítási, törési. t:lol.isi (összetört farész,ek eltávolítása) és 
fésü!ési előkészítő műve'.eteken mennek keresztül. 

A len nemcsak· durvább iparcikkek készítésére alkalmas 
(kötél, heveder, ponyva, stb.), ha:nem a legfinomabb dahlasztok 

. és csipkék készítésére is. 
A juta a legolcsóbb textilanyag (fő!eg zsák, szőnyeg. 

ponyva készítésére használják). 
c) Ismertebb növényi eredetű nyersanyag még a csalán, 

melynek nagyobbmérvű felha,sználása azonban csak háború al
kalmával kerü!t előtérbe. Legtöbbször pamuttal keverve dol
gozzák · fel. 

Ha a lenből, kenderből, jutából és csalánból készített anya
~okat szabad szemmel, vagy tapintással nem tudjuk megkíilön
!böztetni, akkor ,egy.szerű Jdóiros-viz.próbá,t csinálunk. A k!órvíz 
a lent fehéríti, a kendert barnítja, a jutát lilára változtatja, acsa
lánt nem vá'.toztatj a. 

3. Az ásványi eredetű nyersanyagok közül a . legismertebb: 
az azbeszt. Ebből tűzálló ruházati cikkeket, tömítőlapokat, lámpa
belet készítenek. 

4. A mesterséges út01I1 előállított textilnyersanyagok közül 
állati · eredetű: a kazeinböl készített gyapjú, növényi eredetű: a 
cellulózo'.datból készített műselyem, ásványi eredetű: a mind
inkább tért hódító ny!on. 

Ha megvizsgáljuk az állati és növényi eredetű nyersanya
gok sajátosságait, azt látjuk, illetve tapasztaljuk, hogy - ki
véve a valódi se!ymet - az ál'.ati eredetű nyersanyagok húzás 
elleni szilárdsága kisebb, mi1nt a növényi eredetűeké, a kopás:
nak viszont jobban ellenállriak. 

Befejezésül három fontos textiltechnológiai fogalmat sze-
retnék tisztázni. · 

a) szövetsúly: 1 m2 területű· szövetdarab 60-70 százalékos 
relatív nedvességű, 16-24 C hőmérsékletű · légkörben mért 

- súlya. 
b) fonalsűrűség: 1 m2-re eső fonala,k száma, külön a láinc- és 

vetülék irányában. 
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t 
c) szövdszilárdság: a szövet ellenállóképességének foka 

mecha1!11vka,i ,igénybevétellel sze:m1ben. 

II. A bőrtechnológiával kapcsolatosan csak egy pár gya
·J<orlati jelentőségű dologra fogok rámutatni. 

A honvédségméi jelenleg használt borfajtákat szabad szem
·mel is felismerhetjük o!yan úton, hogy széthúzzuk a bőr színét 
,és megnézzük a szőrtüsző-nyomokat. 

· a) borjúhőrnél: finomak, aprók és sűrű elhelyezésűek. 
b) marha bőrnél: ovális alakúak, szabálytalan elosztásban, 
c) lóbőrnél: ritkább elhelyezésűek, köralakúak, szélüknél kí-

·,d,omborodnak, · . 
d) birkabőrnél: szabálytalan elhelyezésűek és elmosódottak, 
,e) kecsk,ebőrnél: nagyobbak, szabályosak és párhuzamos 

hullámokban helyezkednek el, 
f) disznóbőrnél: jellegzetesen mélyek .és ritkák, ferde fek

·vésűek. 
A bőrök cserzési módja is könnyen megállapítható: 
a) a növényi cserzésű bőr aránylag körnnyen szakad, szakí

·tásnál recsegő hangot ad, meggyujtás után elalszik, főzési pró
'bánál összezsugorodik, 

I ' 

b) az ásványi cserzésű bőr vágási színe zöldes, nehezen szq-
'kítható, meggyujtás esetén elizzik és zöldes hamut hagy, fő
:zési próbánál nem szeinved ·alaki változást. 

A bőrök rendeltetésszerű osztályozása: 
a) talpbőrök (talpbőr, talpbélés, kéreg- és sarokbőr), . 
b) lábbeli felsőbőrök (vixesbőr, boxbőr, bélésbőr), 
c) kesztyűbőrök (szarvasbőr, borjúbőr, báránybőr), 
d) műszaki bőrök (hajtószíj, varrószíj), 
e) lószerszámbőrök (fénybőr, húzóbőr és nyeregbőr). 
Befojezésül a bőrök :súlyának meghatározásával foglalkozom: 
A talpbőrt, talpbélést, kéreg- és sarokbőrt, Lószerszámbőrt 

,és a szíjazatbőrt kilogrammal, a lábbeli felsőbőrt, kesztyűpőrt 
,és általában a puhább és finomabb hő,rökiet úgynevezeH „bőr
·qadráttal" (30.5x30.5 cm) mérjük. 

III. A fémtechnológiával - bár ez lenne a legnagyobb ter
jedelmű anyag - csak nagy általánosságban foglalkozom, mi
vel a hadtápszolgálatban erre már kevésbbé van szükségünk, 
·mint a textil- és bőrtechnológiai ismeretekre. (Erre is szükség 
van. Szerkesztő.) 

Az iparban szükséges fémek tiszta állapotban ritkán talál
hatók, inkább cs,ak .éroeikben iföirdulnak · elő. Azt az eljárást, 
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amellyel az ércekből t:sz1ta fémet ka;punk, fémkohászaitnalk nevez
zük. A kohásza,t m:nit a fé,mtechno!ógiia,i munkafo'.yamatok leg
többje, magas hőfokon megy végbe. 

1. Tájékoztatás céljából dióhéjban ismertetem az iparilag 
legfontosabb fém: a vas kohászatának lényegét: 

A vasérceket fe'.doigozás e'.őtt - tisztítás, aprózás, briket
t.ezés és pörkölés által - megfelelően e'.őkészítik. Az említett 
részmüve!etekkel előkészített vasérceket sa'.akképző anyagokkal 
(pl. mészkővel) keverve úgyinevezett nagyolvasztókban, koksz 
elégetése által megoívasztják. Az olvasztó főt,erméke a szürke-. 
vagy fehér nyersvas, mellékterméke a torokgáz (kazánok fűté
sére, motorok hajtására használják) és a salak. 

A nyersvasból acélt, illetve kovácsvasat á:litanak elő: 
t a) Az acél kemény, de ruga'.mas, hegeszthető és kovácsol-

ható, edzhető és mágnességtartó. Fe'.használás szerint az acélo
kat szerkezeti- és szerszámacélként osztá!yozzuk. 

b) A kovácsvas: Jól kovácsolható, alakítható. (A kovácsvas. 
és az acél közt egyébként nem lehet é'.es határt vonni. A lágyabb. 
szénszegény acél és a keményebb., széndús kovácsvas előállí
tásának módja lényegében azonos, tulajdonságaik is alig külö:1-
böznek.) 

2. A vas után következő legfontosabb fém, a főleg bauxit-. 
ból előállított: alumínium. Kis fajsú'.yából és e'.őnyös mechani
kai sajátosságából kifolyólag jól alka'.mazható réz és sok eset
ben vas pót:ására. 

3. A réz a természetben tisztán is ta'.á'.ható, lágysága miatt 
könnyen megmunkálható, jó hő- ~s e'.ektromosságvezető, s jót 
ötvözhető fém. Cinkkel va'.ó ötvözete: a sárgaréz, ónnal Vé!ló 
ötvözete: a bronz. Az elektrotechnikában kivál.ían alkalmazható. 

4. Az ólom a leglágyabb fém, könnyen nyujtható, vághato
(késsel is) hengerelhető és dróttá húzható. Kereskedelmi for-· 
mái: az ó'.omcsövek, ó'.om'.emezek és ó'.omdrótok. 

LegfoAtosabb érce: a ga\.enit, amelyben ezüst és arany is. 
vain (az ólom előál'.ításánál tehát nemesfémeket is nyerünk). 

5. Az ón, az ólom után, a le,gdrágább fém. Vegyi hatásoknak 
ellenáll, ezért sűrűn alkalmazzák más fémek bevonására. Kis. 
szilárdsága és alacsony olvadási pontja miatt inkább antimón· 
nal és ólommal ötvözik. 

6. A horgany, vagy cink: igen jól ötvözhető fém. Fontos. 
a'.kalmazást nyer a horganyzott v.aiSlornez és a ho.rganydrót 
készítésénél. 



7 .. A nik,kel, antimón, arany és ezüst ipari szempontból már 
kisebb jelentőségű, így azokkal· nem foglalkozom . 

. Befejezésül a szilárd fémek alakítási módjaival, valamint a 
lágyítással és edzéssel foglalkozom . 

. . Szilárd á'.lapotban · a fémek csak külső · erővel alakíthatók. 
Az alakításnak azt a módját, amely szerszámok ütéseinek hatása 
alatt történik: kovácsolás111ak, a lassan ható és folyton növekvő 
·erőt kifejtő szerszámműködést s·ajtolásnak, a folytonos műkö
qésű forgószerszámmal végzett alakítást: hengerelésnek nevez-
zük. , 

A lágyítás célja az, hogy az anyagban lévő belső feszültsé
get megszüntessük. Ez úgy történik, hogy az anyagot bizonyos 
hőfokon (gáztérben) hosszabb ii,deig izzítjuk, majd kihülni 
hagyjuk. 

Az edzés ~ amelyet mi111dig lágyításnak kell megelőznie -· 
nem más, imiilllt ,az edz,endő anyag ma1gas !hőfokon (800-900 C0

) 

való hevítése és gyors lehűtése (pl. hideg vízben). Ez a műve
let megsokszorozza az anyag szilárdságát, illetve keménységét. 

Természetes, hogy ez az általam adott általános kép, meg
közelítőlieg sem mutat annyit a bajtársaknak, minthá a textil-, 
bőr-, illetve vasgyárakban szemléltetően bemutattam volma az 
·egyes technológiai folyamatokat. Eppen ezért módot kell találni 
minden hadtápszolgálatban dolgozó bajtársnak arra, hogy a 
válóságban is betekintsen a gyártási folyamatokba. Mindenki
nek látnia kell legalább egysz,er a honvédségnél jelenleg hasz
nált anyagcikkek előállítását. Egyetlen gyári látogatás is jelen
tős mértékben emeli szakképzettségünket, s látva a gyárban 
.dolgozók kemény munkáját, feltétlenül jó hatással lesz e látoga
tás minden,napi munká111k minőségére is. 
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1/llDT.dPJIIJPCIÍSZIJ T . 
. NAGY SÁNDOR őrnagy 

Korszerű · harcászat -
Korszerű hadtúpszolgúlat 

Felszabadítónk és nagy szövetségesünk, a Szovjetunió 
,őszinte barátságának bizonyítékaképpen megajándékozott ben
nünket a II. világháború győzelmes haditudományával, a sztá
lini stratégián és taktikán felépült kiképzési és vezetési elvekkel. 

Ez a haditudomány a győzelem tudománya, amely tökéle
tességét, minden más katonai tudománnyal szembeni felsőbb· 
rendűségét ismételten bebizonyítótta a kínai néphadsereg fel
·szabadító harcá~an és bebizonyít.ja napjainkban Korea népének 
hősies küzdeJmében. 

A modern, győzelmes sztálini haditúdomány, valamennyi 
fegyvernem szoros együttműködésén épül fel, a fegyvernemek 
közötti sovinizmus ismeretlen fogalom számára. A Vörös Had-

- sereg már születésének első pillanatában felismerte a fegyver
nemek együttműködésének szükségességét és azt következetesen 
·érvényesítette már a fehérgárdisták, s az intervenciósok elleni, 
különösképpen pedig a Nagy Honvédő Háborúban. A szovj,et 
harcosok lángoló hazaszerietete, ellenség iránti gyűJölete s, a 
fegyvernemek töké'.etes együttműködése tette lehetővé, hogy a 
Vörös Hadsereg kiverte a Szovjetunió földjér'ől a hitleri söp
redéke,t, saját barlangjában zúzta széjjel a fasiszta szörnyete
get, s a győz.elem zászlaját kitűzte Berlinben, a Reichstag 
,ormán. 

Sztálin elv_társ megállapította, hogy a hadsereg nem bar-
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colhat és nem győzhet modern fegyverzet nét'.kül, de nem győz
het kenyér, élelmiszer nélkül sem. Éppen ezért fe'.hívja a figyel
met, hogy a hadtápszolgálat terén emeljék a munkát arra a szín
vonalra, amelyet a modern háború megkövetel, gondoljanak 
mindig arra, hogy a hadműveletek kimenetele a csapatoknak lő
szerrel, hadfelszernléssel és éle'.emmel teljes mértékben és idej é
ben való ellátásától függ. 

A Vörös Hadsereg hadtápszolgálatának tisztjei teljesítették 
Sztálin elvtárs eme felhívását. Ennek volt köszönhető, hogy a 
Vörös Hadsereg hadtápszolgálata az egész felszabadító háború 
fo'.y9mán biztosítani tudta a harc megvívásához és a harcosok 
életének fenntartásához szükséges anyagoknak kellő időben, kellő 
mértékben, a szükséglet helyére való eljuttatását. Ily módon a 
hadtápszolgálat igen jelentős mértékben járult hozzá a győze
lem kivívásához. 

Akkor, amikor Néphads,eregünk átvette a Vörös Hadsereg 
győzelmes harcászati elveit,· át kellett hogy vegye az ezen e> 
vek alapján vívott harcot anyagilag alátámasztó diadalmas -had
tápszolgálatot is, mert korszerű harcászati vezetés, elavult 
anyagi vezetéssel és ellátási rendszerrel életképtelen. Fentiek 
álapján elmondhatjuk, hogy néphadseregünk a legkorszerűbb 
harcászati elvek mellett a· 1egkorszerűbb anyagi vezetés és el
látási elvekkel is rendelkezik. 

Ezeknek az elveknek alapján képezzük ki hadtáptisztjein
ket, akiknek elsőrendű feladatuk ezen hadtápelvek tökéletes el
sajátítása s a gyakorlatban való következetes, cé'.tudatos alkal-
mazása. · 

A Il. világháború tapasztalataként leszűrhetjük azt a tanul
ságot, hogy a modern harc igen nagymennyiségű anyag f elhasz
nálásával jár. A Nagy Honvédő Háború idején a Vörös Had
sereg számára a hátországból a frontra fegyverzéttel és hadi
anyaggal olyan mennyiségű vagont indítottak, amelyből Vladi
vosztokból Berlinig érő zárt szerelvényt készíthetnének. Ugyan
csak a Szovjet Hadsereg tapaszta:atából szoigáljon támpontul, 
hogy egy közepesen felszerelt állományú hadseregnek csupán 
1 lőszer és üzemanyag javadalmazása 600-700 vagon s egy 
támadó hadművelet lefolytatásához kb. 30-SG.OOO tonna anyag 
szükséges. 

Fenti néhány tájékozt.ató számadat fényt vet az anyag
ellátás fontosságára s ennek a·z anyagellátásnak zavarta.!an mLÍ· 
ködése a harcászati (hadműveleti) vezetést igen nagymértékben 
befolyásolja. Az egység parancsnoka által bármi:y mesterien 
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legyen is kidolgozva a harcászati (hadműveleti) terv, bármily 
1elk{ls legyen is a harcosok hangulata, a terv m egvalósításá,a 
~e1:t kísérlete kudarcba fog fulladni, ha a parancshok tervének 
€!készítésekor nem vette figyelembe alaku'.ata anyagi helyzetét, 
a ·nnak lehetőségeit és nehézségeit, ha nem biztosított megfelelő 
időt a harc anyagi megalapozásához szükséges előkészül1;tekre . 
Eppen ezért a harcászati (hadműveleti), valamint az anyagi 
vezetésnek mind a harc előkészítő időszakában, mind a harc 
folyamán, valamint annak befejező szakaszában a legszorosab
ban együtt kell működnie. Ez a két vezetés egymástó.! elvá '. aszt
hatatlan, egyik rugalmasan alkalmazkodik a másikhoz, s miként 
a harcászati (hadműveleti) vezetés nem támaszt a hadtápszol
gálat elé megvalósíthatatlan követelményeket, ugyanúgy a had
tápszolgálat sem kerékkötője a harcászati (hadműveleti) veze
tésnek, hanem minden bürokratikus kicsinyességet és helytelenül 
,grteJmezett takarékosságot félredobva, ha kell 1:endkívüli teljesít
mények felmutat ásával igyekszik biztosítani a siker kivívásához 
szükség,es anyagi feltételeket. 

Következésképpen a hadtápszolgálat túlságos előtérbe helye
zése nélkül megál'.apíthatjuk, hogy ezen szolgálat jelentősége a 
h arcban résztvevő fegyvernemekkel egyenrangú és értékű. 

Vizsgáljuk meg a következőkben , hogy Néphadseregünk kü
lönböző fegyvernemeinél szolgálatot teljesítő tisztek, valamint 
az egyes egységek parancsnokai felismerték-e újtípusú hadtáp
s zolgálatuk jelentőségét, s nézzük meg, melyek azok a sürgős 
feladatok, amelyeket a csapat- és hadtápvezetés összhangjának 
megteremtése érdekében mi,előbb meg ke'.l valósítani. 

E kéraés első részének elemzésénél megállapíthatjuk, hogy 
számos fegyvernembeli tiszt bajtárs nem látja még viJágosan 
:a hadtápszolgálat igazi jelentőségét, nem tekinti ezen szolgá
latot úgy, mint fegyvernemének, egységének segítő társát. 

Tekintettel arra, hogy anyagi szolgálatunk mind szervezé
sében, mind szellemében gyökeresen kü'.önbözik · a kapitalista 
hadseregek anyagi szolgálatától, amely többé nem a hadsereg
~zá!Jítók pi:ofitját növeli , hanem szocialista építésünket védel
mező csapategységeink kifogástalan ellátását van hivatva biz
tosíta11i, helytelen lenne anyagi szolgálatunkat úgy értékeI·ni és 
lebecsülni, mint az pl. a Horthy-hadseregben a csapattisztek ré
-széről megnyilvánult. 

Azok a bajtársak, akik a hadtáp jelentőségét még nem 
mérl,egelték helyesen, felismerés ül és helyes értékelés ül fogadják 
e l az alábbi hadtörténelmi példákat: 
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Kutuzov, a nagy orosz hadvezér háborúiban mindig külö
nös gondot fordított a hadtáp megszervezésére s irányításáq1, 
amely igen jelentős mértékben segítette a siker kivívásában, 
amely különösen kitűnt a Napoleon elleni .győze'.mes hábo-
rúkban. · 

Ugyancsak az ellátás kérdéseinek jelentőségére mutat rá 
Sztálin elvtársnak 1918 szeptember 21-én a „Déli fronton" az 
„Izvesztyija" munkatársával folytatott beszélgetése, amelyből 
megtudjuk, hogy az e!lenforradalmárok ,e]eni harcban a fiatal 
Vörös Hadsereg élelmezését maga a Köztársaság Legfelsőbb 
Forradalmi Katonai Tanácsa mellett működő katonai éle,!mezési 
bizottság irányítot.ta, s a helyes ellátás nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a „csapatok hangulata vidám és magabiztos" volt. 

Ugyaricsak ez alkalommal jelenti ki Sztálin· elvtárs: ,.Min
denekelőtt két örvendetes jelenséget kell megánapítani; először, 
hogy a front hadt.ápj ába munkás-adminisztrátorokat osztottak 
be (Vorosilov marsall hadbiztos voft), akik nemcsak agitálni 
tudnak a szovjet hatalomért, hanem új. kommunista alapelve
ken államot is tudnak építeni, és másodszor: új parancsnoki á'.
lomány keletkezik olyan tisztekből, akik közkatonák voltak és 
az imperia,;ist.a háborúban szereztek gyakorlatot, s akikben . a 
Vörös Hadsereg katonái teljes,en megbíznak. (Sztálin a győze
lem hadvezére, 68. old.) 

Egy hónappal később, 1918 október 30-án Sztálin elvtárs 
a Právda tudósítója előtt jelenti ki: ,.Az arcvonal szilárdságához 
szükséges, hogy a hadsereg rendszeresen kapjon a hátország
ból csapatkiegészítést, lőszert, élelmet". 

A Nagy Honvédő Háború idejében a felszabadító harc nagy 
vezére, maga Sztálin elvtárs á;landóan szemmel kíséri a had
táp működését, hadparancsaiban minden egyes esetben meg
jelöli a hadtápszolgálat feladatait, de nem feledkezik meg · a 
Vörös Hadsereg egyet:en parar.csnoka sem egységének had-
tápjáról. ' 

Fenti példákból minden egyes bajtársnak le kell vonnia a 
tanulságot, s a hadtápszo!gá'.atot jelentőségének megfelelően, 
fegyvernemének nélkülözhetetlen segítötársának kell tekintenie. 

Rá kell mutatni itt arra a körü'.ményre, hogyha a hadtáp
szolgálat egyes beosztottjai megfeledkeinek dolgozó 'népünk 
ama biza!máról, mely őket fontos beosztásba he.Jyezte, s az 
anyagi szolgálat .terén bűnös mulasztást, visszaélést követnek 
el, ezért őket saját személyüket illetőleg ke'.1 megvet.ni. Ezekre 
mii;it esküszegőkre keményen lesujt Népköztársaságunk törvénye, 
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s dolgozó népünk megvetése. HelyteJ.en lenne, ha ilyen esetben 
a hadtápszolgálat jelentő~égét becsűlnénk le. Ahogyan néhány 
fegyelmezetlen polit.ikai é-s szakmai képzettségében ' lemaradt, 
rossz kiképzési eredményt felmutató gyalogos szak. pk. esetéből 
nem lehet leértékelni a gya,logság értékét, éppúgy nem lehet le
becsülni a hadtápszolgálatot sem néhány érdemtelenné vált be
osztott magatartása alapján. 

A hadtáp-szervezettel rende'.kező egy1ség pk-olmak állandóan 
lebegjen szemük előtt, hogy hadtápjuk nem idegen,_ sz.ervezd 
egységükben, hanem az, a győzelem kivívása érdekében szerves 
tartozéka. Tisztában kell lenniök az említett egységek parancs
nokainak, hogy a hadtápszolgálat zökkenőmentes, menetéért 
nemcsak a htp .. pk. felelős, hanem saját személyükre nézve ma
guk is teljes mértékben felelősek. Ezeket a felelőss·égi elveket 
fé'.Teérthetetlenül leszögezi a S. S. I. R. 10. §. 74. pontja (Az , 
ezredparancsnok) ... teljes felelősséggel tartozik a fegyverzet, 
hadiműszáki felszerelés állapotáért,, az ezred pénzügyi és had
tápszolgálatának állapotáért : 

Kötelességei: 

g) gondoskodjék az ezred teljes személyi állományának 
anyagi ellátásáró; és egészségének megőrzéséről, 

h) vizsgálja felül az élelmiszer kiszabat hetenkénti elosz
tását, heti étrendeket, ai ételek mennyiségét és minőségét, 

i) tegye meg a szükséges intézkedéseket a fegyverzet, iő
sz,er, ruházat, hadi-műszaki felszerelés tárolására és karbantar
tására; azok állapotát és karbantartását személyesen ellen
őrizze, 

j) szervezze meg a csapattest száI:ítóeszközeinek c~lszerű 
felhasználás.át, kímélését és helyes karbantartását, 

k) ellenőrizze a lovak állapotát, kímélését és a lónyilván
tartás vezetését, 

1) ellenőrizze az összes helyi-ségek kímélését és rendeltetés
szerű hasiná'.atát, valamint az ezredben a tűzbiztons.ági rend-
szabályok végrehajtását, · 

n) irányítsa az ezred pénzgazdálkodását és a pénztárat 
terv~zerűen, meglepetésszerűen gyorsan ellenőrizze. 

Fenti kötelességek alapján a pk-nak személyesen irányí
tania kell hadtápjának működését, idejében ki kell tűznie az ál~ 
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tala megoldandó feladatokat, s segítséget kell nyujtania az eset
leges nehézségek e'.hárításában. Az anyagi fegyelem megterem
tése és megtartása érdekében különösen fontos, hogy a parancs
nók maradéktalanul teljesítse ellenőrzési kötelességét. Szemléi, 
ellenőrzései során ott, ahol a nevelő és felvilagosító munka nem 
használ, az anyagi szolgálat terén észle;t mulasztásokat a fe 0 

gyelmi fenyítő hatalom kényszerével szigorúan torolj a meg. 
Kü1önrös1en fonfos, :krörveteLmény, ho,gy a pk. ,a sornin iköv,eit

kező feladatokról a htp. pk-ot idejében _tájékoztassa, hogy a htp. 
pk-nak el,egendő idő álljon rendelkezésére az anyagi feltételek 
biztosítására. A pk. munkaterve e'.készítésébe feltétlenül vonja 
be a htp. pk-ot s munkatervét az anyagi helyzet adta lehetősé
gek között készítse el. 

A pk-nak már békében meg kell tanulnia a htp . pk-al való 
együttműködést , amely együttműködés harcban még fokozottabb 
jelentőséggel bír. Ez az együttműködés megköveteli a pk-tól, 
hogy a htp. pk-tól mint anyagi tanácsadójától állandóan tájé
kozódjék az anyagi helyzetről, de u·gyanakkot köte:essége, hogy 
tájékoztassa a htp . pk-ot békében a kiképzési, harcban a harcá
szati feladatokról. Csak ilymódon biztosítható a harcászati és 
anyagi vezetés összhangja, mint a siker elérésének alapja . 

_ Ez megköveteli a pk-tól , hogy már békében megismerje az 
anyagi. vezetés alapelveit. Ennek elérése érdekében jelölte meg 
a H. M. Bajtárs a „Techminimum" bevezető részében azokat 
a szabályzatpontokat, amelyet minden egyes tisztnek beösztásá
nak megfelelően el kea sajátítania . 

A felsorolt pontokat nem elég csak elméletileg elsajátítani, 
azt a gyakorlatban is kell tudni alkalmazni. Ennek elérés,e érde
kében igen célirányos lenne, ha a harcászati alka '.mazó meg
beszélések lefolytatása alkalmával megbeszélés tárgyát képez
nék oly kérdések is, amelyek a pk. anyagi helyzet mérlegelésé
vel, valamint a hadtáp felépítésére adott utasításával kapcso'. a-
tosak. -

Parancsnokaink ilymódon megszoknák már békében, hogy 
adandó esetben nemcsak alárendelt egységeik pk-ait kell t ájé
koztatniok, vagy részükre 'utasítást adniok, hanem ugyanezeket 
a htp. pk. felé is meg kell tenniök. 

Miként a harc. szab. ismerete alapján a pk. tudja, hogy pl. 
tád. pcs-ában mire kell intézkeduie, éppúgy a Techminimum el
sajátítandó rendelkezései is támpontul szo'.gálnak a htp. pk., 
valamint a pk-nak közvetlenül alárendelt egyéb anyagi szólgá
lati ág vezetők részére adandó utasítás tartalmához. A H . M. 
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Bajtárs ismételten megjelölte a Techminimum azon pontjait, 
,amelyet minden tisztnek - tekintet nélkül fegyvernemére - el 
kell sajátítania. 

A H. M. Bajtárs á'.tal kitűzött feladat megvalósításában 
feltétlenül szükséges, hogy a htp. szolgálatban működő bajtár
sak nyujtsanak segítséget a csapatszolgálatot teljesítő bajt.ársak 0 

nak, seg,ífr:,mek. ne.kiik a forn1lás,bain, ,s 1i]y módon lis járulj,a,na·k . 
hozzá, hogy a helyes viszony kialakuljon a csapat és htp. szol-

. gála t beosztottjai között.. 
Csak a fenti szempontok figyeJ.embevétele mel '.ett tudjuk 

teljesíteni a H . M. Bajtárs által a következő kiképzési évre ki
jelölt feladat.ot, a Szovjet Hadsereg győzelmes hadtápszolgála- ~ 
tának elveit elsajátítani s azt a gyakorlatban alkalmazni! 

... 
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Dr. SZli:LL JANOS őrnagy 

A sebesiiltszállí tás,·ól 

,,A t.á'bari eü. szol.gátat feliadarta a harcos,ok ha,rcképességé
nek ,eü. szeim1po111füól való meg1ő,r,ziése, fenntair,t,á:sia és fok,ozá,s,a, 
v,a,gy ha az bármely olmál foigiv,a megr,omlott,, a, m1:,el!őhb v,aM 
helyre,ál'.ítá,sa és igy a hadser,eg ütőké~·ességének miinél nagyobb 
fokú bizt,osHása" 

A helyes,en v,ezetett és jól műlködő eü. szdgála1t döntő jelen
tőségű 1ehet ,a ihadiműv,eileit,elk V't~gső tkiialakulására, mert hatalmas 
mértékben l,ecsökkenth21tú azo:kinak ,a s,úmát, akik se1besü1ésük, 
vaigy het,egsié,gü'k ,köve1+Jkiezt,éJben mint hia,rcosclk vé,gl0g,esen lemor
z,s,olódrnak . a küzdő hadsereg liébzámábóL De dö.ntő je ,1,entőséigű 
lehet ,az ország g,azda1s,á1gi hdyzetér,e ,is a há,bo,rú utáni időkben, 
mert ,a 1bék,e tenmel,ésbe lb·~ nem áfüifö1a.tó hiadir,okkarr1Jtak a~iaigy 
száma súlv,os foher,téte1 az álbamra és társadalomria. Az eü. :szo,1-
gálat műkiödés!étő l füg,g az, hogy mily,en nagy !\eisz . ez1eikcne1k ,a 
száma: s az egyes roikkantak r1okkantsági, ií-121tve mu1n1k,a1képesiségi 
fo:kia milyen mérvű \,es,z, ho1gy m:,lyen fokban tuclmak be],eiUesz
kiedni ·a békés t,einme:iésibe. 

A sebesültek, betegek ellátás1a áHaJ.:íban hár,om ,térr1yiezőbő•I 
tevődik össze: 

1. Elsősegiélynyujtás. 2. SzáliHá,s. 3. Gyógykez1elés. 
A, je'.,en dkk kerieteóhen csU1pán a 1seJbesüilbsz.állíit,ás !kérdései

vel fogurr1k f,o[ l1alko~rr1i, mi:nt a s,eibesüH, he1t,e1g tO'Váibhi sorsáa11a1k 
aía1kulását döntő módon megh!a1táriozó 1ény,ez;ő;vel és az eü. 'sz.ol-
gáLat egyi:k tgen fontos. 1feladla1t,áv,al. · 
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A SieiJJesüt1ek fo!lyaanafos €S z.aiv.a.rta!ain gy.ors kiűnítése ,érdeke 
a ·se1bes,ü'.Jt1ne1k, 1a csal))atnak, de érd,e;ke ,az aITTyagi sz·oli,2:áJ.atnak 
i:s. MiniÉl rövide,bb .idő alait,t j<Ut ,el ,a sebesült vé,gl,egies tl'.áitásá
na,k he'.y,é,r,e, ,a111nál haitásosabban b1ztos:í'1:lha1tó 1a vég·u=,ges gyió-

. gyulása és a:l]Dál eredrnény,es•ehb lesz a ,gyógy,eljár.ás és .köivet
k,~zménye®éppen, annál .niagydb'b méirtiéfobein !,esz l ecs,ökken1thető 
a viSiswrnarndt rokkantság.a :is. A csa1p,a1t isz.emp,ontjá!ból a s,eibe
süH teher a csa,pa'tnak, gáit1olja a iha1rd t·énykedéseket, áipo1l:ni, 
é'.e!mezni ·,él; szá'.liítaini k,el1, megtöl1ti a ha,r2 sz1empiontjából ,a,nnyira 
fonfos szállító teret, sJZeinéíyzetet és anyag,ot von ,el -a esia,pattöl. 
Nem beszélve arröl, hogy a nagy s,z.áimú jaj,g.ató-nyösz.örgő S•ebe
süH rontj.a a harcosok erkökSii erejéJt, míg iha ,az eü. szo~g-á1ait 
jói működltk, megnő iránta a 'biz,a1lom és 1kö,vetkezunény1ekéipp,ein 
emeli ,a had:s,ewg e,rkölc,si er,ej,é.t és !harcké:sz1ségiét. De ,aiz- a.nya,gi 
szolgála1tra <is döntően kföat a gyo.rs,ain ,és jól rműiködő sz.ál'.íitás, 
mert hamarább fo,g rmegcgyógyiumd a té:•~besült, csókk,en a,z ápolási 

' nia1pok sz.áma, keves-e,bib kötsziert, gyógyszert lfoe,1'. f,el.has.ználin1:·a, 
az eü. intézeMknek pedi1g nem lke'.I. maximálisan előne t.ele1pül:rn:ök, 
Jms,sz,albb ·iide:g kép,es;ek Mltd,0pfüés niélkü l egy he.:1iben cLo,1,5mni 
(.ami ,a j,O!bp eHátási: s,e,giH1i elő), 1keV1es,e,b,b táibo.ri eü. -int-éz,e,t,tel 
lehet mego~daini a f,eiladatolk1a1t. Végső r.oiwn e,z.á'.ital tekintélyes 
anya gmegb.1 .. k arí t ás t ;1ehe± e l1émi. 

Feint:,ek szeimelőti: ·tiartáis1a. .meHe.tt a jó seibeS<iili: sz,áHMás 1kóv,e_ 
te!mény,eii: ,hogy .gyo,rs.,m tör1,éuij·ék, ,a ik:1örülimé.ny,ek:hez ké,pest biz
tonsá,gosan s ,a sebesföt érdeikiében ,a leihetős,é,g szerint kényel
mesen, hogy a sebesü!:t tairtaléke1nerigiáját minél j,olbiban meg- fod
J11k őrizni a i:.ovállfüi gyógytevékenység ,anedmény,es,s,ége érde:ké
ben. A helyte len . és rnssz szálíií,tá,s egy,enilő egy he!ylte len és rossz 
kezeléssel. A fenti köv-et,elmooyek maradékfalan végre,hajtását 
termész,ei:es,en ,egyéb tény;ezőik is bef,o!yá1So ll:rnt1ják, un!irnt 1pé'.1dáu,l 
0 száfütási lehetőség, ,a sz.állífüatósá:g •és ,a. 1kény;s1zers,z.áltitás. 

A sz.állítási Lehe1tőség früg/g ,a ihardhelyze1Jtől, a szál1ító-es.z:kö
zök,téíl és az úttól. A ,harchdywttől ,függően aidócllhaifü:k a lk:ény
szerszáll:itás pl.: egy gyoirs v,isiSz.av0111ulás ,esiet<én. 

A szál~íthat,óság,ot a •harnhelyz,eten kívül ,a sielbeisült, beteg 
állapota swbj1a meg. Al1a1pelvül ke:t v,e.."11111i, hogy a had0:szi1:ály
sezély1he,i yi,g m:inden 8ebesü'.rt szál'..í1tiha1tó, a ha1dokl6ka1t lkrvéV1e. Ha 
a hadihelyz,e:t oly,ain, akfoor ez a !ha1tá1r kitolódlhait ,a tá:bor'i Mrhá
z.a!k eJ.ső von1a!á;g. Ha l-e1hető,ség.ün:k ,v,an ,mér l1:cig,e,íé,sr,~, akkor vér
zés.né[, shodmáí, ,s,úl'yio1s a11:a,eimia ,ei~etiében és S1ugárnuj1tásos álla
po,1:Jnál mincLad,d1'1g ne ,szá li1íts.mk, arrnig a sebesült á1l.a1pota a 
szállítást meg u1em engiedi. Tenmés.z1etesm az -ilyen mé.rJ.ege'.ések 
csak azon a ,k,iüníités.i szaka1szo,n :jöh,~t1n:eik szóba, 1ahol a mód és 
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a !iehetöség meg va111 ,adva m:ra, ,hogy ,a Jentii á!Ía,pofolm,t kép.e
sek v,a1gyun:k megszünt~:i, 1va1gy l:eig1ailáb1b 1fo; megjiayífani. 

A :sebesüH.szállítá:s álta,lában a1z egyéb ,szállításo1kihoz hason
ló1an l1ehet: szárazföLdti, víz1i, viagy légii, az adot,t NÖrifüméinyek, 
nek megfele lően, ,d,e ,ez,ek:töl a száfütás,okt6J ,a1t1nyiban iküloobözik, 
hogy: 

1. A iseibesfütszál:ítás ielöLröl 1háitra1fe1lé történik tehát a .küz
dök vo:n1alá1t,óJ a hadtáp felé, mí1g más szá!Hrtásolk áit?ilá,han hátul
ró l ielör,efelé ,történneik. 

2. A ,seibesü1'i:szállítás nem azonos az egyéb anyag sz.állításá
val, ihan,em ,el:sös,orba~ ék~tmentö 1téinykedés, mely olrvosi tlITTdiká
cióikho,z V1an körllve; az'Oln!kiívüJ ,pedig sz.állítás iközhen ,a, selbesfüt 
vagy 1beteg ,gyógy,kezelésre ,is szorul, via,gy ,sz,o,ru!that 

Az összes száHitá,s1i fajták köz,ött a leigfontosa,bb a szárla:z
földi s,z:ál!íitás ·a:111111á l ,i,s inkább, mert vé;gisö fokon minden' más 
szá!Lí,tás arnpcs,olatban van ,a száraziföxH ,szállrtássaL A szárazföldi 
szállítás kétféle lehelt: gy,alogos és j.ánrnűves. 

A · gy.al,og;os s,elbesü!JtszálUtás viég,r,eihiaj,tói a seíbesü!J:tvivök 
Elsösorlbia111 csa1p,a:l:rvtswnylatba111 jörrmek , dönrtöen rte:krntet:be. A küz
dők vonalában ,csak · ember1i erővel tör-ténihert a szálliítás, (dte
kintve egy-két kül,önLeigeis esetföl) és ,a harnh:elyz,ettö l, valaminrt 
a .t,err-,e1ptől 1tfü:gg, hogy m:Lyen távolságra.. Ez a szállításnál in,a,gy . 
megterhelés ,a s,ebeisfötnelk ,is, ,de a s.zá!Hitó1knak ,is.. A s,ehesült
vivök maximátl.is t!eLjeG1íitméinye 1 óra ,afat,t 2½ km ·és 24 ór,a alatt 
20 kim. Ezekből az ada1tokból v,iláigos,an :kitűnik , hogy ,a se1besült
vi:vö já!f:ő:r áitlagos N,,ljesrítiménye \a,rányla,g ig100 csekély és, ho1gy 
milyen nagy mérték,ben ifÜjgg attól ,a távols~tól, ,amelyien gya
logosian vagy1Ull1k iké111yt1elene1k 12, sebesü'.teket sz,á!Líta111i. E,pp,en 
ezért ,a főtör,e,kJvés ,az k,e'.I, hogy legyen, hogy ez.t ,a tá:v,o,lságot 
münél j,olblbaITT leszű!k!ítsük, teihát mit11é l ,elő,blbre ihoz,zuk a jármű
ve1s sz,állmá,s dsö ,h:a:tárá1t. Awnban ,ezt icsiak egy ibiz,ony,o,s határig 
[,ehet 1végreihaj1tat11i, ,a terep adottsága és az ellen19é,g· ,tevék,enyGé-

. gét,ő,l ifügig,ö,en, épip,en 1a: j,ámmüv,es sz.állítás eUenséges behatá:ssa,l 
sz1eimbenii J11agylfokú érzékeny,ségie mi1at,t. A ,gyalogos s,e!besültsiL.á l
lrít,ó:k ikis célpontot mutatván, keviés:bb:é érzékenyek, jól 'ki rtudják 
ha1sznál111:i a· ter1eip 1adta védelmi l,ehetfoégeikeit és jolbban 1e tudják 
gyÖzui,i a •terep akadály,ait, mer;t 1i.i:in,csenek ,úthoz kötve. 

~ ,f,eil11ti kőrlü nmények világo:s,an lmeglmuita,tják a,z,t., hüb,oy a 
gy1a1lo,gos s,ebesült-sziállíltók csak úgy t1udui1ak ,a hatalmas 'fe1a,da
toikk,al és 1köve:t.elmény,ekkel meigJ,küzdmi, rha megfelelő fizikai 
erővel . ré1delkie:meik és j,ól ,kii vannak képezve. De egy másiik 
szemp0111rt v:isz1oot az, hogy a küzdök létszámáITTak ·a !terhére J112m 

70 



lehet ,a iseihes,Übtivi·vőlk ·sz,á:má1 rutméne:te1zni e_em. Az 1a t1émy, hogy 
igien soik eiSietboo a s,zerV1ezietszerű sebesültV!ivő -szám nem eile
gendő 1a f.elada,tok me,goldá:sár1a. Az eü. -sz0Lg!ála1t 'feliada.ta legyen 
az, hogy a nehézségeiket i1tt is le 1tudja g-yfön:i, mégipedig ,olymódon, 
hogy már ibélkélbe.n .f.e1kés1zült a lf,ehadat.okra. 

Minden cs1a1pa:tonvos e1sőr1e:ndű ,f,elada:ta Legyen az, hogy ,a 
béke s.zetrniélyi 1ál101mányt t.éinyle:g1es kaitornai :szio1gá1a1ta ideje ailatit 
oly mérvű ,eü. kH~éipz1ésben ,részieSIÍtsie, !hogy az ebÖ1seg-élya1yuj
tás és sebesüJ.tszál\ií,tás ala1pv,ető iernereteiv,e,l r,en,d,elkezzié:k. Ha 
ezt a feladatot a béke eü. szolgálat si:kernsien megoldja, nem 
l1esz ,prolbliéma ,egyirés.z1t 1a :sebesüL:ivivők .kiV!ál,o,gatása és utánipöt
lásra, másrész<t iha,r,ckö.ziben a nagyü1blbsz.áunú sebesült gyors és a 
se:besrfüt élete E,zieimponrt:já!ból e:red.rn,émyes hátrasz.á!H1tása. Ez± az 

-elV1et kell ,az, eü. ki:képz,és1Siel ·ka,pcsola,.füa:n már békében tudatosí
tani a parancsinok,oik fdé is. 

A tenep ,adtai visz,ooy,ok és a,z eiUe.nség gyalogsági tűzi,e.gy
veinein,elk :ha1tótáv,ofaág:ától Í.Ü\fZ1gően :a. gyalogo,s ,sebesültszálliítást 
fokoz,atosan felválitj,a .a, járműves szállítás. A j.ánmfrves szálliíió
eszközök J.eheiine:k: s,elbeisüLtszállítö msizág,o:s jánmű, oldallkocsds 
motor.kerékpár, ,ter•eipjáirö sebesüttsz,állíitó ,gré,p:koc.s,i, közúN seibe
süH,sz.ámtó ,géip:k,o,e:s:i (pá,ncélosaknál ,p,án,oélozioirr ter,eipjáró s:elbe· 
süMszálfüó ,gépkocsi, ha1rckaos,i) ,és ai iháts,ó ihadtáp körl,ci,eik!ben 
a via•s:út. Ezek j,ellemz·ésér,e m01st nem térürn:k ki. Csak ér1infoni 
~íivánorn, iho,gy úgy 1a 1gyalog:os, mli111Jt 1a já.rműiv,es se:besfütszállí-.. 
tás keretében .a. :rö.g1tö1I1ziések is i111agy sz121r,eipet j,átsz,a111ak, .s bár 

_ ezeikre számí:t:ani nem Ieihet, adott ,eseitekbein ,az1 eü. sz.o!:g.ál,a,t 
l,e1eunény,e,:ss,ége elöntő jel,ootfoégűvé V,áfüa{ik éli :sebesü]lkk ,kiüní
tése terén. Itt stükségies megj,eigyezni az.t ,Ls, hogy ,az ercv01I1al 
felől v.issz,atérő, ü.r1es járműv,ek ~ötetieseik minden esieJtbo~n jdenrr
kezni az elől 1evő eü. ldür:ítési sz1a~<,as,z rpa,r,a111cS1111okánál, az ese.Ueg 
01btl,eivő sebe:s:üliielk hát~aszálfüá.s,a c,éljáiból. Armoohyilb,en hátraszáHí
t·andó s,e,besült, 1beteg ,111eun vol1na, a1z eü. kifü.itési s:zakias~ parancs
noka köteLes i.gaz.oló í-rás,srat ejlátnli a j,áJnmű, ·via1gy jár:m{ívie1k 
parancsn,oikáit, iho,gy az. a seg,élyihelyen imeigj,elent. ,A járművei: 
útbaindHó egység vagy irr1t1éz1ei: panancsno:ka ,pedi,g ·köt.e1'es etJen
ő.rizlTI:i, rho,gy a jármii 1ai 5,eg:ély:hely,en megjele:nit-e. 

Bánmily módoo törtiéin ilk 16 a sebesültsz,állíitás, .ahhoz a se
besülteket és bet,e,g:e'ket ,a lk,iürli:és minden szak,asz,án ,e1ő kel'l ké
sz.íteíni. A sz.állítás jó elp:k:1észírtése nagymértél4:),en .hoz.z,ájárulhat 
aihhoz, hogy 1a s,e'besü]lt ita.rbal:éik en11erjgiáj1a minél érint21tJ.enebbul 
megmar,a,dj,on ,az el!átá'S és gy,qgykiez,ebtetés döntő sza:ka,&z,alka. 
Ez1t a,z elől~észirtést szolgálja má1r , tö:blbe,k ,wözöt1 a:z irde'j,élben és 
helyes,en ,al.kal:mawtrt első,s121g,élyny,uj-táis is, de ez,e~ rulmenő1en is 
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dö keli h."'2sz'Íteni a seibeisüHet a szállítá,s,ra, a kiürí.tés1 szakasi 
kép,es.sége és ado1tts.áig:a1:nq!k me•g.fe1,előren. 

Ez a,z előkés.z,ítés ki kiell, hogy 1terj,edj,en ,a f.ájda101m csi'.1aipí
tásá.na (a mí:nden;kOJii 01'\!0si ktÖvei:ielményeik sz,erm előtt tartásával) 
a sz·ív 1h1egerősítésére, vagy le,galáhb i,s t,arta:ék,eipejének megtar
tására (ahol .e,r.re már leihetős·éig ·va,n, iu1fusiók és tranrs1fu.süók adá
sáival, a szüksiégu1Jek meg1f.e'.,el ő,en) és nem ut,o1 3Ó sorban ,a má·r 
foh,eitt köté&ek 1a:1ia1pos revi·ziójá..ra. J\. ,gondos e!.ő.kiészíités vian hi
vait'Vla megakadályomi va,gy csö,kikientein1i az,oka1 a,z ártaLmakat, 
me'.y,eik a sebeisifütet a szá.Hítás következtében \Tlesz,élyezteti'k. M.i:nd
éze!ken fel-ül s.züksé,ges a sebesü'.rtreik üdírtié.s.e az évs,zal5m·ak és .az 
időjárás v.i,szorny.aínalk meig1f,eJ.efrő.en. Szülkség-es tov,ábbá az ,i,dő-
járás v:iszornta,giságaiitól v,al,6 megióvá1s.a ,is. . 

A tábori eü. sz.o.t51álat saj.áfos kö1rülményre!i, ,a harchelyzet vá,1-
tozóság;a, a, szé':l'.Hási módok és szá'.lítóesz·köz,ök .külö,niböző ,flaj
tái és l ,eihrel,őségid nremcs,ak az ·e'.láitás t és. gy,ógy!rnzelést, de 
magát a sebesü1tszál1Há,s,t is szakaszrokr.a osz1tja. A mell~kdt váz-

. Latos rajz, csa,pa1tvlsrz9ny'.ratban f,e'.foni:Jetli e,zr.::Jk,et ·a sz)21lrnsz,oka1 
é:s az egyes sz,aikaszok 1:eggy,a·krnbbarn eJ.őforduló változataH. 
Természetesen ,az ,e,gyes 1Srzraikla'S,z.ok kö·zöi:Jt ék~s határt vonni nem 
lehet. Mi:ndenk,or a 1hiar-chdyzeHől ·és a ter,e,p v1iszonya1i'tól fügig, 
ho.gy az egyes sz1ak,aszo,k rh,o,J végződnek, .J'.dve menrnyire ter
jedhietrniek ki e,gy másik sz.akasz róvására. Na·gy á'.rtaiánosságban 
még;,s a következő szaklaiszo.klait különibözrl:etjük meJg: A ,küzdők 
von,alában a seb·esültf.észekig; ,a sebesüítfész1ektöl a kocsiforduló
helyi.g; a :kocsifordL i 5,helyt.ől a zászlóalj se,gétyhe'.y:,g és végül ,a 
zászlóalj segélyhelytől az ezred segé;yhelyig. (.A j,e!en cikk kere
tébclll a hadsereg viszonylatban s?:óba, jö:hető szakaszokat nem 
tángya,ljuk) Isméte'.itiein ki kell azonJba1n ha:ngsúlyozrnd, hogy a fenti 
sz1a.ka,sz.okra való fe!osz,tás csak álfalánossá,gban érvénye~, s a 
száll ítás ,egye.s szaka,szoka,t átug,orha,t, vagy egyes sza:kasz,ok 
e1gyrriásiba e b 1adha tnak. 

· A 1.egna.gy.obb erőpróbát jie'.enti a sebesültre és a sebesült
szál'.í1t6kra egyia.ránt .a · küzdők vonal ába1n való sz.álfí.tás, merit 
cs.ak emberi -er,őv·el töri:Jénhetik és az ellensé,ges ,tű.z,hartástél a 
l,e,gnagy,ohb mérrliékibein fiüg,gő•en. A küzdőik vona.lárba,n mrirnde.n 
he'.yteloo mozdulat, hibás r,ejtőzés va1gy fedezés mag,a után vo,1-
hatja az ellenséS" tűzi:evékienységéneik fokozódasáit és ,adott es.eit
·boo ,a, sebesül,'szá'.1ítók munkáját i,dől :: ge:sen m~g i-s béníthatja. 
A sebesültvi:vőktől ret1t•eni:Jheit.eUen bátorsá,got, Jó kképzést és 
ma,gas e:rikölosi szírnvornal,at kíván, neim külöiniboo a .hajba· jutott 
embertárnon való segiíit,erni ,akarás kollektív fejl~1tséigét A se,be
süfüől ootudafo,s fegye lmet és erő.s a,k,aratot követel a fájdalmak 
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legyözésiébe'D éis lelki ,er,ején·~k megtartásábain. M.indez,e1ket a 
kafo,rna1i, a 1po'.,iüka,: és szakmali k:lkéipzés,ein keresztül ko2r elérnünk. 

Az eseteik tLlnvomó részében a sebesül:v1ivők fe,bdafa,::ka,t 
csak kúszv,2, a 1teiiephez m:nél jobban oda,s:ímvl1va t1u:dják meg
o1darr1ii. É,ppen ezért nem közömbös az, hogy m:ly,en a gyia1ko,r'.larl:i 
1110.ásu:k az efajfa s,flbesüH,s,zál'.Há.rs r,l2réin és mdy,ein gy,o,rsia111 tud
j,áik a súlyos s,ebesfütckiet 1a1ráll1yla,g véde1tteibib helyiekre össz,e,gyüj
teni. A eebesülteik gyüjrtésiérl: és a, küzdő voJ1alMI hátmszfl:t.á,sái: 
a száz,a,d eü. raj,pianau,,cs:noika kányírtja. Hogy feladaitáJt jól és 
eredmé.ny,esoo tudfa m21go'.dani szoros ka1pcsol,at,o,t kell t:a1ri:1a111ia 
a század pa1rancsnokávrr,l, azz1al együtt kell működ:ni,e é,s s,zükség 
ese too· s,egiítségieit kém:e. Ez ,a segútség á]hat ,a,bból, hogy az 
eH21nség egy,e:s tűzfeigyverie::nek lefogását kéri, m2lyek a,kiadályoz. 
zák ,a: szál'.Há,s,t, v,a1gy közv,e'llein .Jdsegií1tő sehes1ül1!wivakr1ől gondos
kodfük, ha a s,züks,é,g· és a harchelyze,t magkövertel: a s,eibesüi'tek 
gy,o.rs e'.isz.állírt á:sát a !küzdőU<. v,oinaiáMl. A n2ndielkeziésr,e bocsáj 
tott kirsegftő sebesiültvivő·k, va1gy ,a meg,e1r:ősiítésre előneküldött 

· sebesü'.itviivő1k foliett 1m:indenik,or a· század eü. naj1panancsnok r,en
dielk,ez;k, a ~z.á12a<lipanancsITT,o,knak ,miinlt. közv1eüe'11 előljáró ,pa
ra111cs111Joik:nak imté!Z:kedései ala1p Ján. Ha az 1eJl.em1sé;g tüz·tevé'keny
ség,e olya1p · na,gy, hogy a iS,z,áJítás,t Leihd,etlenmié rtiesz:i, me.g kell 
vánrn:.ök a tűzszünete!k,et, ,esl~füig- alZ ,éj1sz,alkáit ,a s,záUítások l1ebo
nyol1ítá:sára, de ez es,e11b,en is g,ondoskoCÍJlliok k,211 1az egyes sehe
süH1elk -l-2iher'.ő,s,é,g ,sz,erinti megvédéséről, ha má,ské.-p nem, lövész. 
teknő ásásával. Ámint a hami helyzet foheiiővé te:~1zi ,a 1sebesfüi:ie1k 
s,ebesült,f,ész,ekhe val5 fos,z,2igyüj,tését, m:aladéktalanul meg kell 
\'11dítanifo1k a gyü_rbést. . 

A sebesültfészek rend,szerint adva van • a terepen. De nem 
szabad csak a terepadta védelemre építeni. hanem a s,ebesül: 
tek minél nagyohb védelmének biztosítására keH törekedni. A 
sebesü'.tfészeknek olyannak kell lennie, hogy egyrészt a sú'.yos 
sebesülteket megvédje az újabb sebesülései<.től, másrészt lehe
tőséget nyújtson olyan mérvü szabad 1'.lozgásra, hogy a segély
nyújtást és a sebesültek nyugalmát biztosítani tudja . Kívána
lom továbbá az, hogy a sebesülteket az időjárás viszontagsá
gaitól a lehetőség szerint minél jobban megvédje. Azt nem 
lehet kategórikusan meghatározni, hogy egy századkörleten be
lül hány sebesültfészek legyen. Jó, ha a körülbelüli helyüket a 
századparancsnok (a század eü. rajparancsnok javaslata alap
ján) már előre meghatározza, de ez nem jelentheti azt, hogy 
csak ott lehet és· osak · annyi, ahányat kijelöltek annál is in
kább, mert nem minden harchelyzetben van ,lehetőség arra, 
hogy a sebesültfészkek helyeit előre meghalározznk. A fő do-



log az, hogy a hátsóbb szakaszon levő eü. szolgálat idejében 
értesüljön azok helyéről, akár jelentés formájában (hátramenő 
könnyű sebesültek (itján), akár jól láth~tó és előre megálla
pított jelzések formájában. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy - sebesült csak a parancsnok 
engedélyével hagyhatja el a küzdők vonalát. . . 

A század sebesültvivői a sebesültfészeknél tovább nem 
szállítanak és nem is szállíthatnak, d,e ez könnyen elérthető is 
a már leírtak alapján, különben rendeltetésszerű feladatukat 
nem tudnák megoldani. A további hátraszállításról a zászlóalj · 
eü. szakaszparancsnoka · köteles gondoskodni. A zászlóalj eü. 
szakaszparancsnok szoros összeköttetésben van a zászlóaljpa
rancsnokkal és ezen keresztül, vagy ezen kívül a század eü. 
rajparancsnokával. Állandóan ismernie kell az elől lévő sebe
sült helyzetét, a lehetőség szerint •a sebersültfészkiek helyett és 
az elszállítandó sebesültek számát, valamint a szállítás lehe- . 
tőségeit. Állandó eü. felder.íté'st kell végeznie, ha a helyzet 
megengedi és megkívánja, akár saját maga is előre megy tá
}ékozódni. Tanácsos az összeköttetést úgy megszeryeznie, hogy 
az elöl lévő eü . kiürítési szaka,sz helyzetéről vázlata is legyen . 
Ennek megfelelően küldi ki a megerősít,ett sebesültvivőket, akik 
a század ,eü. rajparancsnok 1:1.lárnndeltségébe kerülnek működé
sük időtartamára; valamint azokat a sebesültvivőket, akik a se
sebesültfészekből a kocsifordulóhelyig szállítanak. Ez utóbbiak 
továbbra is az eü. szakaszparancsnok alárendeltségében marad
nak. A zászlóalj eü. szolgálatvezető gondoskodik arról is, hogy 
szükség esetén a gyalogos és járműves sebesültszállító részleg 
megerősítést kapjon. 

Ha a sebesültfészek és a kocs.ifordulóhely között a távol-
ság igen nagy, a sebesültvivők erejének kímélése céljából cél

- szerű ingajánat fo_rmájában megsze,rvezni a. szállítást. Álta
. lában 4-500 m-nél nagyobb távolságok esetén vezessük be 
. az ingajáratot. 

A kocsifordulóhely a terep azön helye, ameddig a sebe
sültszállító járművek rejtve, az ellenség gyalogsági tűzhatá
sától védetten e lőre tudnak menni. Ez a pont lehet a zászló
alj segélyhely és a küzd,ők vonala között, a zászlóalj' segély
helyen és lehet a zászlóalj segélyhely és az ezred segélyhely 
között. A szerint, hogy hol van, a gyalogos sebesültszállitók 

· vagy a kocsifordulóhely parancsnoka alárendeltségébe tart~z
nak, vagy közvetl@nül a zászlóalj vezetőorvos intézkedik fe
lettük. A kocsifordulóhelyet az esetben, ha az a zászlóalj é~ 
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. ezred segélyhely között \'. an az ezred eü. szolgálat szervezi 
meg és ez esetben az ő alárendeltségébe is tartozik. Ez utóbbi 

· esetben a zászlóalj .segélyhely sebesültvivői csak a zászlóalj 
sPgélyhelyig szállítanak és a zászlóalj segélyhelytől a kocsi
fordul,óhelyig való szálításról az ,ezred vezető orvos köteles 
gondoskodni. Természetesen a valóságban nem lehet ily,en me
reven szétválasztani a kérdést, de ez kell, hogy a fő alap 
legyen. ' 

A kocsifordulóhely parancsnoka a lehetőség szerint eü 
tiszthelyettes legyen, beosztva hozzá egy sebesültvivő járőr 
(Két fő.) ő van hivatva szabályozni a kocsifordulóhely for
galmát, fenntartani a koosifordulóhelyen a fegyelmet é§ a ren
det, megszervezni és irányítani a sebesi.rnvivő ·járőrök munká
ját, fenntartani az összeköttetést, a század eü. rajparancsnok, 
kal .és a zászlóalj eü. szolgálat vezetőjével. "(A század eü. raj-

" parancsnok a kocsifordulóhely parancsnoknak alá van rendel
ve, köteles a kiadott utasításait végrehajtani.) A kocsiforduló
hely parancsnoka már durva osztályozást is végez, amikor sür~ 
gősségi sorrendet álla.pít meg a hátraszállítandók között. 

A kocsifordulóhely parancsnoka köteles megszervezni a 
kocs,ifordulóhely védelmét és köteles gondoskodni annak rejté
séről, valamint megszervezni a sebesültek védelmét. 
- · A kocsifordulóhelytől az ezred segélyhelyig már a jármű
ves szállítás lép előtérbe s a szerint, hogy milyen a harcoló 
egység gépi szervezete, milyenek a terep és úti viszonyok, zöm
mel vagy országos jármű, vagy gépkocsi szállítás f9g előtérbe 
lépni és aszerint, hogy a zászlóalj segélyhely előtt vagy a mö
gött van, két vagy egy ütemben bonyolódik le. (De ez is csak 
általános elv, mert az ezred segélyhely járművei előre mehet
·nek adott esetben egészen a zászlóalj segélyhely előtt lévő ko
csiforduló helyig ts, mely . esetben a zászlóalj segélyhely mint 
kiürítési szakasz átmenetileg csak részfeladatot lát el.) 

A segély helyek működése· most nem tartozik e tárgykörbe, 
csupán csak a szállítással kapcsolatos néhány ténykedést em
lítjük meg. A segélyhelyek feladata gondoskodni a sebesültszál
lító eszközök tisztaságáról, megtisztításáról és kötelessége azt 
állandóan ellenőrizni. Vonatkozik ez a járművekre, a hord
ágyakra, de magukra a sebesültvivőkre is. A hordágyakat és 
járműveket állandóan tisztán kell tartani és szükség esetén 
fertőtleníteni kell őket. A fertőtlenítés és megtisztítás rnódj ai 
ismeretesek az eü. szolgálat más terüJ.etéről, azokra itt csak 
utalunk. 
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Altandóan Ügyelnie és ellenőriznie kell a segélyhely pa · 
rancsnokának, hogy a sebesültek szállítása a lehető legnagyobb 
kényelem biztosítása mellett történjék, az adott lehetőség ha
tárain belül, továb)á, hogy a sebesültek az időjárás viszon- . 
tagságai ellen minél jobban védve legyenek a szállítás alatt, 
az évsza)s: viszonyainak megfelelően. Ezen · szempontokra a se
besültszállítókat alaposan ki kell oktatni. A sebesültvivő jár
őröknek ismerniök kell, hogy hogyan lehet megvédeni a se
besültet az i1őjárás viszontagságaitól nyáron, télen, esős év
szakban és hogy hogyan lehet ezen a téren rögtönzéseket al
kalrµazni. Ismerniök kell a rúgózásnélküli járművek viszonyla
gos rázkódásmentessé való tételét és ez;en kéresztül a sebesült 
fájdalmainak a lehetőség szerinti csökkentési módját. De is
merniök keU a hordágyon éis hordágy nélkül való szállítás kü
lönböző módjait is, a sebesült hordágyon való eíhelyezését, a 
szállítás iránya, a terep vonulata és a sebesült t.estrés,z fi
gyelembevételével. 

Szükséges kitérni a sebesült személyi felszerelésére is. A 
sebesült általában olyan ·személyi felszereléssel rendelkezhe
tik, amelyre· a gyógyintézetekben szüksége nincsen. Súlyos se
besültektől a fegyverzetet az ezred segélyhelyen kell elsz·.:dni. 
Minthogy a zászlóalj segélyhelynek állandóan fnozgásképesnek 
well lennie, és így nem kívánatos, hogy nagyobbmennyiségű 
szállfegyverrel megterhelje magát, a fegyverek leadására nt·m 
jön tekintetbe, azonban a lőszert mindenféleképpen el kell, hogy 
szedje a sebesülttől .és csak annyit szabad a könnyű sebesiil
teknél hagynia, amennyi az ezred segélyhelyig . való szállítás 
védelmére feltétlenül szükséges, amennyiben a csapatnál a lő
szer elszedésérő, l nem gmdoskodtak volna. Az elszedett lőszert 
minél előbb· vissza kell juttatni a harcoló egységekhez. Az c·z
red segélyhely a szállfegyvereket gyüjti és á"tadja a közp·)nti 
fegyvergyüjt·ő helyek által ki:küldött közegeknek, akiknek köte
lességük az ezred segélyhe-lyet ebből a célbóL meghatározott , 
időközökben felkeresni. 

A megmaradt sebkötöző és gázsebcsomagot a hadosztáiy 
segélyhelyig a sebesültnél ke-11 hagyni. számolva , arra a iehe
tőségre, hogy szállítás közben ellenséges behatás érheti ,::1 
szállítmányt és ez esetben az elsősegélynyújtáshoz ez az egyet
len felszer,elés álljon rendelkezésére. Hasonlóképen a gázálar
cot és egyéb felszerelést, mely · a sebesült személyi szükségletP.i
nek és kénye-lmének bi1ztosítására szolgálnak, a sebe,sültnél kell 
l,_rngyni. , 
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A · sebesültszállítás hatáskörébe tartozik bizonyos mértékig 
a sebesültek nyilvántartása ds. :Éppen ezért szükséges néhány 
sz,óban idevonatkozóan erről is megemlékezni. A század eü. 
rajparancs'noka naponta jelentse a zászlóalj segélyhely parancs- , 

. nokának az eü. raj a által elsősegélyj)en részesített és hátra
szállított súlyos és könnyű sebesültek, betegek, valamint az el-

- esettek számát. A zászlóalj segélyhely parancsnoka egyszerű 
nyilvántartást vezet a sebesültekről és betegekről, tovább'á 
azokról, akik a segélyhelyig va{ó szállítás 'közben, vagy a se
gélyhelyen meghaltak. Az ezred segélyhelyen minden sebesül
tet és be,teget elsősegély lappal kell e;látni. Akik az ezred se
gélyhely meg~erülésével kerülnek hátra, azoknak nyilvántar
tásba vétele abban az eü. intézetben tödérnik, ahová legelő
ször került . Ezeket azonban ai eü. intézet a osapat eü. szolgá
latvezetőjével . köteles közölni. Hasonlóan értesíteni kell azon 
szomszéd seg'élyhelyeket is, amelyek egységéből valakit első- . 
segélyben részesítettünk. Ezeket a sebesült Iétszámjelentésben 
azonban csak az az eü. kiürítő szakasz jelentse, aki elsősegély~ 
ben részesítette. A sebesi.iltszállítással, . valamint a kiürítE':ssel 
kapcsolatos elvekről és problémákról hadsereg-viszonylatban 
más a}kalommal kerül szó. 
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HRISTóF VINCE őrnagy 

A Hadser•eg liadtáp felépítése 
· a vas,íti liálózat,·a 

Sztálin a Szovjetunió nagy Honvédő Háborújáról írt művé
ben a következőket mondj a: ,,A szállítószolgálat, mint ismeretes, 
a legfontosabb összekötő eszközt jel,enti a hátország és a front 
között. Előállíthatjuk nagymennyiségben a fegyverzetet és a lő
szert, de ha azokat a szállítószoJ.gálat segítségével nem juttat
hatjuk idejében a fron1ra, akkor a front szempontjából haszon
talan teheráruk maradnak Meg keil állapítani, hogy a fegyver
zetnek, a lfoz.ernek, az é!,eímiszernek, a ruházatnak stb. a front
hoz való jókori eljuttatása szempontjából a szállítószolgálat sze
repe döntőnek látszik." 

Ez a megállapítás egyike a győztes szovjet hadsereg harc
elveinek, amelyek elsajátítását a Miniszter Bajtárs tiszti pa
rancsa kötelességünkké, teszi .. 

A győztes Szovjet Hadsereg kiképzési módszereinek, szer
vezési és harcelveinek honvédségünkbe vaió bev,ezetése döntő 
fejlődést jelentett hads·eregünknek az anyagi szükség!etekkel való 
ellátá~a terén. Ennek köszönhető, hogy hadtápszolgálatunk a 
mult lenézett „GH"-saibóL a harcos fegyvernemekkel egyenrangú 
és éppen ezért azok harcát mindenben kiszolgálni és alősegíteni 
tudó tényezővé fejlődött 

A hadtápszolgálatnak, amelynek feladata lényegében a har
cos állományt minden anyagi szükséglettel . ellátni, döntő fel
adata a szá!Htás és ennek folytán gerince a szállító vonal, 01kár 
a lőszer, üzemanyag, élelem és egyéb anyagok előreszáí'.ítását, 
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a,kár a sebesültek, zsákrnányanyag, roncsa1nyag • vagy . kiüi ítési 
anyag hátraszállítását tekintjük. 

A szállítás közúti, va·súti, vízi és légi szállít1.si §.gazatok
kal törtfohet. A csapat hadtáp (hadosztályig bezáróL1~) főként 
közúton szállít. A hadsereg hadtáp - amennyiben a körülmé
nyek és a vasúti hálózat fejlettsége megengedi - döntő :-ész
ben . vasúti szállítást alkalmaz; a működő hadsereg,nek a hát
országból történő elláitása pedig csaknem kizárólag vasúton és 
kedvező hajózó vonalak esetén víziszállítással történik. Ennek 
oka az, hog·y a technika mai fejlettsége mellett nagy tömeget, 

, nagy távolságta, ol!Csón és viszonylag gyorsan még miind:~ csak 
vasúton és víziúton száílíthatunk. 

A gépkocsiszállítások qZ elmult háborúban hatalmas fejFí
désen mentek át ugyan, sok esetben hatalmas tömegszállításcJ
kat is végezbek, de mindíg esak olyankor, ha vasút nem volt; 
vagy vafamily,en ok rniatt nem i~he1:ett alkalmazni. 

A gépkocsi egye'.őre még a rövid távolságú, gyors szállítá
sok eszköze. (csapat, hadtáp), ahol előnyei - gyorsasága és a 
lffizlekedési pályával sz,emben való kisiebb igényei - teljes mér
tékben érvényre jutnak Nagyobb távolságú tömegszállíUisnál 
ezek az előnyei - ha ugyanazt a szállít~st vasúton, vagy hajó
val is lebonyoííthatjuk -, elenyésznek, mert gyorsabb rakodá- · 
sát és nagyobb menetsebességét ~llemsúlyozza a hosszú pihenők 
( éjjelezés vagy na ppalozás) tartá·sának szükségessége,. amivel 
szemben a vasút folyamatos szállítása el fogja érni ugyanazt a 
szállítási átlagsebességet. A gépkocsiszállítás hátráriyai - a 
gépkocsia1nyag gyors elhasználódása és a vezetők kimerülése -
nagy távolságoknál fokozott mértékben éreztetik hatásubt. 

Hangsúlyozni kell, ·hogy einnek ellenére is, fel kell kii;ziil- . 
nünk nagy távolságú gépkocsi tömegszállításolfra, mert még 
időleges ellenséges' légifölény is a vasúti állomi1sot pcí lya és 
műtárgyak rombolásával, vasúti szállításaink teljesítőképes~égét. 
orősen csökkentheti, s,őt i·övid időre és egyes vonalakon a szál
lításokat teljesen meg is akadályozhatja. 

A . légi hadtápszállítások jelénleg még kivételes c·s,~tben 
(körülzárt egységek ellátása, súlyos sebesültek sz{tllíb'is:1 stb.) 
és csak korlátolt mértékben kerülnek alkalmazásra. 

Igy áttekintve a szállító ágazatokna1k a szerepet a m{íködő 
hadsereg anyagi ellátásában - láthatjuk, hogy miért játs:~}k 
döntő szerep,et a vasúti hálózat a hadsereg hadtápjának felépí
tésében . A hadsereg hadtápj ának fogalmába a sz,ervezetszerű 
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hadtápinté-zetet és egységek, a terüle1 és az ezen lévő közleke
dési vonalak tartoznak 

A hadsereg hadtpákörlet az a terület, amelyen a hadsereg 
hadtápja elhelyezkedik. Ezt jobbról és balról rendszerint a had
sereg hadműv,eleti sávhatárai határolják, hátsó határa támaxlás
ba1n 50-100 km, védelemben 100-150 km szokott lenni. 

A hadsereg hadtápkörJ.et és a vasúti hálózat összefiigésének 
élesebb megvilágítása cé'.j ából két szélsőséges esdet fogok 
megbeszélni: először ha a hadsereg ·hadtápkörlete keclvez0 
(hosszirányú) és sűrű vasúthálózattal rendelkezik, más,)d ,zo; 
pedig, ha keresztirányú vasútvonalat és csak egy-két rakqdísra 
alkalmas vasúti állomást fogial magában. Ez utóbbi -- egé
szen kivételes es-etektfü eltekintve - mindég fent fog á'.lni, mert 
a tE;kintetbe jöhető harderek vasúth álózatának sűrűsége és a 
hadsereg hadtápkörlet kiterjedése legalább ezt lehetővé teszi. 
Ezt a szabályzatnaki az az előírása is alátámasztja, hogy „miveí 
a hadsereg hadtáp feiépítésének legfőbb alapja a vasúti hálózat. 
a hadsereg hadtápkör letét a vasútv\:mal irányától függő2n álla
pítsuk rru;;g." 

A hadsereg hadtápkörletében ( és az a]á;1·endelt csapathad
itápkörletekben) leV\Ő vasút~ hálÓ1zatot a 1hadserei2 1 vasúti kö,, ieté· 
neik nevezzük. Az ezen t,örténő vasúti forgalom irányítása a.had
sereghadtápszolgálat közlekedési osztályának (ha csak egy mű
ködő hadseregünk van, ez lesz rendszeriil1t a tábori vasúti és 
hajózási for.gaíom főnöke is) és az ennek alárendelt hadsereg 
katonai vasúti vonalparancsnokságoknak a feladata. Ezeknek a 
katonai vasúti hatóságoknak a vasúti forgalom biztosítására 
küLö1nféle közlekedési alakulatok állnak rendelkezésére (vasúti 
zászlóaljak, vasúti üzem századok, vágánygépkocsi Ószlopok; 

. közJ.ekedési híradóalakulatok stb.) .2 

1 I-Ia a dolgozatomban szabályzatra hivatkozom, a „TechmiriJmum a 
,lrndtápszolgálat számárn" címG szolgálati könyv ér-ten déí. . 

2 Féireérlések elkerüiése véc,ett fe l kel l hívnom azoknak a bajtársak
nak a figyelmét, ak:11< a közlekedés kérdésévei a szovjet katonai irodalom, 
vagy ennek nyersfordítá,sa alapján is szándékoznak fog'.alkozni, hogy .a· 
Szovjet Hadsereg és honvédségünk létszámában fennáiló hatalmas különb
ség a katonai vasúti hatóságok ·szervezetében és e lnevezésében is bizonyos 
különbségeket okozott. Igy a szovjet irodalomban és a fordításokban szerep:éí 
hadsereg, hadtápszolgálat, közlekedési osztályának. feladatát a mi v:szony
iatunkban rendszerint a „tábori vasúti és hajozási forgalom főnöke" a 
'vasúti' körzet katonai parancsnoká,iak feladatát a magyar „vasúti vonal
parancsnok", a katonai vonalparancsnok feladatát pedig a magyar ,,vasúti 
vonalparancsnokság kirendeltsége" va"gy a ;,vasúti el:enőrző áilomás-" fogja 
ellátni. 
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· A ·haids,ereg hadtá1pjám1aik l<e1gliémyei.g,es1elblb és ,a, :via&úthá,lóz1a1tital 
közvetlen kapcsolatban álló részei a hadsereg anyagi alap és a 
hadsereg kórházi alap. 

A hadsereg anyagi alap egy bizonyos területen elhelyezkedő 
szúvezet, amely parancsnokságból, a hadsereg mozgótartalékai
ból, fegyvernemi el!átó egység:ekből, raktárakból és különféle 
segédalakulatokból (őrszázad, munkásszázad stb.) áll. 

Feladata a hátországból szállított anyag átvétele, osztá
lyozása, kirakása és tárolása, vagy továbbirányítása és kiadása. 

A hadsereg anyagtarta1ékait iit összpontosftjuk és decentra
lízáltan tároljuk. A hadsereg anyagi alap parancsnoka a had
sereg hadtápparancsnoknak van közveeenül alárencte·lve. 

A hadsereg anyagi alap telepítésére, fenti feládatai,nál fogva 
- két-három jó úttal és megfelelő számú tároló és rakodóvá
gánnyal rendelkező vasútallomás szükséges. Az arcvonaltól való 
távolsága a hadműve:eti és a ·vasúti helyzettől függ, tái;na '.l:ís
ban 'á'.italában 60-100 km, védelemben 100-150 km. 

A hadser,eg kórházi alap vasúthálózattal kapcsolatos fel
adata a hosszú idő alatt gyógyuló sebesüíteknek és betegeknd< 

, a •hátorsz.ágba történő hátra:szállítása (kiürítése) és egyes vasúti 
sz,erelvényben elhelyezett intézetekinek (fertőtlenítő és fürdővonat 
stb.} alkalmazása. 

Ehhez a hadsereg kórházi alap kiürítő szerveinek vasút
állomások köze'.·ében kell lehetőleg települniök. A hátraszállí
tásra külön kórházvonatok, továbbá az ür~sen visszaforduló 
csapat- és anyagszerelvényekből képzett, rögtönzött s-ebesüll
szállító szerelvények állnak rendelkezésünkre. Ezen szál'.fösok 
tömege az anyagszállításokhoz viszonyítva elenyésző és n~nd
szerint ellenkező irányú lévén, azokat nem zavarja, így ezt ezen 
dolgozat keretében bővebben nem tárgyalom. 

A hadsereg vasúti körletében lévő vasúti állomások · ren-
deltetésük szerint a kövebkez:őképpen oszlanak meg: · 

1. a hadsereg hadtápkörlet hatsó határánál lévő, erre alkal
mas nagyobb vasútállomáson te!epítjük az elosztó allomást. Ide 
futnak b-e a hátországból érkező zárt anyagszerelvények (]ősie°r, 
üzemanyag, élelem, stb. vonatok). 'Itt ez,eket átveszil,, c,szttlycz
zák, az alábbiak szednt, esetleg vegyes szerel'Vényekbe rendezik 
össze és kirakás nélkül továbbítják. · 

2. A hadse~eg hadtápködet többi vasúti áilomásain a ~,ük
ség szerint ellátó állomásokat rendezünk be. Ellátó ál.lomásnak 
nevezzük azt a vasútállomást, amelyen a hadsereg rak1.árak, 
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vagy azok részlegei települnek. EzeJQen a vasútállomásokon· le
gyen minél több vágány, rakodó és raktárépület ( előírás sze
rint 5-6 kitérővágáiny, 1-2 rakodóvágány). 

Az ellátó állomások rendeltetésük szerint három félék le
hetnek: 

a) egy Jiövész hadtest és a hozzá utalt alakulatok minden
féle anyaggal való ellátására képesített ellátó állomás 1a to
vábbiakban a rövidség kedvéért ' területi ellátó állomásnak ne-
vezem). . 

Ezeket kedvező vasúthálózat esetén az illető hadtes>t terü
letén telepítjük, támadásban 25-40 km, védelemben 45-60 
km-el az első vonalunktól. Ez.ek reindszerint kívül esnek a ha<l
sereg anyagi aíap területén, de alá vannak rendelve a hads,ereg 
anyagi alap parancsnokának. _Egészen előnyös vasúthálózat 
esetén természetesen hadosz1tályonkémt is telepíthetünk ilyen 
ellátó állomásokat ( 1. sz. váztat). 

b) az ellátó állomások ~ásik fajtája · az egész hadsereg 
összes alakulatainak egy, vagy két anyagfajtával való ellátá
sára van képesítve; (lőszer, ellátó állomás, üzemanyag ellátó 
állomás, éle:em ,ellátó áll.omás, stb.), ezeket röviden szakosított 
ellátó állomásoknak fogom nevezni. . Ez,ek rendesen területileg 
is be:eesnek a hadsereg anyagi alapba, és olyankor telepítjük, 
ha a hadsereg vasúti körzete e:éggé kiterjedt ugyan, de távol 
van az arcvonaltól, így területi ellátó .állomások telepítésére 
nincsen lehetőség, illetve a közúti viszonyok olyanok, hogy a 
vasúti álíomások az ös•szes hadosztályoktól kb . . egyforma távol 
esnek. 

Feladatuk a hátországból érkező anyagszerelvények ki:·a · 
kása, a csapat részére azonnal 1nem szükséges anyagok táro· 
lása, az azonnal szükséges anyagok továbbítása a hadosztályok 
rak1táraiba, vagy a hadsereg előretolt anyagi alapba (az· előre
tolt hadsereg. anyagi alap fogalup.ára később térnk ki . (2. sz. 
vázlat). 

c) A harmadik fajta a hadsereg összes alakülatainak vagy 
két megerősített hadtestnek minden anyaggal való ellátására 
képesítet ellátó állomás (rövidség kedvéért vegyes ellátó állo
másnak nevezem). Ezeket rendes,en igen kedvezőtlen vasúti 
hálózat esetén tel,epítjük, ha kevés a vasútállomás. 

Az eliátó állomások telepítésénél természetesen a közúti 
viszonyok is döntő súllyal esnek latba. Feltétlen követelmény, 
hogy J,egalább egy, de lehetföeg több jó gépkocsiúttal rendel
kezzenek az elláfandó seregteiStek felé. 

82 



"; 

C9 
e,-

( 

'• 

'- J, sz . vá:zlal 

HADSEREGHADTÁP ÉS A KÖZLEKEDÉSI SZERVEZET FELf:PíTf:.SE KEDVEZŐ VASÚTI HÁLÚZATNÁL 

{_o 
{· 

{~ 

{~J...1 ~ 
{: 

Mfrle nllkül 

támadásban 25-40 kw 
véde lemben 45-6o km 
az clsö vonaltól 

támadásban 6o-100km 
vcdelemben 100-150 km 
az első vonaltól 

0 

l hads. 
e hadtáp 

\ 

~?i~~~)t 
hatúra 

-----~·o-o--- 0 .__o__..c 

® kirakó állomás 

~ vasúti állomás 

F==i hnds. hadtáp pk. 
~ 
ÍJ, hads. hadtáp pk. közi. oszt, 

½ vvp. vasúti vonalparancsnok 

"+ vvp. kir. vvp. kirendelt"s(!g · 

közúti szállítAs a csapatok felé 



Egy hadseregen belül a i2hetőség Sz·erint legalább három
négy el!Mó állomást kell beállítanu1nk, ezen felül természel2sen, 
ha az arcvonal köze'.ében (25-60 km) tudtuk a (területi) ellátó 
állomásokat teí,epíteni, a hadsereg _anyagi alap nagyobb távol
ságra (60-150 km) lévő tárolóraktárait is vasúti állomásokon 
helyezzük el. 

Igen kedvező vasúti hálózatnál a csapat hadtáp közvetlen 
ellátására kirakó állomásokat te'.,epítünk. 

Ezek a csapathadtáp körJ.etében vagy annak határain, ked- . 
vező utak k.öze!ében helyezkednek eí, lehetőleg annyira elől, 
amennyire a'. vonatok első vonal közel•ébe még egyáltalán eljut
hatnak. Ezeken az á!.'.omásokon a hads,ereg hadtápinak már sem
milyen része sem te:epül, hanem az ellátó állomásokról kis 
szerelvényekikel (2~10 vasúti kocsi) és egy kísérővel előreszál
lított anyagot a csapat hadtáp szervei veszik át, rakják ki és 
szállítják el. 

A szabál'yzat szerint előretolt hadsereg anyagi alapot akkor 
telepítünk, ha az eí'.átó állomások az e:ső vonaltól túl nagy tá
volságra vannak. Az előretolt hadsereg ányagi alap távolsága 
élZ e'.,ső vmaltól támadásban 20-30 km, védeJ.emben 40-45 

· km. Vé'.,eményem szerint fen1tiekbő! következik, hogy e'.őretolt 
hadsereg anyagi alapot csak vasúti vonalak, illetve vasúti for
galom hiányában telepítünk (pl. erős ellenséges légi tevékeny
ségnél), mert ha van vas útvonalunk és azon forgalmat is feinn 
tudunk tartani, lényegesen egyszerűbb és kedvezőbb területi 
ellátó állomások fe'.állítása. 

Az eíőretolt hadsereg anyagi alap elhely,ezésére a hadműve-. 
Jeti helyz-et mellett a l<özúti helyzet íesz a döntő, mert szállítá-
sai kizárólag közúton folynak . 

Az előretolt hadseTeg anyagi alap lényegébe111 a c. típusú· 
- vegyes el.látó állomás feladatkörét látja el, ~ehát az ér,ke,ző 
anyag átvételét, átrakását, és kiadását, · vagy száí'.ítását. Itt a 
hadműveleti helyzet szerint legfeljebb 1-2 napi anyag szükség
letet fogunk tárolni. 

Egy példát láthatunk a fentiek alka:mazására sűrű · és ked
vező vasúthálózatnál az 1 számú, k,edvezői:len vasúti helyzetnél a 2. sz. vázlaton. . 

Az eJ.ső esefüen sűrű vasúthálózat es,etén a hads,ereg anyagi 
aiapot, illetve annak tároló raktárait hátrább fekvő vasúti állo
másokon telepítjük, elől területi ellátó és kirakó vasúti állomá
sokat ' rendezünk be é;3 a szállítások zömét vasúton bonyolítjuk 
le egészen ű ho. hadtápig. "' 
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Az anyagszállítás rends.zerét ebben az esetben a 3. a. számú 
vázlaton látjuk. A kedvezőtlen vasúti hálózatnál (2. sz. vázlat) 
például csak két vasúti állomásunk van, ezeken keresztül települ 
a hadsereg anyagi alap parancsnokságának az álláspontjával, 
vagy vegyes ellátó állomás szerep_ét betöíteni, de csak annyi
ban, hogy azokat a szerelvenyeket, amelyek nem a nála lévő 
szakosított ellátó állomásra tartoznak, továbbirá1nyítja a másik 
ellátó állomásra. Minden anyag ezen a két állomáson rnk ki és 
vagy itt, vagy ezek közelében tároíjuk és .közúti szállítással 
továbbítjuk az előretolt hadsereg anyagi alap és a c·sapat hadtáp 
felé (3 /b .. számú vázlat). 

Az elől említefi: vasúti katonai hatóságok csoportosítása a 
következők szerint történik: 

A tábori vasúti és hajózási forgalmi főnöke (a hadsereg 
hadtápszolgálat közlekedési osztálya) a hadsereg hadtáppa
rancsnok törzs,ének álláspointj án települ. Ha ez nem esik egybe 
a hadsereg ,a,ny,a,g;i ·ailaip ,pa,rall1icSúloksáig:áinalk a1z állás,pontjáva,l, 
úgy az utóbbi helyen ,kiren-deltséget létesít - illetve ezzel a fel
adattal az egyik alárendelt vasúti vonalparancsnokságot (vasúti 
körzet katonai parancsnoka) bízza meg és azt ott ·telepíti. · 

Az elosztó állomásra rendesen vasúti vonalparancsnokság, 
vagy ennek kirendeltsége kerül. 

Az eílátó állomásokon vasúti ellenőrző áll9másokat, vagy 
vvp. kirenddtséget állítunk fel (vasúti állomás katonai parancs
noka), . akik szolgálatukat közlekedési szempontból az elöljáró 
vasúti vonalpar.ancsnokság, egyéb szempontból az ellátó állo- . 
más parnncsnokának utasításai szerint fogják elíátni. · 

A vasúti vonalparancsnokságok (vasúti körzet katonai pa
rancsnoka) elhelyezésénél fentiektől eltekintv,e közlekedés
technikai szempontok az irányadók, azokat főként úgynevezett 
rendelkező vasúti állomásokon telepítjük (olyan állomások, 
amelyek helyzetüknél és vasúttechnikai berendezésüknél fogva 
egy vonaLrész for,galmát szabályozzá1k, (függetfanm 1a1ttál!,, !hogy 
azon az állomáson ·vannak-e hadsereg hadtápintézetek, vagy 
sem). . 

Altalában a katonai hatóságok és szervek szolgálatukat 
vasúttechnikai szempontból önállóan, illetve szakelőljárójuk 
utasításai szerint látják el, úgy, hogy a hadsereg hadtápparancs
nok, ainyagi alap parancsnok, illetve elíátó állomásparancsnok 
által megadott követelményeket maradéktalanul teljesíthessék. 

Altalában elv ~egyen, hogy a vasúti szállításokkal szemben 
az elöljárók csak (természetesen ·reáíis) követelményeket állít-
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B. sz. uáziat· 

HADSEREG ANYAGSZALL1TÁSÁNAK RENDSZERE 

a) Sllrű vasúthúlózat mellett: Hadsereg anyagi alap 

hátor-· 
E ~ s.zágból ,._ .. 

b) Kedvetiillen va.súti hálózat mellett: 

elöretol t hads. 
anyagi alap 

Jelmagyarázat: 

hads. anyagi 
alap 

--. Egy anyagnemet tartalmazó szerelvények 
__,,.- (Lőszer, üzemanyag, élelem vonat) 

===:> Vegyes anyagot tartalmazó átrendezett szerelvények 

Hadsereg anyagi alapon tárolt egy fajta anyagot 
elóreszállító kisebb szerelvények 

·----> Vegyes an'yagot szállító kis (2-10 tengeJyes). szere!Vények 

__. közúti szállítás . 

Elosztó, ellátó és kirakó állomasok mint az 
1. számú vázlaton 

hátor
szágból 

M frle nélkül 
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sanak f.e1', illetve a vasúti szervek részé11e csak feladatokat adja
nak meg (mit, me'.y időben, honnan, hová szállítsanak), de a 

< technikai végrehajtás részteteibe ne avatkozzanak bele, illetve 
• számo'.janak azzal, hogy valamely szállítmánynak a menetrend

icl és a kidolgozott irányítástól eltérő kierőszako.Jt futtatása a 
többi szállítmányok futásában súlyos zc).varokat okoz. 

Végül megjegyzem, hogy do'.gozatomat „a Techmin'imum a 
Hadtápszo'.gá'.at számára" elvei alapján állítottam össze, de a 
konkrét heá'.lítás, az ellátó állomások különféle fajtáinak elneve
zését és a közl. szolgálattal kapcsolatos részleteket saját elgon
dolásom alapján állítottam be. 1;:zért kívánatos vcina, ha a baj
társak hozzászólásaikkal, esetleg,es helyesbítésekkel és kiegészí
tésekke.1 járulnának hozzá ennek a fontos kérdésnek további 
ki tisztázásához. 

/ 

.. 
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YONDT.iNVnc SlOLCJLnr 
FűZESSÉRI ÓYöRGY őrnagy 

Gépkocsi szállító ószlopok meneté,iek 
te,·vezése és nienete 

A menetekről általában 

A szállítóegységek szá'.lításaikat, feladatu·kat menetekkel 
oldják meg. Nem lehet közömbös, söt igen fontos az, hogy ho
gyan menetelünk. A menetekkel szemben felmerülő első kérdés 
az( hogy a szállító egységünk nappal vagy éjjel menetel-e, mert 
úgy a nappali, mint az éjjeli meneteknek vannak előnyei és hát
rányai. 

A nappali menetek előnyei: 

a) Az egység vezetése könnyű. 
b) A pk. - abban az esetben, ha támadás éri, - de a 

menet alatt is, - a helyzetet könnyen át tudj a tekinteni. 
e) Az eset'.eges rajtaütésnél a parancsnok tervszerűeR tudja 

erőit harcbavetni, éjjel viszont csak ötletszerűen, sokszor az ösz
tönösség alapján és esetleg mindent kockára téve. 

d) A menet biztosítása, valamint a közelbiztosítás sokkal 
könnyebb és kit.erjedtebb. 

e) Amennyiben ellenséges meglepetés éri az oszlopot, an
nak kihatása nappal soha sem olyan súlyos, mint éjjel. 

f) A nappali menet a beosztottakat sokkal kevésbbé fá
rasztja, mint az éjjeli menet. 

g) Az oszlop technikai vezetése sokkal könnyebb, kevesebb 
a súrlódás és ha adódik is, azt könnyen megszüntethetjük. 
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A nappalt menetek h~tranyat: 

a) A szállító oszlop úgy a földi, mint a légi megfigyelés
nek és támadásnak jobban ki van téve . 

. b) Valahányszor ellenséges repülők jelennek meg, a me
netet félbe kell szakítani és rejtőzni kell, mindaddig, ·míg az el· 
lenséges gépek el nem tünnek. . 
' e) Célszerű a nappali menethez olyari menetvonalat ke· 
resni, mely rejtőzésre alkalmas. Ez magával hozza, hogy esetleg 

.nagyobb kerülőket kell tennünk; mindez \<ésedelmet okoz. 
· d) Nagy melegben, hőségben, nyáron, egységünk nappal 

· sokkal erősebben igény bé van véve, mint éjjel, amikor hűvösben 
menetelünk. · · 

e) A nappali menetnél a biztosítás kiterjedtebb és ez. na
gyobb erőt igényel. 

Az éjjelt menetek előnyet: 
a) A földi és légi figyelés ellen rejtve tudunk menetelni. 
b) Az · oszlop menetrendje egyszerű, miután célszerű az 

összes gépkocsikat egyoszlopban menete!tetni. 
e) Nyáron a háségtől ~gységünk,et megkíméljük. 

· Az éjjelt menetek hátrányat.· 
a) A szállító oszlop a biztosítás kényszerű elhanyagolása 

miatt sokkal nagyobb kockázattal hajtja végre a menetét, mint 
nappal. 

b) Minden esetleges ellenségeis rajtaütés az oszlopban ko· 
moly kiesést okozhat és könnyen pánik keletkezhet. 

c) Amennyiben harcra kerül sor, az oszlop parancsnoka 
nem mindig tudja erőit tervszerűen harcba vetni, mert nem 
t,udj a a helyzetét sok esétben áttekinteni. 

. d) Éjjel a siker az esetleg bekövetkezett harcnál sok eset
ben kevésbbé az erőn és a parancsnok vezetésén múlik, mint 
inkább a legkisebb vezetőn, sőt az egyén erélyén, öntudatán és 
merészségén. · 

e) Az oszlop technikai vezetése nehéz; ami nappal nem 
probléma, az éjjel sok,szor csak a nehezen mego'.dható feladat. 

· f) Az egyes -kiküldött részek, vagy a l1emaradt, magányos 
járművek nehezen találják meg eredeti helyüket. Feladatuk be
fejeztével nehezen találnak vissza egységükhöz: 

g) A szállító egységet, különösen a:kkor, ha rendszeresen 
éjjel meneteltetjük, erősen igénybeveszi. A nappali pihenés ne-
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hezen pótolja az éjj-eli pihenést. A tompított fénnyel, vagy vilá ~ 
gítás nélkül történő menet erősen igénybeveszi a gépkocsiveze
tőket és azok reggelre· teljesen kimerülnek. A szükséges éber
ségük a vezetésnél másnap már nincs meg. 

h) A teljes elsötétítéssel történő meneteknél a gépkocsik 
sebessége annyira lecsökken, hogy ezáltal sok esetben, különo
sen koromsötét éjszakán, a gépkocsi szállítás előnye te'.jes mér
tékben eltíínik és a menetsebesség egyharmadára csökken. 

i) Sötétben az oszlop t,echnikai vezetése nehéz, a menet 
akadozó, az ütem változó és ezáltal az oszlop hullámzik és a 
sebesség ebből· kifolyólag nagy szélsőségek között mozog. Te-r
mészetszerííen ezek a körülmények igen nagy mértékben íá
rasztják a gépkocsi ,ezetőket. Minden vezető a menet alatt arra 
törekszik, hogy ne szakadjon le az előtte ha'.adó gépkocsitól, ez 
a figyelés idegileg igen igénybeveszi. 

j) Éjszaka nagyobb menet.ekRél is, csak több rövid pihenőt 
tartsunk, mert a vezetők könnyen elalszanak és íg-y az oszlop 
szétszakadhat. 

h) A gépkocsiknál előálló üzemzavarokat sokkal nehezebb 
kijavítani. Mindezek után felvethetjük a kérdést, hogy nappal 
vagy éjjel szállítsunk-e? 

Természetszerüen a gépkocsizó egységek nappali menete a 
kedvez,ő, gépkocsi vezetés technikai szempont.bál. 

Az utánszállítás azonban soha nem állhat meg, még egy 
pillanatra sem és elhatározásunkat mindig a kapott feladat sür
gőssége befolyásolja. Az előzőkben említettek csupán irányel
vek ahhoz, hog-v a parancsnok tudjon számolni az egyes mene
~ek elrendelésénél a felmerülő nehézségekkel, iHetve az idővel. 

A szállító egységek gyors és surlódásmentes menete a me
netszabályok pontos megtartásától függ. Döntő kihatással van 
azonban a sikeres menetre a száHító egység men~tfegyelme. 

Vtzsgáljuk most meg azokat a körülményeket. melyek a gépkocst 
szállító egységek me,netét befolyásolják: 

a) menetsebesség, 
b) menetteljesítmény, 
c) út é,s időjárási viszonyok, 
d) az a körülmény, hogy éj}el vagy nappal menetelünk, 
e) a szá '. lító gépkocsik üzemi állapot.a és teljesítő képes

sége, 
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f) a · gépkocsi vezetők fegyelmezettsége, pihentsége és ki
képzési foka. 

A gépkocsik állandó üzemképessége a gépkoosik lelkiisme
retes karbantartásától és gondozásától függ. 

Ezt csak az állandó ellenőrzés, valamint a pihenő ésszerű 
és tervszerű kihasználása révén tudjuk biztosítani. 
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A gépkocsi vezetők ébresztő idejét csak annyival tegyük az 
indulás elé, amennyivel feltétlenül szükséges. Ne forduljon az 
elő, hogy menet előtt a vezetők órák hosszat ácsorogj anak, mert 
ezáltal elfáradnak és idegileg kimerü'.nek. ' 
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' A szállító egységnél az indulás előtt( teendők elvégzéséhez 
legalább 2 órai időt kell biztosítani. 

Még a menet előtt osszunk ki a gépkocsi vezetőknek meleg 
étkezést. 

A gépkoosi vezetők indulás előtt nézzék meg, van-e ele
gendő . víz a gépkocsik hűt.őjében, e'.ég olaj a motorban és az 
üzemanyagtartályok fel vannak-e töltve. · 

Vizsgálják meg gépkocsijaik kerekeit, a szükséges csava
roka_t húzzák utána, a fékek működését, valamint a kormány
szerkiezetet, a világító berendezést, a gumiabroncsok légnyo
mását, a gépkocsi felépítményét és rúgózatát ellenőrizzék. 

A gépkocsi alakuló terén, vagy a gyülekező helyen a pa
rancsnokok ellenőrizzék a létszám teljességét, a szabályszerű 
fe:szerelést és a rakományt. Itt különösképpen azt, hogy a jár
művek az előírt rakománnyal vannak-e _megrakva. 

b) A mene.t alatti teendőkre. Ezek a követkézők: 
A menet alatt a fegy,elm~t szigorúan követeljük meg. Amint 

az oszlop az : indulás helyét elhagyta és a helyzet vagy harcké
szültség azt nem követeli meg, adhatunk menetkönnyítéseket. 

A menetkönnyítések engedélyezésénél az egyöntetűségre 
ügyeljünk, mert ellenkező esetben az a menetfegyelem rovására 
megy. 

Az ütemszabályozó az oszlop élén ügyeljen arn1, hogy az 
egység a megadott menetsebesség mellett nyugodt és egyenle
tes, valamint folyamatos ütemben meneteljen, az útnak, <időjá
rásnak és a vezetők erőállapotának figyelembevételével. 

A menetütemnél, de már az oszlop alakításánál vegyük fi
gyelembe a g@pkocsik műszaki állapotát. A nehezen indító jár
műveket rakjuk az osz'.op élére, ezáltal biztosítjuk, hogy oszlo
punk emelkedőknél, nehéz ter,epen nem szakad szét. 

. A menetütemnél legyünk figyelemmel a rakomány súlyára. 
Az egyes oszloprészek parancsnokai ügyeljenek arra, hogy az 
oszlop ,szétszakadás esetén, ( emelkedőknél, lejtőknél, nehéz út
szakaszon) fokozatosan gyorsítva zárkóztassák fel a · lemaradt 
részt. 

Amennyiben nagy a porképződés, iktassunk be nagyobb táv
közöket. Nagy hidegben a leg~nység bőséges és zsiradékos élel
mezéséről gondoskodjunk, a gépkocsi vezetőkre vonatkozó szi
gorú szesztilalmat azonban minden körülmények között tartsuk 
fenn. · 

Az üzemképtelenné váló járművek az út jobboldalán, az út 
padkáj'ára letérve álljanak meg és adják. az előzés jelét,, hogy 
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a mögöttük haladó gépjárművek megállásukkal az oszloptól le 
.ne szakadjanak. 

Amennyiben a műhe'.yrészleg a lemaradt járműveket meg
javította, folytassák menetük,et a megadott sebesség mellett. Ne 
száguldj anak az oszlop után és az oszlop megállásánál sorol
janak be a részükre kihagyott helyre. 

Menetek alatt a megfelelő helyeken és időben iktassunk be 
műszaki, illetve hosszú pihenőt. A pihenők alatti magatartást 
~ésőbb ismertetem. 

A zökkenésmentes menet egyik döntő szempontja a menet
vonal jól megszervezett k>rgalomszabályozása. 

Amennyiben egy jármű annyira tönkrement, hogy megja
vítani nem · lehet, a szállító oszlop parancsnoka intézkedjen, 
hogy a gépkocsi rakományát az oszlop végén menetelő tartalék 
gépkocsik egyikére átrakják. 

Amennyiben tartalék járművel nem rendelkezünk, a vissza
maradó jármű őrzéséről gondoskodni kell. 

Fegyvert, lőszert, pénztárt, irodát, műszaki és híradó anya
got feltétlenül át kell raknunk. Az ilyen rakománnyú járműw
ket nem hagyhatjuk vissza. 

Amennyiben tartalék gépkocsival nem rendelkezünk, a ra
kományt az oszlqp többi gépkocsijain egyenlő súlyban osszuk 
szét. · 

Az oszlop parancsnoka ne meneteljen s•em az oszlop élén, 
sem az oszlopban, hanem úgy, hogy egységét mindig át tudja 
tekinteni. Széles és portalan út esetén meneteljen az oszlop 
me'.lett, időnként azt előzze meg éLS jó kilátó ponton megállva, 
oszlopát meneteltesse el ma,ga előtt. 

Szűk, vagy poros úton, ha az előzés lehefösége nem áll 
fenn, a parancsnok keresse a párhuzamos útvonalakat és eze
ken előzze meg oszlopát. 

Ha szabáiyt.alanságokat, valamint rendellenességeket észlel, 
akkor ezeket még menetközben .szüntesse meg. Amennyiben ez
zel az osz;op menetét zavarná, úgy a 1egközelebbi pihenőnél 
küszöbölje ki a rendellenességet. _ 

Ha az oszlop sebességét fokozzuk, akkor a távközöket is 
. megfelelően növeljük. Szabály az legyen, hogy a gépjárművek 
közötti távköz méterben általában annyi legyen, ahány km/óra 
sebességgel haladnak ír gépkocsik. 

Nagyobb távközö~et elrendelhetiink harcászati és légvédelmi 
szempontból, valamint fagyos, csúszós úton, vontatmány esetén, 
erős leJtőn, valamint poros úton. 
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Űgyeljtink arra, hogy a' men~tünk alatt az egyes gépkocsik 
között a látóösszeköttetés úgy előre, · mint · hátra . biztosítva 
legyen. 

Dtelágazásoknál és útkereszteződéseknél csökkentsük a se
bességet, egészen lassít1sunk le. Hagyjuk a gépkocsikat feizár
kózni. Ha. a menetütemet J,elassítottuk és az akadályon és út
kereszteződésen a szállító oszlop át.ha'.adt, akkor fokozatosan 
növeljük újra a s·ebességet. . 

Ha a menet alatt a forgalom szabályozás nincs megszer
vezve, vagy nem működik tökéletesen, akkor az elfordulás után, 
amikor a fordulón a'.? oszlopunk utolsó gépkocsija is áthaladt, 
céLszerű az oszlopot ellenőrizni. 

Gépkocsi egységek egymást nem előzhetik meg, vagy csak 
abban az esetben, ha a két osz:op parancsnoka errőr megegye
zett, de ilyen esetben is az előzés időtartama alatt az ellenirá
nyú forgalmat szüneteltessük, és az egyik oszlop álljon meg. 

Gépkocsi oszlop másik gépkocsi oszlopot még abban az 
esetben sem előzhet, ha az előz,endő oszlop éppen áll. 

Ilyen esetben is a két parancsnoknak az előzést egymti.ssal 
meg kell beszélnie, nehogy előálljon az az eset, hogy az elő
zendő oszlop éle id9közben megindul és a két oszlop összeke
veredik, vagy torlódás áll elő és az út bedugul. 

e) :Atmenetek utáni teendők a következők: 
A menetek után gépj ármüveinket azonnal he;yezzük karba. 

A szükséges javításokat végezzük el, a gépkocsikat üzem:rnyag
gal és kenőanyaggal töltsük fel. Gondoskodjünk a gépkocsi ve
zetők zavarmentes pihenéséről és bőséges étkezéséről. 

Készüljünk fel ai újabb feladatokra . 

· A menetek tervezése: 

A szállító egységek menet:eihez, mindig készítsünk tervet, 
hogy a menetet miképpen is hajtjuk majd végr,e. 

A menetek tervezése előtt a szállító oszlop pmancsnoka vé
gezz,en gondos t.érképtanulmányozást. 

Az a parancsnok, aki terv nélkül menetel, tulajdonképpen 
ötletszerűen vez·eti az oszlopot, . ez pedig nem helyes, mert a 
tervnélkü!L menet az alábbiakat eredmény..ezi: 

a) A tervnélküli menet ötletsz.erű , kapkodó. A kapkodó ve
zetést a beosztottak is észreveszik, ami ,aláássa a parancsnok 
tekintélyét és _ a beosztottaknak a parancsnokuk vezetői képes
ségébe vetett hitét. 



b} Az ötletszerűség és kapkodás átragad az alparancs
nokra is. 

e) A tervnélküli menet sokkal több erőt emészt fel, mint a 
terv szerinti, mert a vezető minden ténykedéséből hiányzik a 
megfontci'.tság. A terv nélkül menetelő . egység, legtöbbször ki
merülten éri el a kitűzött menetcélt. Már pedig a cél az, hogy 
a szállít.ás befejezése után egységünk a további szállításokhoz 
minél pihentebb legyen. 

d) A terv nélkül vezető parancsnok soha nem . tudja, hogy 
a szállító egység mikor éri el a kitűzött menetcélj át, vagy az 
egyes közbeeső helyeket, az ilyen egység megbízhatatlan; 

A menetek tervezésénél két döntő körülményt kell figyelembe 
vennt: 

a) a feladatot, 
b) az egységünk kímélését, 
c) két követelménynek az összeegyeztetése, mely egymás

sal sokszor ellentétes, a parancsnoknak nem könnyű feladata. 

A menetek tervezésénél 1általában az alábbtakat · kell szem elótt 
tartant: 

a) Hová kell szállítani? 
b) A menetcélhoz, illetve a feladathoz mely menetvonalak 

jöhetnek számításba? 
e) MHyen ezen útak állapota, alépítmény szempontjából az 

évszak és napszak figyelembevételével. Hol vannak az úton 
emelkedések, azok mi.Jyen hosszúak, hol vannak műtárgyak, mi-
lyen azok teherbírása. · 

d) Mikorra kell a menetcélt elérni? 
e) Milyen hosszú a menetvonal? 
f) Az út megtételére a e) pontban felsoroltak figye'.embe

vételével, és azokat ismerve, valamint ismerve az egység órán-· 
kénti menetsebességét, mennyi időre van szükségünk. 

- g) Pihenőket hol és milyen idötartalommal iktatunk be a 
menetben. 

h). Milyenek útközben a rejtőzési . lehetőségek. 

• i) Az előljáró parancsnokságunkkal milyen összeköttetési le-
hetőségeink vannak. . 

j) Milyen anyagi előkészítést igényel a menet ( élelem, üza, 
stb:). Kisebb meneteknél ezt a tervezést külön leírnunk nem 
kell, elég ha jegyz,eteNet készítünk a térkép szélére. 
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Amikor arról döntünk, hogy melyik utakat vegyük igfnybe, 
mérlegeljük azt is, hogy jó utakon sokkal gyorsabban jutunk 
előre. 

Ne felejtsük el soha, hogy szállítási egységek részér.~ a 
műút elsőrendű követeímény. 

Inkább a ke_rülő, de jó utat válasszuk, mert ezáltal biztosan 
menetrendszerűen odaérünk, mintha a rövidebb, de rosszabb 
utat választanánk. 

Lebegjen szemünk előtt, hogy ,gépkocsi szállító egységek 
nem mindig a legrövidebb úton érik el leghamarabb a kitűzött· 
menetcéljukat. , 

A menetek előkészíté,se és elrendelése: 
Fel nem derített menetvonalon az útszemrevét1elezési jelen

tés beérkez-ése után és a menettervezés részbeni elkészítése vtán, 
a meneteket mindég rendeliük el, hogy az a'.árendelt egységnek 
legyen ideje a szükséges előkészületek megtételére. \" 

Mtt értiink menetelőkészítés alatt? 

A menetek előkészítése az alábbi szempontokra terjed ki: 
a) A személyi és anyagi állomány előkészítésére, 
b) · A menet technikai megsz,ervezésére, 
c) A menet biztosításának, légvédelmének és páncél védel

mének megszervezésére, 
d) Az össz·eköttetés híradás megszervezésére, 
e) Az útszemrevételezés alapján a wenetvonal berendezé-

sére (forgalomsz,abálvozás), 
f) A pih1enőhelyek kijelölésére, 
g) Az anyagi eltátás megszervezésére, 
A gépkocsi egységek menetét ·megelőzően. ha kellő idő áll 

rendelkezésünkre, a parancsnok feltétlenül „előzetes menet-érte
sítést adjon ki"; 

Az előzetes menetértesítés tartalmazza: 

a) Az indulás idejét, 
b) A körülbelül megteendő út hosszát, • 
c) Azt a körü'.ményt, hogy a szállítás befejeztével az egy

ség eredeti telephelyére visszatér-e, vagy azt végleg elhagyja. 
1 d) Azokat az intézkedéseket, melyeket a parancsnok ·az 

adott helyzetben a m<met eJ.őkészítésével kapcsohtosan még 
szükségesnek lát. 
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A kapott előzetes menetértesítés alapján azután a szállító 
egység parancsnoka és az alparancsnokok, kellő időben meg 
tudják tenni a szükséges előkészületeket a menetre (gépkocsik 
átvizsgá'.ása, üza. feltöltése, étkeztetés, szükséges csoport0sí
tások). 

Az előzdes menetértesítésben intézkedünk még arra is, 
hogy az egység a menethez hol gyülekezik, milyen csoportosí
tásban, és hány órára kell menetkés:cen lennie. 

A gyülekezés és a besorolás: 

A menetoszlop megalakításához a szállító oszlop a század 
telephelye mellett, a gyülekező helyen sorakozik fel. 

Természe~szerűien nem minden ,a,lk,alommal rendelkez'iik a 
szállító egység harcszerű viszonyok kozört telephellyel, vagy 
szállása közelében gépkocsi gyülekező hellyel. Az is lehetséges, 
hogy csak külön szakasz-gyülekező helyek vanna~ kijelölve ( a 
terreptő'. függően). 

Ez utób.bi esetben a gyülekező helyek nem lehetnek távol 
egymástól. A gyülekező helyek megválasztásánál ügyelnünl< kell 
arra, hogy azok rejtett és fedett helyen legyenek. 

Amennyiben a gyülekező helyen megfelelő hely nem á;l ren
delkezésünkre, úgy az oszlop képzéshez a szakaszoknak gyüle
kezési pontot jelölünk meg. 

Ebben az esetben a szakaszok a menethez a megjelölt uta
kon, éllel a gyülekező pontokon alakulnak meg. 

Ilyenkor azonban mindig közöijük azt az időpontot, amikor 
az egyes szakaszok az oszlop megalakítására kijelölt útvonalra 
ráhajthatnak. · · 

Ugyancsak közölnünk kell, a szakaszok besorolási sorrend-
jét is. · 

A gyülekező pontról, vagy a gépkocsi gyülekező helyről 
hajtanak azután a szakaszok a megadott sorrendben a század 
részére kijelölt besorolási pontra. 

Igy alakítjuk meg azután a szá!lító osz,lopúnkat a menet
hez (Jásd 1-2 sz. vázlatot). 

A besorolási pont általában a főútvonaltól 100-200 m-re 
van. Megválasztásánál, illetv,e kijelölésénél a paranC6nok ii
gyeljen arra, hogy a besorolási pontot jó előre jelö'.je ki, hogy 
az oszlop az úton valóban meg tudjon alakulni. 

A túl közelre kijelölt besorolási pont eredménye . az lesz, 
hogy az oszlopnak csak egy része tud megalakulni, míg a többi 
a gyülekez,ö helyen marad. · · 
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Oszlopot alakíthatunk menetben is, besorolási pont kijelö
lése nélkül, de ez nem oélszetű, mivel az oszlop megalakftásá
val kaposolat.osan állhatnak elő nehézségek (gépkocsik, nem in
dulnak), előállhat az az eset is, hogy a megindulás piHanatá
ban az oszlopunk szétszakad. A menetoszlop megalakítása után 
a parancsnok ily esetben is állítsa meg az oszlopot, nézz.e végig 
és · csak ha mindent rendben talált, kezdje el menetét. A beso
rolási pontiról menetünket csak a részünkre meghatározott in
dulás. idejének pontos betar.tás.ával foezdjük meg, hogy a főút
vonalra való korai ráhajtásunkkal esetleg ,más oszlopok mene-
tét ne zavarjuk, vagy gátoljuk. · 

A menetpar:ancs: 1 

A menetparancsot általában a gépkocsi gyülekező helyen, 
vagy a besorolási pont elérésekor adjuk ki. 

' A menetparancs pontos és tökéletes elkészítése, valamint 
:kiiaidá1s,a, lie1g1fonto1saibb tény~edése a pa,ra:ncsnokni.ak és ,ez ihiz<t10 -
sítja: a zayarmentes menetet. A menetparancsot szóban adjuk 
ki az alárendelt oszl"oprész_ek, valamint a különleges feladattal 
megbízott ( elővéd, utóvéd, forg. szab. pk. stb.) pk.-ok elört:t. 

Kisebb egységek esetében az egész egység személyi állo
mánya előtt. 

A menetparancs tartalmát mindenkinek az öt érintő rész
ben ismernie kell'. Cél>Szerű, ha a gépkoC6i vezetőkkel a menet
vonalat és a menetoél,t külön is feliratjuk. 

A rnenetparancs, tartalmazza: 

a) tájékoztatást, 
b) feladatot, 
c) menetvonalat, 
d) menetcélt, 
e) · menetrendet ( ennek keretén belül elővéd, főcsapat, 

utóvéd), 
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f) a parancsnoklási viszonyokat, 
,g) a1 pararncsn01k tan:tózkodás.i helyét, 
h) a parancsnok helyettesét, 
i) a menetütemet, 
j) az egyes gépkoosik és oszloprészek közötti ·távolságot, 

· k) az ütemszabályozó kijelölését, 
. !) .· az összeköt tt;tést és jekket az ·egységen belül, 
m) á· figyelés és biztosít.ás meggzervezéséf, 



n) a magatartást ellenséges földi; légi és páncélos támadás 
e,s,eilé:n, 

o) a hosszú pihenő helyét, 
p) a.z indulás idejét, 
r) a következő eligazítás helyét, 
s) é'.elmezési, eü., gjmű, műszaki szolgálatra való intéz· 

kedést, 
t) éjjeli meneteknél a világítás szabályozását, 
v) az órák egyeztetését. 
A menetparáhcs kiadásánál tájékoztassuk ,a beosztottakat a 

menetvonal forgalomszabályozásáról. 

A röpid (műszaki) pihenő: 

A menet megkezdése után kb. 8 km-re tart:~unk műszaki 
pihenőt. -

A menet további folyamán p,edig 2 óránként kell műszaki 
pihenőt tartani. 

A műszaki pihenő célja az, hogy a menet megindulása után 
elröállott z,aV1a1rokat (mű1s.z1akil és :egyéb) elhárítsuk. 

Sok üzemképtelenség okát tudjuk megtalálni, megelőzni, a 
helyesen kihasznált műszaki pihenőkkel. 

A műszaki pihenőt a menetvonalon ·tartjuk meg. 
Helyének megválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a 

műszaki pihenő helye a légvédelmi sz.empontoknak és a jó rej
tőzési lehetőségeknek megfelelő legyen. 

Műszaki pihenő helyéül tehát jól fedett útszakaszt vá!asz
sz1unk iki. Az, ,os:zDopot aa: út 1sziéléni úgy állítt.sµk meg, h01gy .ezzel 
a forgalmat ne akadályozzuk. Amint a gépkocsik megá!Hak, tér
jenek le az út padkájára. 

A műszaki pihenőhely megvalósításánál ügyeljünk még 
arra, hogy az oszlopot ·ne kanyarokban, útkereszteződéseknél, 
lejtőknél, illdve emelkedőkön, hidak fel- és lejárójánál állít-
suk meg. . . . 

Megállás után az egység parancsnoka azonnal gondoskod
jGn az oszlop elején és végén, hosszabb oszlop esetén az oszlop
részek között is, a forgalomszabályozásról. 

Hosszabb oszlopok esetén az oszloprészek között a menet
nél megállapított távközöket a megállásoknál is feltét.lenül tart
suk be. Szűk út · esetén ezáltal biztosítsunk kitérő helveket. 

A megállás után azonnal gondoskodnunk kell á biztosí
tásról. 

A műszaki pihenő biztosítása előlről és hátulról az elővéd, 
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illetve áz utóvéd által történik, míg oldalra jó kilátó pontokra 
figyelőket küldünk ki. . 

Jó kilátó pontokra, ha azok távolabb is esnek (t-,r/2 km), 
motorkerékpáros figyelőt küldjünk ki. · 

A rövid pihenő megállásánál az osz'.op a menetnél elren
delt táviközö.~et megtartva áll meg, 1kirvéve, ha err,e az ,egység 
parancsnoka menetparancsában a megállásokkal kapcsolatosan 
szűkített távközöket nem re11.delt el. 

A rövid pihenő biztosítását a 3. sz. vázlat tünteti fel. 
A parancsnokok arra ügyeljenek, hogy a beosztottak az út-

testen ne mozogjanak. ' 
Minden mozgás csak az úttest külső oldalán történhet. 
A gépkocsivezetők gépkocsijaikról leszá'.lva hajtjá~ végre a 

műszaki ellenőrzést, valamint a rakomány eUenőrzését. 
A műszaki ellenőr.zés eredményét és megtörténtét, a gép

kocsivezetők, köivetlen parancsnokainak kötelesek jelent~ni. 
Az egyes oszloprészek parancsnokai a s·aját oszlopuk mű

szaki állapotát ugyancsak az oszlop-parancsnoknak tartoznak 
jelenteni. 

A rövid műszaki pihenők 110-15 percnél tovább nem tart
hatnak. 

Hosszú pihenő: 

A hosszú pihenőhe'.y ellentétben a rövid műszaki pihenő
vel, nincs· a ,menetvonalon. 

Hosszú pihenőt a menetvonalról letérve, a menetvonalhoz 
közel, a mellékterepen tartjuk: 

A hosszú pihenő helyét már az útszernrevételezésre kikül
dött szemrevételező közeggel külön derítessük fel. 

Helyének megválasztásánál az alábbi szempontokra legyünk 
figyelemmel: . 

a) A főútvonal közelében rejtett és fedett helyen legyen. 
b) A jó ki- és behajtási lehetőségek biztosítva legyenek. 
e) A bajtársak mosakodásához víz álljon rendelkezésre. 
A hosiszú pihenő helyére való behajtás utá1n a,zornnal riejtsük 

a gépkocsikat: A nyomokat tüntessük el. A mozgást a minimá
lisra csökkentsük. Biztosítást és figye:ést azonnal szervezzük 
meg. · 

A biztosítás megszervezésénél azonban fokozott gondot for
dítsunk a tökéletes figyelés megszervezésére, de ne eredmé
nyezze -ez azt, hogy ezáltal sok bajtársat vonunk ki a pihenéstől. 

A hosszú pihenőhely biztosítását, a 4. sz. vázlat tünteti fel: 
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A bosszú pihentS tartama: 2-e óra. 
Ez alatt az idő alatt történik a gépjárművek fokozottabb 

-műszaki ellenőrzése, a kisebb üzemzavarok elhárítása, az üzem
anyag feltöltése, a beosztottak étkeztetése, valamint a gépkocsi 
vezetők tisztálkodása. 

Nyári időben, ha mód van rá, fürdessük le a beosztottakat, 
ezáltal felfrissülnek és a további menetet éberebben és könnyeb
ben hajtják végre. A 2-3 órás pihenőből foltétlenül biztosít
sunk a gépkocsi vezetőknek egy órás alvást. 

Hosszú pihenőt ált.alában a menet kétharmad részében tar
tunk, de csak abban az esetben, ha a menet 8 óra időtartalom
nál tovább tart. Amennyiben merretidőnk rövidebb, akkor több 
rövid műszaki pihenőt tartunk. 

Foglalkoznunk kell még a gépkocsi szál:ító oszlopok menet
teljesítményével. 

A menetsebességet az út, időjárási viszonyok, a gépkocsik 
üzemi állapota és a gépjármű ve?Jetők kikiépzési foka szabja meg. 

A gépjárműba1esetek egyik föoka, a mege9gedett hajtási 
sebesség túllépése. Ezért minden forgalomszabályozó és minden 
tiszt köteles az előírt sebességet ellenőrizni és megtartatni. 

Gépjármű oszlopok részére á'.talában az alábbi sebess·égek 
engedhetők meg. 

Műúton: jó karbantartott földutakon nappal 30-50 km/óra. 
Aszfalt- és betonútakon: 50 km /óra. 
Az oszlop felf.ejlődése céljából megindulásnál az e1'ső gép

já_rművek alac,sony, 10-18 km/óra sebességgel indulnak, majd 
fokozatosan, egyenlet.esen gyorsul fel az oszlop, hosszának meg- -
fe!elően, 'az engedélyezett sebességig. 
. Az oszlopban az egyes gépkocsik közötti távolság legalább 
25-30 m. . 

Az oszloprészek közötti távolság 100-200 m. 
Ejszakai mozgás esetén a gépkocsik közötti távolság 10--

20 m-re csökken_. Természetszerűen ennek megfelelően csökken 
a gépkocsi oszlop mozgási sebessége is. , Fagyos, vagy síkos 
úton az oszlop sebessége 20 krrnL óra, fordulókban pedig 10 
km/óra sebességre csökken. le. 

Hegyvidéken mindig csökkentsük a sebességet és növeljük 
a . gépjárművek egymás közöl.ti távolságát. 

Kedvező látási és jó útviszonyok melletf egyenes útszaka
szon 30-35 kmfóra, ködös időben, csúszós úton 10-15 km/óra, 
fordulóban 5 km/óra, lejtőn 15-20 km/óra, s.ebességgel mozog
hatunk. 
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A gépjárművek közötti távköz emeiked5knél legalább 75 m 
legyen. 

· A távközök megállapításánál fordítsunk figyelmet arra, 
hogy a látóösszekött.etést és ezzel az öss.zetartozandóságot az 
oszlopnál állandóan fenntartsuk. 

Ejjeli menetek: 

Az éjjeli menet a szállító egységet erősen igénybe veszi. 
Az éjjeli menetek előnyeit és hátrányait az első részben már 
ismertettem. 

Éjjel szállító egységekkel osak jó, vagy előre szemrevétele
zett utakon lehet akadályok nélkül szállításokat végrehajtani. 

A helybeli megbízható vezető ilyenkor igen nagy segítséget 
jelent. 

Ejjeli meneteknél különös gondot ke'.l fordítani a forgalom
siabályozásra, valamint az összeköttetés fesz.es megszervezésére. 

· Ajánlatos a gépkocsik hátsó falára egy 80x40 cm-es fehérre 
meszelt táblát szerelni, mely táblán az egység jelzése feketével 
van kirajzolva. 

Éjjeli men'etek biztosításánál vegyük figyelembe azt, hogy 
a legjobb biztosítás a titoktartás és a ffiend. 

· Éjjeii menet közben ne tartsunk hosszú pihenőt; hanem 
hosszabb meneteknél is t,Öbb rövid műszaki pihenőt. 

Megállásoknál. a vezetők vagy segédvezetők azonnal száll
janak le a gépkocsikról és vegyék fel az érintkezést az . eléfüük 
lévő gépkocsi vezetőjével. ügyeljünk arra, hogy a vezetők a 
műszaki pihenő megtörténte után ne üljenek viss,za a gépko
csiira, vagy ne üljenek le az út mellé, mert fennáll annak a ve
szélye, hogy a vezető elalszik és ha az oszlop újra elindul, a 
gépkocsi vez·ető ébert.elensége szétszakítja az egész oszlopot. 
Célszerű, ha indulás után hátulról megindulva és az oszlopot 
leelőzve, jelentő motoros jelenti a paranosnoknak, hogy az osz
lop összes gépkocsija megindult. 

Tompított világításnál, vagy világítás nélküli meneteknél 
az oszlop összes gépkocsija az előírásos egyforma világítást 
használja. Ez természetszerűleg érvényes még az elöljárók gép-
kocsij aira és a motorkerékpárosokra is. · 

Gépkocsi os.zlopok elfoésénél, mint már ,e'.őbb közöltem, a 
menetsebességet és távközöket csökkenteni kell. 

Az irányjelzőket ne használjuk. 
A gépjármű v,ezetők fokozott éberséggel ügyeljenek arra, · 

hogy a kötelék ne szakadjon ez·éjjel és a gépkocsik ne szaladja-
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niak hátu1ról egymá,s/ba,. A veszélyes útsz,akaszokat éS' élesi ka
nyarokat, útkereszteződéseket, az ,előreküldött, vagy hátraha
gyott motor~erékpárok jelezzék és biztosítsák. A sok beiktatott 
rövid pihenő és a több megállás a kötelék együttartását elő-
segíti. . 

A menet folytatásánál az elakadt járművek is kötelesek · az 
elrendelt világítást betartani. 

Éjjeli meneteknél kedvező a szállító oszlopot kisebb oszlop
részekre és ezáltal szorosan összetartozó egységekre bontani. 

Menetünknél ügyeljünk mindig arra, hogy az oszlopba ide
gen alakulat járművei ne soroljanak be, miveJ az esetleges más 
irányba történő letérésükkel a mögötte haladó egész oszloprészt 
maguk utári' vihetik. 

Sötét éjjel a terepen, földutakon, általában csak lépésben 
( 4 km/óra) lehet haladni. Sokszor szükséges az él gépkocsi előtt 
vagy sok esetben minden · gépkocsi előtt fehér kendővel ellátott 
honvéd menet.eltetése, ki a gépkocsit irányítja. 

Tudom, hogy a szállító egységek meneteinek össze,s problé· 
m{!it ily röviden teljes egés.zében nem sikerült ismertetni. 

A cikk csupán a surlódásmentes és pontos menetek megter
vezésének általános elveit és szempontjait öleli fel, hogy abból 
tanuljunk és hogy eleget tehessünk a hadtáp egyik legfontosabb 
szolgálati ágával a szállító szolgálattal szemben támasztott kö
vetelményeknek. 

Mindig lebegjen szemünk előtt: 
„A _szállító szolgálat összekötő kapocs a hátország és a 

harcoló csapat közöj:t". ' 
A harc sikeres megvívása nagy mértékben az óramű pon

tossággal működő utánpótlástól, a jó hadtápszolgálattól, és a 
megbízható szállítószolgálattól függ. . 
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CIPJtfllMÚ ! Z O L CJJ L IJ T. 
GILLER ISTV AN hadnagy 

A helyes gépjárnaű-szolgálatvezetés 

A mai modern hadsereg egyik fő tényezőJe, a gyors moz
gás - háború esetén, akár védelemben, akár pedig támadás
ban, a meglepetésszerű helyváltoztatás és a jó utánpótlás. Ezt 
láthattuk az elmult háborúban fe1szabadítói1nktól, a dicsőséges 
Szovjet Hadseregtől. Mivel néphadseregünk ugyanerre a min
tára, az é5 háborús tapasztalataikat felhasználva épül fel, leg
rna1gyobbrésizt gép·esítve van. ~em eléig azonban, hogy honvéd
ségünk kellő gépjárművel rendelkezzék, ezzel az anyaggal, ami
hez dolgozóink verejté.kes mrnnkája árán jutunk, tudni k,e!I he
lyesen gazdálkodni úgy, hogy alakulataink kiképzését, ütőké
pességét, esetleges háború esetén gépjárműanyagunk állandó 
hadihasználhatóságát biztosítsuk. Ezt a feladatot úgy hajthatjuk 
maradéktalanul végr,e, ha elméletiieg és gyakorlatilag tisztában 
vagyunk a helyes gépj árműgazdálkodás szabályaival, beosztot
tainkat állandóan képezzük, munkájukat szigorúan ellenőrizzük, 
és tudatában vagyunk annak, hogy a reánk bízott anyag a dol
goz1ó nép tulajdona és hanyag, eseüeg kellő szakismeret hiányá
ban történő kezelés következtébe1n mily,en nagyarányú károsodás 
érheti néphadserngünket. 

A gépjárműanyaggal vaíó helyes gazdálkodás feltétele , hogy 
lehetqleg minden beosztott jól ismerje a gépjárművet, tudj a azt 
vezetni, igyekezzék műszaki tudását állandóan fejleszteni, is
merje az anyag karbantartását, az anyaggazdálkodás reá,eső 
részével tisztában legyen és azt szakszerűen v,ezesse. 
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A gépjárm,űszolgálat magában foglalja a gépjárműanyagok 
átvételét, illetve átadását, raktárolását, karbantartását és a 
használatban lévő gépjárművek gazdaságos, szakszerű és ren
deltetésszerű igénybevételét. 

A gépjárművek átadása, illetve átvétele a · gépjármű átadás
átvételi j,egyz,őkönyv, felszerelési- és pótfelszerelési jegyzé'k 
alapján történik. Az átadásra kerülő gépjárműveket az átvevő 
minőségre, azonosságra és míJködőképességre vonatkozóan 
gondosan vizsgálja meg. Sz,emélyesen győződfön meg, hogy az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvbe, illetve a törzskönyvbe bejegyzett 
adatok pontosan megfdelnek-e a valóságnak. Ellenőrizze a 
motorszámot, alvázszámot, gumiszámokat és ál,lapítsa meg az 
esetleges hiányokat. · · 

A felszerelési érs pótfelszerelési jegyzéken feltüntetett szer
számokat, felszerelési cikkeket és pótalkatrészeket ne csak szám
szerint ellenőrizze, hanem vizsgálja meg, hogy azok a szabá
lyokinak is megfeleljenek. Az átvételnél észlelt hibákat, az átadó 
köteles azonnal kijavítani. Az ilyen módon elLenőrzött és ki- · 
próbált gépjárműve•t törzskönyvvel, utikönyvvel és igazolólappal 
együtt vesszük át. 

A gépjárműalkatrészek, szerszámok, a javításhoz szükséges 
félkész- és nyersanyagok átadását, illetve átvételét nyugta-ellen
nyugta alapján hajtjuk végre. 

Azt a gépjárrnűa1nyagot, melyet n,em használunk, raktározni 
kell. A raktározásnáil ügyeljünk, hogy az ainyag biztonságos, 
lehetőleg lezárható he1'yen legyen. Ha szabadban tároljuk, vé
deni kell az időjárás viszontagságai ellen. úgy kell elh(dyez
nünk, hogy könnyen hozzáférhető és keze!.hető íegyen, ügyeljünk 
a rend betartására. 

A gépjárműveket gépkocsiszínekben helyezzük el. A gép
kocsiszín legyen világos, jól szellőztethető, lehetőleg fűthető, · 
zárt ajtókkal bíró, tűzveszélymentes, b~tonpadlóz.atú helyiség. 
El kell látni megfelelő számú kézi oltó-berendezéssel, oltóhomok
kal és lapáttal. A f al,akra f.eltünő helyen bírni: ,,DOHANYZAS 
ÉS NYILT LANG HASZNALATA TILOS!" A gépjárműveket a 
színben úgy helyezzük el, hogy egyik felében a használatban 
lévő, a másik felében a has,ználaton kívüli gépjárművek kerül
jenek. A használaton kívüli gépjárműveket felbakoljuk, a vizet 
leeresztjük, a gumik légnyomását fe1'ére csökkeintjük és így tá
rnljuk. Ha a gépkocsiszin alapzata föld, akkor a fel nem bakolt 
gépkocsik gumijai al.á deszkát teszünk. A használaton kívüli 
gépjárműveket is_ úgy helyezzük el, hogy könnyen . hozzáférhetők 
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legy,enek és esetleges tűz esetén a gépkocsiszínből gyorsan el 
!ehessem távolítani. Karbantartási napokon ezeket is le . kell 
ápolni. Alkatrésze.kel leszerelni róla tilos. A gépkocsi elejére 
táblát kell akasztani: Víz leeresztve! üzemképes!, vagy üzem- · 
képtelen! Használaton kívüli gépjárműveket úgy kell tárolni , 
hogy a legrövidebb időn belül üzemképessé lehessen tenni. 

Használatban lévő gépjárműveket úgy kell a gépkocsiszírn
ben elhelyezni, hogy ke llő hély álljon r,endelkezésre egyes gép
kocsik részére nehogy ki- és beállásnál kár, rongálódás kelet
ke-zzen. A gépkocsiszínbe csak tiszta gépkocsi állhat be. Télen 
a vizet a gép-kocsiszín előtt eingedjük Ie és úgy álljon be la'ssan 
járó motorral. A színben elhelyezett gépkocsit befékezni nem 
szabad. 

Ha a gépkocsit szabadb~n tároljuk, lehetőleg építsünk föl é 
tetőt, . ha ez nem áll módunkban, legalább a motorház fölé, ha 
ez sem lehetséges, terítsük le a motorházat ponyvával. A ponyva
tetőt mindein esetben fel kell húzni. Ha a gépjármű nincs fel-

• bakolva, gumijai alá deszkát teszünk. Ha ezzel nem r~ndelke
zünk, megfelel rőzse, vagy nád is. Az utóbbiakat féffeg olyan 
helyen alkalmazzuk, ahol a talaj nem elég szilárd, vagy nedves, 
tehát a gépkocsi ki van tév,e annak, hogy lesüllyed. 

A gépjárműhöz tartozó felszerelési cikkeket, sze·rszámoka t, 
javításhoz szükséges anyagokat száraz, ·hűvös, jól lezárható 
helyen tartsuk. A raktárban elhelyezett anyagot áílandóan gon
dozni kell. Ha gyulékony anyag van tárolva, dohányozni ti los. 
Fémalkatrészeket, sz·erszámokat rozsdásodás ellen zsírral, vagy 
olajjal vékornyan bekenjük. 

üzemanyagot vagy benzinkútban, vagy ha ezzel nem ren
delkezünk, tűz- és robbanásbiztos helyiségben tároljuk. A raktár 
közelében nyilt lángot használini és dohányozni tilos. Ezt feltűnő 
helyen ki kell írni és aki e szabály ellen vét, azt szigorúan meg 
kell büntetni. Raktárban hordóban tárolt üzemanyagmál, külö
nösen nyáron, sűrűn lazítsuk meg a hordó csavarjait, hogy a 
gázok eltávozzanak. Ugyan.akkor a helyiséget erősen ki kell 
szellőztetni. A padlóra lefolyt, elcsepegtetett üzemanyagot azon
nal itassuk fel homokkal (ne az oltóhomokkal), hogy az mindig 
száraz legyen. Az üzemanyagraktárat lássuk el megfelelő számú 

· por-oltó készülékkel, oltóhomokkal és lapáttal. A gépkocsiszín
ben üzemanyagot tárolni tiios! Meglepetéssz,erűen sűrűn ellen
őrizzük az üzemanyagraktár rendjét, , tisztaságát és kezelősze
mélyzetének munkáját. Ne nézzünk el semmi mulasztást, mert 
a legkisebb hanyagságból hatalmas károk kefetkezhetnek. 
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' A gépjárműv,ek élettartamát hosszabbítja és megbízhatósá-
gát növeli a helyes és rendszeres kezelés, karbantartás. Ezért a 
gépjárműszo,l.gálat vezetőjének állandó ,ellenőrzéssel kell ügyelni 
a járművek kifogástalan állapotára. A karbarntartás kiterjed a 
gépkocsik tisztítására, kenésére, átvizsgálására és. javítására: A 
karbantartást lehetőleg ne a gépkocsiszínben végeztessük, de ha 
nem áll más hely a rendelkezésünkre, a járműveket úgy helyez
zük el, hogy eicgendő hely legyen a munka elvégzésére. Az 
esietleg- elfolyt oLaj,at, vaig-y üzemanyagot 1azornnaj takarlHt,asisuk el, 
hogy a gépkocsiszí1n padlózata mindig száraz legyen. Az . állandó 
használatban lévő gépkocsikat naponta kell tisztítani. Elle.nőrizni 
kell a víz és oiaj mepnyiségét, meg kell vizsgálni a gumik lég
nyomását. Hetenkint egyszer karbantartási napot kell tartani. 
Ilyenkor a gépkocsit a vezetője tüzetesen átvizsgálja, lemossa, 
lezsírozza, a csavarokat megnézi, •nincsenek-e meglazulva, a 
levegőszűrőt, üzemanyagszűrőt kitisztítja, olajcserénél az olaj
szűrőt kimossa, a sebességváltóban, kiegyenlítőművekbein az ola
jat ellenőrzi, megtisztítja az accumulátort s ha szükség van rá, 
desztillált vízzel utánatölti. 

Nem elég, hogy a g~pikocsivezetőke( figyelmeztetjük a gép
jármű üzembiztosságával és a karbantartásával kapcsolatos 
munkák elvégzéséne, hanem ~zeméiyesen kell meg1gy:öződnünk, 
hogy tényleg; teljesítették-e a kötelességüket. A legváratlanabb 
időpontban kell ellenőrzést tartani. Pl. mikor a gép)rncsi éppen 
a laktanya · területét igyekszik elhagyni, a gépj árórnű szolgála,± 
vezetője leállítja, megnézni az olajnívót, vagy vizet, féklámpát 
stb. Ezzel ellenőrzi nemcsak a ,gk. vezet9jét, hanem azt is, hogy 
a szín-napos elvégezte-e kötelességét, ·megvizsgálta-e a. gépjár
ri1űv-et, mi,előtt a gk-t a színből kiengdte. 

Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, a legrövidebb időn 
belül ki kell javítani, hogy újra i;,endelkezésére álljon az alaku
latna,k, mert minden .. egyes . gépkocsinak meg van a beosztása, 
feladata és ,egy üzemképtelenné vált gépjármű (pi. . vontató) 
könnyen megzavarhatja a kiképzés menetét. Háború esetén hasz
nálhatatlanná vált gépjármű döntően befolyásolhatja a harc ki
menetelét, ezért ilyenkor még fokozottabb figyelmet kell fordí
tani a gépj árrríűvek hibátlan állapotának fenntartására. Eberein 
kell őr,ködni, nehogy sorainkba nem odavaló egyének, esetleg 
el'.enséges kémek befurakodj anak és szabotázscse!ekményekkel 
kárt tehessenek gépj árműállományu1nkban. 

A gépjárműszolgálat vezetőjének ügyelni kell arra, hogy 
.a ,gépjárműveket a rendeltetésnek megfelelő célra vegyék 
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igénybe. Úg-yelni lkell a1rna 1is, !hogy a járművet osaik ' a szerv:eze1· 
szerűen beosztott vezetője vezesse és nyomatékosan figyelmez
tetni ,kell, hogy még jogosítvánnyal rendelkező feljebbvalói áinak 
sem adhatja át a vezetést, csak akkor, ha hirtelen rosszullét 
miatt képtelen tovább vezetni. 

A gépkocsi csak úgy indítható útba, ha teljesen üzem- és 
forgalomq_iztos, fék, kürt, irányjelző, fék!ámpa stb. kifogástalanul 
működik. Minden gépjárművet el kell . látni 2 db balesetjelentő
lappal és a l,eQ'nagyobb megengedett sebességet feltüntető cédulá
val. A vezetőket állandóan ellenőrizni kell, hogy a gépkocsin 
szabályosan öltözködjenek Számtalan esetben látni gépkocsin 
kivonuló alakulatokat, ahol a vezető a kocsin lévő legénvsésitől 
egészen eltérő öltözetbein van. Pl. rongyos, olajos szerelőruha, 
kigombolt, felgyürt úiiú ing stb. Figyelmeztessük a vezetőket, 
hogy tartsák be az öltözködés szabályait és ha szeméiyeket szál
lítanak, öltözetük egyöntetű legyen. 

Ha a gépjármű sokat fogyaszt, meg kell vizs,gálni szerke
zetileg, (porlasztóbeállítás stb.) és ha ez sem használ. meg kell 
próbálni, hogy gyakorlottabb vezetővel mennyi a fogyasztás, 
mert igen sok esetben a vezető az oka a túlfogyasztásnak. 

Honvédségi gépjárműveknél el·ég gyakori eset a karamból. 
E:ppein ezért alaposan ,ki kell oktatni a gépjárművezetőket. hoo:y 
ilyenkor mi a teendőjük. Ott a helyszínen azonnal ki kell állí
tani a gépjárműbaleseti jelentést, lehetőleg közrendészeti közeg 
bevonásával. Sérülés esetén elsősegélyt ke11 nyujtani, mentőket 
kihívni. A gvakorlat megmutatta, hoqv a balesetbe került gép
jármű vezetőie számtalain es,etben e1feleitett tanút felírni, varz.y 
amire első ijedtsége után g-ondolkodni tudott. a tanúk elmentek, 
esetleg a balesetet okozó ide1Q'en jármű is elment anélkül, hogy 
rendszámát, vagy adatait felírta volna. Ennek azután sú!yoc:; 
következményei lettek reá nézve is és a honvédségre is. ő nem 
tudta bizonyíbni ártatlanságát, a honvédség pedig nem tudta 
a kárt kivel megtérföetni. 

A gépkocsi·szolgálat vezetőjének tüzées gonddal kell ki
vizsgálni és elbírálni, hogy ki a felelős a balesetért a gépkocsi
vezetőn és a parancsnokoin kívül. Ellenőrizni kell, hogy a gép
jármű a rendeltetésének megfel~lö útvonalon haladt-e. Üzem
és forgalom biztosan hagyta-e el a gépkocsiszínt · és ezt ellen
őrizte-e a beosztott ,szakközeg. Nem terhel-e valakit felelősség 
a g,épj ármű üzem biztossága terén történő eset:-eges mulasztásért 
vagy hanyagságért. A baleset folytán megrongáliódott, vagy 
üzemképtelenné vált gépjármű javítását - ha a csapat javító-
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mú'helyében ki nem javítható - a H. M. Htpszf. Ok. és üza. 
Csfség-től kell kérni. 

A gépjárműszolgálat vezetőnek nem elég, hogy ismerje a 
gépjármű anyaggazdál.kodást elméletileg és gyakorlatilag -
át kell éreznie a beosztásával járó hatalmas f.elelősséget, tisztá
ban kell lennie · azzal, hogy őt a dolgozó nép állította erre a 
helyre, mert méltónak taiálta bizalmára. :E:ppen ezért állandóan 
képezze magát és . beosztottjait, hogy feladatát maradéktalanul 
el tudja látni. Ehhez elengedetlenül szükséges, hogy igyekezzék 
tudását politikai vonalon is minél magasabb fokra emelni, alá
rrnde:tjeinek magatartását politikai munkáját állandóan ellen„ 
őrizze, ők,et 'oktass,a és jó példát mutasson nekik. 

.~· 
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Szovjet irodalomból feldolgozta: 

ROLTAl SANDOR százactos 

A szovjet hadsereg géplwcsiszállító 
eszközei , 

A Nagy Honvédő Háború idején a gépkocsiszállítás olyan 
méreteket ért el, amilyet a háborúk története ezideig még netn 
ismert. A háború igazolta a gépkocsialakulatoknál megszer
vezett . és a hadsereg, front- és a főparancsnokság irányítása 
alatt lévő gépkocsiszállítás tömeges alkalmazásának hatásos-
ságát. · . 

A Vörös Hadsereg gk. állománya 1941-1945. között tíz
szerte nagyobb volt, mint . az orosz hadsereg gk. állománya ai 
első világháború idején, miközben maguk a gépkocsik gyor
sabb járntúak és tökéletesebbek lettek. Hogy el tudjuk képzelni 
a gépkocsi csapatoknak a Honvédő Háború éveiben végzett 
munkáját, elegendő megemlíteni, hogy az általuk szállított ra
kományok pár millió tehervagont igényeltek volna és a gép
kocsik által összesen megtett út 90.000-szer átérné az Egyen
lítőt. 

A katonai gépkocsivezetők a frontokon mesteri ügyesség
ről tettek tanúságot. A gépkocsivezetők éjjel-nappal leküzdve 
a rossz utakat, sarat, hóval behordott területeket, egy nap 
alatt 300-400 km. utat tettek meg. Sok esetben ők maguk ra
kodtak, maguk állították helyre, az utat és ha kellett, résztvet
tek a harcokban is. 

1941 őszén nagy tartalékcsapatok?t szállítottunk gépko-
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csikon Rosztovhoz~ Mikor az ellenség Moszkva fel{ tartott, sok 
harcoló alakulat lett gépkocsin közv,etlen az első vonalba szál- · 
lítva. 1941-1942. telén a gépkocsialakulatok erős . fagyban, 
bombák és lövedékek robbanása közepette szállítottak élelmet, 
lőszert és fűtőanyagot az ellenség által ostromlott Leningrád
nak, visszafelé pedig asszonyokat és gyermekeket szállították 
a hátországba. 

A gépkocsiszállítás Sztálingrádnál is nagy szerepet j át
szott. 1942. augusztusában gépkocsioszlopok az ellenség erős · 
tüzelése közben szállítottak lőszert tüzérségünk állásaiba. A 
német géppisztolyosok és aknavetők megkísérelték meghit1si
tani ütegeink lőszerrel való ellátását, erős tűz alatt tartották 
_az állásainkhoz vezető összes utakat és csak a gépkocsizók 
kezdeményezésének és önfeláldozásának köszönhető, hogy a lő
szerszállítás nem szakadt meg. Ime ·egy példa, hogyan telje
sítette feladatát Szolomkin főhadnagy. Gépkocsioszlopát a lfe~ 
lőtt területig · vezette és ~iadta a parancsot: ,,Az · utat egyen
ként folytatni." A tűzgyűrűn elsőnek Majdánjuk, Szosznikij és 
NázárenNó gépkocsivezetők törtek át. Utánuk egyenként az osz
lop minden egyes gépkocsiv~zetője átv,ezette kocsiját és üte-
geink időben megkapták a lő·szert. · 

Sok példát lehetne felsorolni, melyek bizonyítják, milyen 
erőfeszítések által érte el szállítószolgálatunk a feladatok sike
res végrehajtását a legbonyolultabb helyzetekben. 

Egy gépkocsialegység anyagot szállított a Boszja. folyón 
való átkelő építéséhez. Itt az ellenség tüze alatt dolgozó utá
szok nagy veszteséget szenvedtek. A gépkocsiivezetők az anyag
szállítás befejeztével, elrejtették gépkocsijaikat és N ancsenkó és 
Szorokin parancsnokokkal az élen, · segítettiek megépíteni az 
átkelőt. Ennek volt köszönhető, hogy csapataink kellő időben 
átkeltek a folyón és hídfőt foglaltak el a folyó másik oldalán. 

1944-1945-ben a támadó hadműveletekben gépkocsicsapa
Jok széles körben nyertek alkalmazást, melyek_ csapat-, fegy
verzet-, lőszer-, üz,emanyag-, élelem- és más anyagot szállítot
tak nagy távolságra. 1944-ben a Vötös Hadsereg gépkocsiá! · 
lománya 10 millió tonna rakományt szállított és több, mint 

, egy milliárd km-t tett meg. Sok esetben egész csapattesteket 
szállítottak 500 kilométernyii távolságokra. A gépkocsiszállítás 
tömeges alkalmazása megakadályozta azt, hogy a hadtáp el
szakadjon a csapatoktól. 

Ezidőben a gépkocsizóknak számolniok kellett azzal, hogy 
a front mögött gyakran maradtak kisebb ellenséges csoportok · 
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és felfegyverzett diverzánsok, akik megtámadták a gépkocsi
szállítmányokat és igyekeztek a Vörös Hadsereg ellátását za
varni és ugyanakkor élelmet is szerezni. Az ilyen próbálkozá
sok a gépkocsizóktól nagy éberséget, a védelem megszervezé
sének tudását és az ellenlökésbe való átmenet megvalósítását 
követelték meg az ellenséges csoport megsemmisítése e élj á ból. 
Igy történt pl. Zabuga főhadnagy gépkocs!iszázadában, melyet 
a Velikaja folyó átkelőjénél támadás ért. Körvédelmet szer
vezve, a századparancsnok egy csoport gépkocsivezetővel el -
lentámadást hajtott végre, megsemmisített 40 hitleristát és 
megmentette az anyagot. Ebben a harcban Logovcsin és Uszád
jev gépkocsivezetők 5 géppuskát zsákmányoltak és fogságba 
ejtettek egy csoport német katonát. Komoly harcászati hibát 
követtek el ,azok a ,gép1kocsiüs1zt1eik, ak?k a hadsereg h1adt1apjában 
magányos gépkocsikat engedtek útra, elfeledve, hogy azokat 
szétszórt ellenséges csoportok megtámadhatják. Egyes tisztek 
közül a szállításokat futószalag-rendszerrel javasolták megol 
dani. Ez az „ötlet" egyáltalán nem felel meg á hadsereg és 
még1inkább a cs.apathadtáp helyzetének. Ilyen „módszerek" 
alaptalanságát mindennél jobban bebizonyították a magányos 
gépkocsik vezetői. akik az · utakon maguk csoportokba gyüle
keztek, hogy készek legyenek az ellenség támadásának elhárí
tásához. Érthető, hogy a frontokon a · gépkocsiszállítások leg
többször szervezett gépkocsilépcsőkkeL történtek. 

A háború utolsó éveiben, amikor a Vörös. Hadsereg támadó 
hadműveletei olyan méreteket és tempiót értek el, amilyet ez
ideig a háború történelmében még soha, a gépkocsicsapatok 
szerepe olyannyira megrnőitt, hogy :elképzelhetetlen volt meg
kezderni egy támadást kellő mennyiségű gépkocsi .nélkül. 

A német fasiszták elleni harcban szerzett tapasztalatokat a 
gépkocsizók felhasználták a japán betolakodók elleni hadmííve
letekben is. Egy lövészhadosztályhoz egy gépkocsizó zászló
aljat utaltak gépesített élosztag megszervezésére. Ez az osz~ 
tag. Dunninál áttörte a japánok védőállásait és 24 nap alatt 
útnélküli terepen harcolva eljutott Port-Artúrig, mely több, 
mint 1000 km-re volt. A harcokban különösen kitüntek Djerev
jákin törm., Vasziljev Szvetlicsuj, Ábásev, Jezsov, Kozmiv, gk. 
vezetők és még sokan mások. 

A gépkocsiicsapatok a katonai szállításokon kívül népgaz
dasági rakományok szállítását is végezték. Már a ~áború kez
detén segítettek az országnak a sztálini utasításnak végrehaj -
tásában: semmit sem, egy kilogramm kenyeret, egy liter üzem-
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anyagot sem hagyni az ellenségnek. Gép.eket, berendezéseket, 
raktárakat 'és egész üzemeket ürítettek ki a hátországban, nem
csak vasúton, hanem gépkocsikon is. A háború idején az or
szág hátországában elhelyezett gépkocsicsagatok a vasúthoz 
töb.bmillió tonna gabonát, zöldségfélét, lótápot és más rako
mányt szállítottak. A gépkocsiiállomány megnövekedése és a 
különböző típusú és gyártmányú gk-k alkalmazása a frontokon 
nagyszabású javítószolgálatot követelt meg. A háború vége 
felé a hadseregben javítóüzemek, csapa tök és telepek . hatalmas 
hálózata létesült. 1944-ben a megjavított gépkocsik száma 1942-
hez viszonyítva majdnem háromszorosára megnövekedett. A 
háború folyamán a gépkocsksapatok több, mint másfélmillió 
gépkocsin hajtottak végre közép- és generáljavítást, legtöbb 
esetben a szerszámokat és. a (artalékalka trészeket maguk ké-
szítették. . · 

Az üzemképes gépkocsik számmutatója, tekintet nélkül a 
munka során előfordult nagy ves.zteségre, a háború éveiben 
0.85 közepes színvonalat tartott egyes esetekben fel,emelkedett 
0.88 és 0.90-re. - · 

A javítás megszervezése egész hadseregnyi képzett kádert, 
a javítási módszerek tökéletesítését, a frontok és kerületek 
gépkocsivezetőinek bevált észszerüsítő és újítási javaslatainak 
széleskörű alkalmazását követelte meg. A behozatali és zsák
mányolt gépkocsikat és azok használatának sájátosságait is
merő tisztek és gk. vezetők kiképzése a gépkocsicsapatoknál 
nagy gondöt okozott. · A háború kitöréséig nálunk nem volt 
elegendő ilyen káder és a háború kezdetén ez nagyon érez
te'tte hatását. Foglalkozni kellett a káderek kiképzésével anélkül, 
hogy a harcoló hadseregnek szükséges rakományok szállításai 
egy pillanatra is megszakadtak volna. Az oktató gépkocsi
ezredeknél, iskolákon és a csapatoknál a gépkocsivezetők és 
gk. javítók tömeges oktatása fejlődött ki. A tiszti állomány ki
kép,/ésére g'-épkocsitanfolyam és felső ·· gépkocsi tiszti iskola 
nyílt, melyek a K.atonai szállító akadémiával együtt nagy sze
repet játszottak parancsnok káderek kiképzésében. 

A háború befejezése után a gépkocsicsapatök figyelmének 
központjába a harckiképzés és oktatás kérdései kerültek. 

Sztálin elvtárs parancsolta: ,,A Szovjetunió Fegyveres 
Erői, a háború tapasztalatai, a katonai tudomány és technika 

· fejlődésének alapján, nap mint nap kötelies,ek saját 'katonai 
- művészetük színvonalát emelni". 

Sz:tá!in elv1tiárs 1para[1)csai rá!lllk 1na1gy f,el,adaibot hiáriút. 
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· A Honvédő Háború értékes tapasztalata alapul kell, hogy 
, .sz.olgáljon a harckiképzésnek. A háború, a gépkocsiszállítások 

harcászatában ( taktíkáj ában), a gépkocsik tömegj avításának 
.és műszaki karbantartásának szervezésében sok újat hozott. 

A háború kitöréséig például arra számítottunk, hogy a há
ború ideje alatt a gépkocsiszállítás főképpen csapatokat szál
lít. Azonban a háború tapasztalata bebizonyította, hogy a gép
kocsiszállítás nem kevesebb, mint 80 %-át az ellátó szállítások 
-vették , igénybe. Éppen ezért az oktatásokon nagy figyelmet 
kell fordítani az ellátó és hadműveleti szállítások tervezésének 
kérdéseire, annál inkább, mert a messzire való szállítások ter
vezésének formái és módszerei nem mindig voltak eléggé át
.gondoltak és észszerűek. . 

. Maga a gépkocsioszlopok állománya - mely a háború ki
töréséig nagyon nehézkes volt - ellátó szállítások idején a 
frontokon le lett csökkentve 10-12 gépkocsira (semmiképpen 
sem több egy gépkocsirajnál). Nyíilvánvaló az ilyen oszlop sok 
esetben jobban megfelel : növekedett mozgóképessége, csökkent 
a rakodás és kirakodás időtartama, növekedett a gépkocsik se
bessége és az egy 24 órai menettávolsága, jelentősen csökken
tek az ellenség légiereje által okozott vesztségek. 

A rakomány nélkül útban lévő gépkocsik használata új 
módon lett megszervezve a sebesültek _és anyagok hátrszáll.í
tása céljából. 

A háború tapasztalatai bebizonyították, hogy a sebesültek 
szállítására alkalmazott, oldalfalakkal ellátott gépkocsik, spe
ciális leszedhető berendezéssel kell hogy rendelkezzenek. A 
hátraszállítások megsz,ervezésével a kiképzés egész menete 
alatt foglalkozni kell. 
. Nagyon fontos a gépkocsiszállíi:ás1ok \.ákázásánaik tapaszita
latát tanulmányozn,i é~ olyan harcászati fogásokat, mint pél
dául az álszállítások, melyeknek célja az ellenség félrevezetése. 

A kiképzési tervezetbe ú( tantárgyat kell bevezetni: össze
köttetés a gépkocsicsapatoknál. Minden katonai gépkocsizó kö
teles ismerni a korszerű híradási eszközöket, beleértve a rádió
híradást is és meg kell tudni szervezni a foi:ga lomirányító ap
parátus működését és a gk. oszlopok forgalmának ellenőrzését. 
A tiszti állománynak ezenkívül el kell sajátítania a gépkocsi· 
csapatok vezetésének elveit és a gépkocsicsapat törzsének mun
káját - a korszerű háború viszonyai között. A háború ta
pasztalata alapján a gépkoé:sicsapatoknál a nyilvántartási éi 
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elszámolási okmányok leegyszerűsített formáit vezették be. A 
gépkocsicsapatok törzsének tisztjeinek jól kell ismerniök a gép
kocsiszállítások munkájának részleteit különböző helyzetekben, 
jól kell tudniok megtervezni, előkészíteni 'és lefolytatni a haa
műveleti és ellátó szállításokat. 

Minden egyes katonai gépkocsizónak tökéletesen kell ds
mernie saját anyagát. A háború ideje alatt gyökeresen meg
változott a gépkocsiállomány műszaki ellátásánaj{ rendszere: 
kaptak fejlett műszaki karbantartó helyeket, szervezetszerű 
brigádokkal és teljesen új műszaki eszközökkel. A gépkocsite
lepek felépítése és elhelyezése szintén jelentősen tökélétesedett 
és megfelel a gépkocsik tömeges műszaki karbantartása új kö
vetelményeinek. 

Sok újdonságot vezettek be a gépkocsi javítószolgtilat meg-
.' szervezésébe is. Az állandó jellegű javítások mellett, minden 

frontszakaszon hajtottak végre gépkocsij avítást útközben. Meg
jelentek a mozgóműhelyek és a kiszálló gépkoosijavító brigá
dok. Közvetlenül a front és hadsereg javítócsapatoknál és al
osztályoknál gyártottak és helyreállítottak alkatrészeket. Töké
letesedett a gépkocsik és gépkocsimotorok javításának műszaki
folyamata is. A futósvalagrendszerű javítás módszerének és 
mozgómííhelyek céljából lekötött gépkocsik mennyisE'.:gének 
csökkentésére, a háború vége felé nagy mennyiségben kezdték 
műhelyeknek és üzemrészeknek pótkocsikat alkalmazni. Ii;y 
megjelentek az ismert gépkocslijavító vonatok, melyek lehetővé 
tették a javítóeszközök mozgatását. A gépkocsicsapatoknál a 
háború éveiben sok észszerű j_avaslat és találmány valósult 
rilfg. A javítás új módsz.ereit sikeresen _ sajátították ~1 az ál
landójellegű javítóműhelyekben is. Ezt a gazdag tapasztala
tot most fel kell használni a gépkocsicsapatok harckiképzésé
nek megszervezésében. A gépkocsik javításának és használa
tának háborúban alkalmazott módszerei közül nem mindegyi
ket · lehet alkalmazni békében. El kell ismerni, hogy közülünk 
ezt sokan nem ismerték fel egyszerre. Egyes .i avító üzemeink 
elég sokáig nem tudtak elérni jele_Qtős javulást a gépkocsik 
javítása minőségében és csak azért folytatták . békében a moz-
góműhelyek módszerének hiasználatát, . mert awk a fronton 

beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Sok gépkocsksapat
nál a gépkocsik műszaki karbantartás,a nem mindig a „karban
tartó eszközök adása a gépkocsikhoz" elv szerint történik, hol
ott békében sokkal célszerfibb „Gépkocsik odaállítása a karban
tartó eszközökhöz". Természetesen a háború tapasztalatainak 
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ilyen alkalmazása súlyos hiba lenne. Ez a gépkocsitisztek egész 
sorának a kiképzési hiányosságáról tett tanúbizonyságot. Ezért 
most a gépkocsicsapatok egyik legfontosabb feladata a harc
kiképzés megszervezése. 

Segédeszköz nelkül egységes oktatásii módszer elképzelhe
tetlen. Éppen ezért szükséges a gépkocsicsapatok szabályzatá
nak és a gépkocsiszolgálat utasításának gyors kidolgozása, 
melyet nemcs,ak a katonai gépkocsizók számára, hanem minden 
egyes parancsnok számára is kézikönyvként kell szolgáljanak. 
A csapatok gépkocsikkal való' feltöltése olyan nagy, hogy a 
gépkocsik használatának épúgy minden más harceszköz hasz
f\álatának szabályait, a Fegyveres Erők egész parancstioki állo
mányának kötelessége megtanulni. Ezzel kapcsolatban szüksé
ges minden fegyvernemnél a kiképzési tervezetekben elegendő 
helyet biztosíta·ni a gé.pkocsiszolgálat elméleti és gyakorlati ta
nulmányozására, alkalmazni kell a közös okt,atásokat a gép
kocsicsapatokkal. Ez annál iis inkább szükséges, mert a kor
szerű h~dseregek gépesítése minden évben növekszik. 

A feladatok, mefyek a Szovjet Hadsereg gépkocsizói előtt 
állanak, rendkívül nagyok. A háború tápasztalatát áttanulmá
nyozva és átgondolva, e!!ész sz,ervezetünket, munkamódszere
inket át kell v:izsgálni. Békében, a . szerzett fronttapasztalat 
alapján, meg keTI világosan határozni a iavítócsap,atok és ~ize
mek mennvisé~ét, azok termelőképességét, szervezési formáit'. 
felszerelését és technikai folvamatát. A g-épkocsiállomány . ,ió 
műszaki állapotban való tartása megköveteli, hogy a csiapatok 
a műszaki karbantartás korszerű eszközeivel rendelkez:zen_ek. 
Ezeknek az eszközöknek előállítása folyik és a gépkocsitisztek 
készüljenek fel arra, hogy a gépkocsik műszaki karbantartása 
újonnan lesz megszervezve. 

A Szovjetunió újjáépítési ötéves terve és a népgazdaság 
fejlesztése előírja a Szovjehinió izéokocsi gvártásának gyors 
növekedését. A Fegvveres . Erők géokocsizói kötelesek a szov
jet gépkocsik új gyártmány,ait gondosan áttanulmányozni, idő
ben felkészülni azok hozzáértő. míívelt karbantartásához. A 
katona,i gépkocsizók nagy megelégedéssel fo!!adták a terepiár,ó 
képességű, két és három me!!ha_itó tengelyű és nagy húzóerővel 
rendelkező STéokocsik g-vártásáról szóló elhatározást. Az ötéves 
ter,v által előírt gépkoasiiillornányunk minösé9'i és mennyiségi 
változását, továbbá a háborúban történt szállítások meQ"szer- . 
vezésém'k tapasztalatát a gépkocsicsapatok kiképzési terveinek 
összeállításánál számításba kell venni. 
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lhLll Tf ct.fZJ'tCliC/11 J'lOL c/JL/Jl 
DR. AGOSTON BÉLA alezredes: 

A csikónevelés és pótlóido11iítás 
állategészségügyi vonatkozásai 

A honvéd c~ikótelepek feladata részben saját tenyésztésű, 
részben az országos lótenyésztésből származ,ó és vásárlás út
ján beszerz.ett csikókat egységes nevelési rendszerrel edzett, 
szívós, kisigénylÍ, acélos, nagy teljesítőképességíí , katonai cé
lokra alkalmas pótlovakká felnevelni. 

Tanulmányomban azokat a szempontokat óhajtom meg
világítani, melyeket állategészségügyi vonalon . a csikónevelés
nél és a pótlóidomításnál érvényre kell juttatni. 

A vásárolt csikók nevelését a tenyésztőknél különböző tar
tási és takarmányozási viiszonyok jellemzik. Ezek a csikók az 
ornzág minden részéből kerülnek a csikótelepre. A csikótelepi 
nevelés a csikók életében lényeges, alapvető változást okoz. 
Allattenyésztési szakkifejezéssel élve, a csikók a csikótelepen 
honosulási (klimatizációs) folyamaton mennek át. Ennek az 
időszaknak legjelentősebb tényezői: a legeltetés, az előírt ta
karmányozásra való áttérés, az időjárás viszontagságaihoz és 
az edzéshez való fokozatos szoktatás. 

Ebben az időszakban a puhán nevelt, különféle vizenyős 
takarmányon és · tengerin tartott csikók erő és tápláltsági álla
potában visszaesés észlelhető . Az edzés során az időjárás vi
szontagságaihoz való szoktatás közben, néha már a vasúti 
szállítás - mint a szervezet ellenállóképességét gyengítő be-
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folyás - következtében egyik-máS!ik csikó mirigykJárban, ebbert 
a jellemzően csikóbetegségben megbetegszik. Ezek á csikók leg
többször a betegség lappangási időszakában érkeznek a csikó
telepre és társaikat a legnagyobb elővigyázatosság ellenére 
befertőzik. 

A mirigykór főleg ½-:-3 éves csikók f~rtőző betegsége, mé
nesekben és csikótelepeken .időnként tömeges megbetegedések 
alakjában jelentkezik. A járvány legtöbbször jóindulatúan z,aj· 
lik le, egyes években, valószínűleg az időjárás kedvezőtlen-' 
sége folytán, helyenkint tömegesebb elhullások révén komoly 
vesztes-éget okozjhat. Jóindulatú J:efolyás esetén az e:Jhullás 

.százaléka kb. 1-2%-ot tesz ki. · · 
Mint minden fertőző betegségnél, itt is fontos szerepe van 

a szervezet ellenállóképességének, az edzettségnek. Az e11en
állóképessebb, edzettebb csikó szervezete a betegséget köny
nyebben leküzdi. 

Az elmult év folyamán a csikótelepen mirigykór járvány 
zajlott le. Alkalom volt ÖS!SzehasonlHást tenlllii a honvéd lóne
velőtelepen tenyésztett csikóknak és a vásárolt csikóknak a be
tegséggel szembeni ellenállóképessége között. A honvédménes
ből származó csikóknál a járványt enyhébb lefolyás jellemezte, . 
a vásárolt csikóknál súlyosabb lefolyású és szövődményes meg-· 
betegedések (bélfodri tályog, petecskór) fordultak elő, a vesz
teség érzékenyebb volt. ( 4 % . ) A járvány folyamán a ménesbeli 
csikók erő és tápláltsági állapota kevésbbé romlott le, mint a 
vásárolt csikóké és könnyebben volt helyrehozható. 

A betegség elleni védekezés fentiekből önként ad,ód.ik. A 
csikók ellenállóképességét megfelelő fokra kell emelni, ezt cél
szerű tartással, edzéssel, a meghűléstől és a . túlságosan fá
rasztó munká tói való megkíméléssel érhetjük el. Azzal, hogy 
az ellenállóképesség csökkenését megakadályozzuk, az esetle~ 
ges fertőzés ellenére a betegség kifejlődésének /valószínűségét 
csökkentjük, egyúttal az . enyhébb ·lefolyás feltételeit is bizto-
't· k I Sl JU . · . 

Foglalkoznunk kell még néhány jellegzetes .csikóbetegség
gel, melyek a ménes, illetve csikótelepi gyakorlatban gyakrab
ban előfordulnak és az ú. n. ,,felnevelési betegségek" csoport

. ját képezik. Ezek közül legfontosabbak: az újszülöttek vérfer
tőzése, az angolkór, és a gyomorbélférgesség. 

Az újszülöttek vérfertőzése néven ismert gyüjtőfogalomba 
olyan heveny fertőző betegségek tartozhak, melyeket különböző 
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bakténiurnfajok idéznek elő és esetenként tiszta vérfertőzés kór
képében, máskor áttételi alapon keletkezett szervi elváltozások 
alakjában nyilvánulnak meg. Az újszülöttek vérfertőzéses bán- · 
ta.lmai mindenütt előfordulnak, ahol az állattenyésztés magas 
színvonalon áll és jelentőségük aszerint fokozódik, amint az 
állatok -felnevelése és tartása a természetes viszonyoktól eltér, 
továbbá összefüggésben van az állatállományokban· terjeszkedő 
fertőző el vetéléssel. (Brucellozis.) Ezek a betegségek a sza
badban élő parlagi fajtáknál nem fordulnak elő, így a civilizá
cióval kapcsolatos betegségeknek minősíthetjük. 

A fertőződés már a magz1'tkorban vagy a születéskor, eset
leg rövid idővel a születés után történik. A magzati korban val? 
fertőződésre utal, ha az állat már betegen jön a világra, va gy 
megszületés után hamarosan kófos tüneteket mutat. A méhen
kívüli fertőződés az emésztőcsövön és a köldökzsinór csonkján 
keresztül jöhet létre. A kórokozó · baktériumok a környezetben 
mindenütt előfordulnak, így a fertőződésre bőséges alkalom 
van. Eppen ezért az újszülöttek vérfertőzéses betegségei rend
szerint kimutatható behurcolás nélkül lépnek fel. 
· Egyes megbetegedett egyedek különös fogékonysággal tűn-

nek ki, mely vagy viilágrahozott alkati gyengeségen alapszik, 
vagy a !küLvilág kedvező,tlen behatása1:.naik követikezmén.ye. A 
világra hozott alkati gyengeség gyakran a fertőző elvetéléssel 
van összefüggésben, de hajlamosítólag hat az anyaállat 
gümőkórja vagy meg nem felelő táplálása a vemhesség ideje 
alatt. Ha a takarmány fehérjében szegény, az ásványi sók 
mennyisége és egymáshoz való aránya hiányos, ha a takar
mány vitamintartalma nem megfelelő, az újszülöttek · alkati 
gyenge-séggel jönnek a világra. Az alkabi gyengeség kifejlő
désében minden valószínűség szerint a beltenyésztésnek is sze
repe van. A megszületés után káros befolyásként étrendi zava
rok, az istállóhygiéne hibái, a napfény hiánya, stb. érvényesül
hetnek. 

· Klinikai!,a1g ,a betegség vérfentőzés 1:ünete:iben, Eeveny és 
gyomor-bélgyulladásban (vérhas), ízületgyulladásban ( csikó-
bénaság) és tüdőgyulladásban nyilvánul. 

A betegség elleni védekezésnél lényeges az anyaállatok 
okszerű tartása, és helyes takarmányozása, a fertőző elvetélés 

· elleni rendszabályok pontos betartása, az idült betegségben 
sz.e.nvedő anyaállatok kizárása a tenyésztésből. Az újszülött 
csikók ellenállóképességét gondos ápolással kell fokozm~, A fer
tőződés lehetö~égét megfelető istállóhygiénével, .· fertöf J,gnítéssel, 
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helyes köldökkezeléssel, az ápolószemélyzet kioktatásával 
·igyekszünk megakadályozni. 

Az angolkór a növekedési kor anyagforgalmi betegsége, 
mely a takarmány hiibás összetétele következtében a csontfej
lődés zavarában, általános anyagforgalmi zavarokban és néha 
idegrendszerbeli tünetekben nyilvánul. Az angolkóros csikó el
nyomorodik, fejlődése nem kielégítő, a betegség nyomait ké~ 
sőbb is viseli és ellenállóképessége a fiatalkori fertőzéses be
tegs·égekkel szemben csökkent. 

Az angolkór kifejlődik, ha a takarmány a kelletnél keve
sebb meszet vagy foszfort · (vagy mindkettőt) tartalmaz, vagy 
pedig, ha a takarmányban a mész és a foszfor. aránya hibás. 

Az angolkór tünetei: nyalakodási jelenségek, tetániás gör
csök, mozgászavarok, csontváltozások. Csikók lábain az ízü
letek körü( gyakoriak a csontkinövések. Gyakran hibás lábállá
sok: dongaállás, kardállás, puhacsüdüség, mankós állás fej- . 
lődnek. 

Az angolkóros" anyagforgalmi zavarok és · a nem súlyos 
csontelváltozások gyógyulnak, ha a növekedő állat fejlődéséhez 
szükséges mész és foszforsószükségletet biztosítjuk. Egyiidejű-. 
leg D vitamint is adagolunk. A jó leQ"eló elegendő meszet és 
foszfort tartalmaz, arányuk is kedvező. A hiányzó mész és 
foszfor mennyiségének kiszámítása takarmányozási táblázatok 
segítségével történik és állatorvosi szakfeladat. 

Az emésztőszervek parazitás megbetegedései közül csikók
nál ,~eg1gyakrabbain a rosszfénges,ség, .orsóférgesség és a vastag
bélférgesség fordulnak elő. A legelőn és az istállóban a fertőző 
anyagot tartalmazó bélsár szétszóródik, így a fertőzés köny
nyen létrejön. Bizonyos számú belső élősködő Jelenléte szük
séges a betegség kifejlődéséhez. K:i nem elégítő erőbeli áUapot 
és hiányos takarmányo~ás mellett kevesebb parazita is káro
san hat. 

A parazitás megbetegedések fennforgására jó táplálás el- . 
lenére az erő és tápláltsági állapot romlásából következtetünk. 
A parazitás fertőzöttséget a bélsár mikroszkópikus vizsgálatá
val, a bélsárban jelenlévő élősködő peték kirp.utatása útján ál
lapítjuk meg. A belső élősködők okozta betegségek gyógykeze
léséhez különféle féregölő vagy féreghajtó gyógyszerek állnak 
rendelkezésre. 

A csikótelep·i nevelés a csikók négyéves korában befejező
dik. A csikók a rendeltetésszerű használat szempontjából való 

124 

,. 



\ 

előzetes bizottsági osztályozás után a pótlóidomító telepre 
vagy a csapathoz kerülnek. A csikótele,pen nevelt csikókat nem 
sza9ad a }ólápolt, fényesszőrzetű, gyakran a fölös zsírszövet 
miatt látszúl,ag jó erőállapotban lévő keretlovakhoz hasonlítani. 
A ménesbeli csikók kevésbbé ápoltak, 20- 25 csikóra jut egy csi
kós, ú. n. méneskondicióban vannak. 

A pótlóidomítás időszaka alatt a hátas jellegű csikókat 
,,belovagolják", 'a .hámos jellegűeket „behajtják". A nyeregalatti_ 
és a hámban végzett munka az izom- és csontrendszert egész. 
más módon veszi igénybe, mint ez a .1'31aját testsúlyát hordozó és 
gondatlanul legelő csikóknál történik. 

A katonaló idomításának ,az a oélja, hogy betanítsuk arra 
a munkára, amelyet végeznie kell és a betanítás közben mód
szeres gyakorlatoztatással úgy alakítsuk át testalkatát, hogy az 
a lovat a katonalótól megkívánt különleges munka elvégúsére 
képessé tegye. Altalános érvényű és mind.en egyes lóra betű
sz,erint alkalmazható sz:abályok nem állíthatók fel, mert a ló 
egyéni tulajdonságai (vérmérséklete, természetes I tanulékony
sá~a, sfö.) fontos szerepet játszanak itt. Altalános szabályként 
csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy egy bizonyos időt kell 
szánnunk az idomításra . Ezt terv.szerűen és fokozatosan kell 
végrehajtanunk. A fősúlyt a 1terepen való használhatóság kifej 
lesztésére fordítsuk, mert a katonaló rendeltetése ezt kívánja 
meg. 1 

A pótlóidomítás a csikó szervezetére újabb megterhelést, 
igénybevételt jelent. Tudnunk kell, hogy a csikó teljes fejlett 
ségét ötéves korban 'éri el. A pótlóidomítá•s során állandóan 
ügyelni kell arra, 1hogy a csikók erő és tápláltsági állapota a 
végzett munkával arányban legyen. A csont- és izomrendszer, 
a vérkeringési és a lélegzőszervek nagy igénybevételnek vannak 
kitéve. Az iidomítás akkor helyes és ,'a célnak megfelelő· , ha 'az 
említett szervrendszerek károsodás.a nélkül történik. Az állat 
egészségügyi szolgálat vezetőjének állandó figyelemmel kell kí
sérni a pótlovak erő és egészségi állapotát és szaktanácsaival 
az idomítást végző bajtársakat ', támogatni kell. · Gondoskodni 
kell '·a helyes takarmányozá,sról, a takarmányok ásványi só k,i
egészítéséről, a vitaminszükséglet biztosításáról, a külső és 
belső élősködők kimutatásáról és gyógykezeléséről. 

A 1Hadtápszolgálat 1949. évi december havi számában „A 
munka edző ,szerepe a katonalovaknál" címen megjelent közle
mény munk,aélettani szempontból világítja meg az edzés sze
repét a lóállomány teljesítőképességének fokozásában. A köz-
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leményben felsorolt edzés (training) élettani szabályok és ta
nácsok a pótlóidomításal foglalkozók részére fokozottan érvé -
nyesek. . · 

A csikótelepi szolgálatom alatt é~ a csikóvásárlások alkal
mával szerzett tapasztalataim arról tanúskodnak, hogy az or
szágos lótenyésztés jelenlegi csikóállománya - bár javulóban 
van - edzettség, katonai célokra való alkalmasság szempont
jából a kívánt mértéket még nem üti meg. 

. A hároméves terv végrehajtása ,során a lóállomány · meny
nyiségi szaporítás.a és a lótenyésztési intézmények helyreállí
tása befejeződött. Az ötéves terv a minőségi lótenyésztést irá
nyozta elő és céltudatos, következetes, kellő szakértelemmel 
végzett, anyagilag jól megalapozott tenyésztési munkával és 
a korszerű csikónevelés feltételeinek biztosításával elérjük azt, 
hogy népgazdaságunknak és honvédségünknek elegendő számú 
és a kívánt minőségű lóanyag fog rendelkezésére állani. 

1: · · 
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-/JJJT/J/ tJ fLll[L tllllf ! .SZOL CIÍLll l ; 
SZABADOS JANOS alezredes: 

Az útépítés alapfogal,n,ai 

I. Kitűzés. 

Maga az út kijelölése, amely áll az elhatározásból, hogy 
merre vezetjük az utat, hogyan választjuk meg a legcélirányo
sabb vízszintes és függőleges vonalvezetést, a természetadta 
földfelület egyenetlenségeit, természetesen és mesterséges aka
dályokat, hogyan küzdjük le, vagy kerüljük ki; - má5,részt a 
kitűzés tfoyleges elvégzéséből, egyszerűbb, vagy finomabb esz
közökkel, műszerekkel bemérve, kicövekelve. A helyszínrajz, va
lamint a hossz- és keresztszelvények elkészítése-és ezek alapján 
az anyag és munkaerő szükséglet kiszámítása. 

II. Víztelenítés. 

Az útépítés l,egsarkalatosabb pontja a csapadék elvezetése. 
A csapadék elvezetéséről a legegyszerűbb gyalogjárónál éppen 
úgy gondoskodni kell, mint a nagyigényű műútaknál, de az egy
szerű földút is akkor nevezhető útnak, abban különbözik hascz
nálhatóságában a közönséges tereptől, amennyiben az útfelület
ről leszivárogni képes a cs~padék és annak elvezetéséről árkok
kal, vagy egyéb módon gondoskodás történik. A felületi víz el
vezetésén kívül az útpálya alatt is keresztirányban is szivárgó
kat kell létesíteni. 
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III. Burkolat. 
A 1niem !S1Z1a,kember előtt legi·nlkálbb iismert rés.ze a,z _ útnak .a 

járófelület. Ezen járófelület, vagy burkolat készü'.het a legegy
szerűbbtől a l,egköltségesebb kivitelig, - a rendelkezésre állá' 
anyagi lehetőségek szerint - de ennek jósága, tartóssága függ
vénye a többi három művelet alaposságának. 

IV. Alépítmény. 

Az út teherbírását, élettartamát a megfelel,ó alépítmény 
szabja 'meg. 

ad. I.: Az útvonal alaprajzai megtervezésénél mérlegelni 
kell, hogy lehetőleg rövid legyen, de szükség esetén kerülővel 
is vezetjük, ha rossz talajt, olyan a,kadályokat kell kikerülni, 
amelyeknek eltávolítása, megszüntetése aránytalanul költséges 
volna, esetleg ennek da.cára veszélyeztetnék a használhatóságát, 
pl. vizenyős horpadások, - dombok, gödrök, kutak, omladékok, 
- fák, gyökerek, sziklák, - hirtelen emelkedők, lejtők. 

ügyelni kell arra is, hogy az út ne takarjon meglévő csa
tornákat, vezetékeket. 

Minél kevesebb földmozgást igényeljen, - nagy emelkedők 
leküzdhetők bevágással, de a. helyi viszonyok szerint e,setleg cél
szierű lehet cik-oakban, s,z.erpe111tirnzerűen vezetni a nyom
vonalat. 

A nagy bevágás hátránya, hogy a hó telefújja, rendszerint 
nagy fö'.dmunkát igényel; sierpentinszerű, vagy más módon 
megtörtént nyomvonallal hosszabbodik a·z út. 

Elhanyagolt., bentha'gyott fagyökerek repesztik az utat, fű 
és gazgyökér rendszerint a szilárd útburkolaton is átför (gyak
ran még betonon is), továbbá nedvszívó és így lágyítja az al
talajt. Gyakran elkerülhetetlen az út viszonylagosan egyenletes 
vezetése érdekében kisebb-nagyobb töltések készítése. A töltés 
mindig ülepszik, a termett talaj kevésbbé, vagy egyá'.talán netn 
ülepszik. Igy az útpálya egyenlőtlen szilárdságú talajon fekve 
töréseket, repedéseket szenved el. Ennek elkerülése, - csökken
·tése céljából a töltéseket vékony rétegekben hordjuk fel, igen 
gondosan hengerelni, döngölni kell, a tömörítést e'.őmozdítja a 
mérsékelt nedvesítés. A töltőanyag teljes átnedvesítése nemcsak, 
hogy nem pótolhatja a döngölést, hengereJ.ést, - de az ilyen 
lucskos anyag kitér a döngölés elől é6 így alaposan nem tömö
ríthető. Fagyos föld különösen nagyobb rögökkel sohasem tömö
ríthető úgy, hogy áz o:vadás beálltával meg ne roskadjon. 

128, 



l 

A megengedhető emelkedés mérvét megszabja, hogy tnivel 
közlekedünk rajta. Gép_kocsj közlekedés nagyobb emelkedőt bír 
el, gyalo,go1s közlekedés köz1ep,esiet, állati vontatá1s, C"saik enyhéb
bet. Gyalogos és állati közl.ekedésnél - az 1: 10 arányú, vagyis 
métei:enként 10 cm-t m\':ghaladó emélkedő, iUetve lejtő csapadé
'klos, fagyos időben már . erősen csúszós. Gy,akJ,gos közl,e,k1edésr\él 
fog4zások, vagy lépcsők beiktatásáva_l csökkentjük a lejtő me
redekségét. Ugyanilyen fogazásokat alkalmazhatunk a kocsi 
közlekedésnél rövid€bb szaka,szokon, pid: bejárások előtt.. Tartó
sabb emelkedőknél minden 100-200. m ufán rövidebb vízszin
te,s sza:kaszÓkat, pihenőket k\'::J közbeiktatni. Kerülni kell . a 
vö1gyszerű, lencs,eszerű_ teknőket, mert ezekben összegyűlik a 
csapádét ös;;zetorlódik a hó. 

Olda)t .Jejtős terepen úgy vezetjük az utat, hogy kb. fele
reszben 'bevá_gunk és az innen ki~erült anyaggal a másik fel e-
ré;;zt feltö!tj ük. . . . . , · · 

A kitűzés művelete összenéző rúdakkal, összenéző keresz
tek~el, z~inór~al, kicövekeléssel, vízsz1ntezéssel, - nagyobb mU
veletek esetén szakember bevonásával optikai szintező műsze
rekkel történik. Az út helyes megtervezésénél igen nagy szerep 
jut a leleményességnek, az alapos körültekintésnek és a már 
bemért adatok felrajzolása . után a gondos · kiértékelésnek, össze
hason,lító - ellenőrző számítások e'.végzésének. Gyakran előfor
dult, hogy több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakmérnök.ok 
terveinek gondos átvizsgálása során kiderült, hogy -ugyanazt ~ a 
eélt lényegesen kevesebb földmozgatással is el lehet érni. Ezt 
nem !,ehet eléggé hangsúlyozni, mert az útépítés és álta'.ában a 
terepmunkálatok során mindig nagy tömegekkel dolgozunk,. igen 
könnyen adódik néhá_riy ez,er m'-es differencia, ami 10---20 Ft-os 
egységárral sz-ámítva, hamar eredményez 50--100 ezer forintos 
különbözetet. A szocializmus építése során az et1ergiával akko1: 
is gazdaságosan kell bánni, ha esetleg természetben áU rendel
kezésünkre és nem éppen készpénzért. vásároljuk meg. 

ad. II. A csapadék elvezetését úgy a fe'.ületről, mint az út 
al,apz,a,tából, a~építményből biztosita.ni ,kell. 

Felületröl való elvezetést egy, vagy kétirányú lejtéss,el tesz
szük lehetővé. A kétiránv(i lejtés e!őnyösebb, mert megosztván 
az út szié '.es,s,égét, gyorsabban vezeti '.,e, a viziet. Visz.01nt ,ez nem 
mindig a'.kia'.mazható, mert g-yak.ran az úi: egyi1k szé'.e f.elé nem· 
lehet ter,e!ni a vizet, pl. épi1'.d felé, ,eme'.kiedő f.elé, s,th.' · 

A fe'.ü'.d lejtés,e fü~:g a jáPóf.e'.ü'.et törnörs;éQ,1étő,'.,. kierüljük .~ 
túl mer,edek keresztszelvényt, mert csapadékos időben síkos. · 
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Célszerű oldal!ejtés beton, keramit, st-b . burkolatnál 1-2 
tégla, kő, stb. burkolatnál - - - - - 3-4 n 

föld, homok, salak, stb. burkolatnál - - 4-8% 
Az útpálya alatt 10-15 m-ként keresztirá nyban szivárgó

kat létesítünk. Ez .az út nagysága szerint 10-20-30 cm átmé
rőjű kis árok, melyet teleszórunk ökölnyi kő, beton, vagy tégla
törmelékkel, majd az a'.építménnyel, vagy magá\·a l az útp ályá
val átfedünk. Ezen szivátgóknak telj esen be!~ kell to rkolniuk az 
útmenti vízelvezető árkokba. 

Az út hosszirányban, azzal párhuzamosan, a helvi l ehetősé- · 
gek szerint egyik, vagy mindkét oldalt vízelvezető árkot létesí
tünk. Az árok méretét megszabia a várható csapad~k mennyi
ségé, íé"v kisebb és rövidebb utaknál lehet szélessége és mé'.y
ségé fél-fél m körüli, nagyobb utaknál szélességi irányban 2 
m-ig is terjedhet. vagy hóval befúiva életveszélyes lehet. · 

l .S m-es mélységet i,s csak kedvező talajviszonyok esetén 
létesíthetünk. mert feltörhet benne · a talajvíz. 

Az árokn<;1k az a célja, hogy elvezesse a vizet, száraz idő
ben maga az árok szikkaszt is, de · csapadékos évszakban, vagy 
egyébként is vizes ta'.aj esetén, a környező föld nem szívja el· 
a nedvességet és így az ároknak azt valamelyik irányban le keli 
vezetni Evégből az árok fenekének lejteni kell, rövidebb ut8 k
náJ ez a fenéklejtés 100-200 m-nél 20-30 cm-t tehet ki , de 
hosszabb utaknál 1000--2000 m-n él nem lehet ennek tízszerese, 
vagyis 2-3 111, különben veszélyes ár_okmélységet érnénk el, 
vagy a ta'.ajvízbe torkolnánk, ami végeredményben meghiúsítja 
a . vízelvezetést. Hogy melyik irányba lej tetj ük az árokÍeneket, 
az természetesen mindig a helyi viszonyoktól függ, a valószí
nűség szerint a terep_ természetes lejtése irányába; - de elő
fordulhat, hogy abba az irányba nem lehet vezetni, illetve vég
érvényesen kivezetni a vizet valamely szabad területre, - na
gyobb árokba, vagy patakba; ilyenkor d öfordulhat, Hogy a Iej 
téss.el ellenkező irányba kell vezetni a vizet. Ha emiatt túl na gy 
árokmélység keletkezne, akkor az árkot be kell fedni, boltozni, 
csöb~l'). v~z~tni a yizet, vagy rővidebb szakaszok u_tán megsza
kítarii az árkot és az úttól kissé -elkanyarodva szikkasztókat lé
tesíteni a földbe ásott terjedelmesebb gödrök alakjában, melye-

· ket darabos kövei töltünk ki, hogy annak hézagaiban a víz el . 
tudjon csordogálni. Ezen szikkasztókat l_egalább félméter vas-. 
tag fö'.dréteggél takarjuk be. · 

Az árok oldalának réz-süjé 45-60 fok köiött változik a ta
laj neme szerint-. Túl meredek árokpart laza talaj és a bekerülő 
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víz folytán omladozik, amí az árok e1tőm6dését, a víz lefolyását 
flkadályozza és így áztatja az út alépítményét. Célszerű az árok 
oldalát gyepesíteni, de az elburjánzott gazt.ól, a beleszóródott 
földtől, kövektől, stb. időnként meg kell üsztítani. Elég gyakori, 
hqgy újonnan épült, még keHőképpen meg nem ülep,edett utak 
padkáit kocsik, gépjármüvek helyenként az árokba túrják, az 
ilyen omladékoktól az árkot mielőbb meg kell tisztítani. Az árok
nak a terep felé es,ő oldalát kiss,é m~g kell emelni, nehogy a te
repről szivárgó vízzel folyjon tele, így nem tudná f,elvenni az iút 
csapadékát. · 

Az út sematikus kere·sztmetszete a mellékelt ábrán látható. 
·Az árokból kikerült föld;myag teljes, vagy részbeni felhasz

nálásával készítjük a -padkákat, ezáltaJ az útat a környező terep· 
hez képest felmagasítjuk, minek folytán az út akkor is magasabb 
és viszonylag szárazabb, ha nagyobb mérvü csapad.ék (olvadás) 
esetén az árok szinültig volna vízzel és a környező terep is vize

· nyős vo'.na. A padkát 15-20 m-ként át kell vágni, kődarabokkal 
szi.várgót kell létesíteni benne az árok felé. Ez földdel való beta-

. kar ás esetén nem látszik, de a kőszivárgó hézagain a víz mégis 
áttud szivárogni. . 

Tükörnek nevezzük az útpálya, vagy alépítmény befogadá
sára szolgáló földteknőt. Ezt vagy belevágjuk a talajba, vagy 
kiadódik a, padkák létesítése által. A tükör feneke ne legyen v_íz
szintes, hanem keresztirányban lejtsen úgy, mint maga az út
pálya felülete, de hosszirányba is lejtsen, hogy a fentebb ismer
frtett alépítmény szivárgók felé terelje a nedvességet 

a:d. JII. Az útak használata szeriFJ.t: kerti útak, - szilárd 
gyalogjárók és kocsiútak _ 

J árófeliilet,szerint osztályozva: 
. a) Földútak, homokos, kavicsos földből létesíthetők. Nem 
alkalmas a humusz, mert a legalaposabb döngölés után is ned

. v~ssegre ny-omban fellágyul, láb ·és kerék besüpped, erősen tapad 

.és csúszós. Hasonló okból nem alkalmas az agyag, vagy agya
gos föld s.em, mert száraz időben igen kemény ugyan, de ha fo-

-1 ülete átnedvesedik, rendkívül síkos, ragacsos, ha mélyebben át
nedvesedik, teljesen járhatatlan. Az agyagnak ezenfelül kü:önle· 
_ges tulajdonsága, hogyha átnedvesedik és megfagy, nagy erővel 
.duzzad .és reped. Emiatt agyagos földre szilárd burkolatot, pl. 
:betonjárdát, vagy hasonlót közvetlenül helyezni nem szabad, leg· 
alább )5...:...:-20 cm vastag . közbenső rugalmas _réteget -(pl. salcJk· 
Je;töltést) kelf alkalmazni. · ·· · 
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· · ' b) Homok, kavics,' murva (kömorzsa) titak. . Jól tömörítve 
:elég teherbírók, nem áznak fel, . nem ragacsosak, könnyen léte
síthetők és karbantarthatók. 

e) ~alak útak. Jól tömöríthető, rugalmas és tehébíró, nagy 
vastagsagban is előállíthatók (több méter magas vasúti töltés,ek 
is készülnek belőle). Hátránya, hogy száraz időben porzik, ami .. 
ellen fels9 kavics, vagy murva hintéssel lehet védekezni. 

d) · Kőzuzalékból, beton-, vagy téglatörmelékből készített 
utak: -15-20 cm vastagságban az előző fejezetben tárgyalt tü
körbe terítve, jól ledöngölve, hengerelve, a f.elület egyenet.lensé
geit apró szilárd anyaggal (hoinok, kavics, murva, salak, stb.) 
kiegyenlítve elég jó ideiglenes útat ad. 

Fenti ideigfenes, illetve házil~g készíthető útakat mindig 
megfe'.elően elkészített talajra fektetjük, mert puha, laza, vize
nyős terepr1; szórva a döngölés, hengerelés dacára rövid idő 
alatt elsüllyed, úgyszólván teljesen elnyeli a talaj. 

e) Szilárd.abb kertiútak, gyalogjárók, esetleg könnyű kocsi· 
járatra is , alkalmas út készíthető hasított. márgás mészkőleme
zekből. Ezek fektethetők közvetlenü: a földre is, de nagyobb tar
tós,sága csak kmvic-s, vagy beton a,'.átéUel rérhető ,el. Héz:agai't 
földdel, gyeppel, vagy habarccsal töltjük ki. 

f) Téglaútak. Lehetnek gyalogjárók, de szükség esetén 
kocsiútak is. Teherbíró képessége a tégla keménységétől, fagy
állóságától és az alapépítménytől függ. 

Gya'.ogjárók készülhetnek lapjára fektetett téglákból, szélén 
. hosszabbik élével földbeágyazott szegélysorral. 

Ezt sem célszerű · közvetlenül a földre fektetni, megérdemel 
10 cm vastag tég!a-, vagy homokágyat. Hézagait földdel, ho
mokkal, vagy habarccsal iszapoljuk be. A téglaút előnye, hogy 
különösebb szakérte'.em nélkül előállítható, anyaga úgyszólván 
mindenütt beszerezhető, leülepedések, szakadásos kopások, ki· 
·fagy,ások e,s,ebé.n köninyen fe'.,21melhető, átrakiható. 

Allandó javítás, karbantartás mellett céljának jól megfelel. 
·A legfontosabb szempont jó kemény, fagyálló tégla alkalma
zása. Elére á'.lított téglasorral kiküszöbölhető a téglaútnak az a 
hátránya, hogy nagyobb terhelés alatt az egyes téglák elpattan

·nak. Mérsékelt kocsiforgalom mellett használható· útat nyerhe
tünk, de a tégla általában elég nedvszívó, így a fagy kagylós 
lepafümásokat idéz elő, - tartóssága nem vetekszik a beton
burkolatéval, viszont ára köze! egyenlő azzal. Ennek folytán 
ilyen masszív. téglaútat csa~ ott érdemes készíteni, ahol a tégla 
besz,e,rzésii l•eihetéísége léinye1geseui el,őnyös,ebb a peflon adaléik-
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anyagokénáL vagy számolni kell rövidesen az elb:mtással, áth0,-
· lyE>zéssel, vagy a betonút készítéséhez szükséges szakismerettel 
rende'.kező _ egyének nem állnak rendelkezésre . . 

g) Bt>tonútak, burkolatok . 
- Alapanyagai portla111doement, folyami, vagy bány'a,kavics. va,gy 

kemény közuzalél< homokkal keverve és tiszta viz · (ez utóbbi 
szintén igen fontos követelmény). 

A beton keverése meglehetósen közismert, először szárazon 
kell alaposa'n összekeverni a cementet és homokos kavicsot, 
azután vízzel. It.t néhány szempontra , mégis fel kell hívni . a fi
gyelmet. Először: a laikus, vagy féJaikus köztudatában a beton 
űgy szérepel, mint amit bőségesen kell vízzel kezelni. Ez vonat
kozik a kótésközbeni utókezelésre, de a frissen kevert beton 
szilárdságát erősen lerontja a -túlságos vízadagolás. Hogy mit 
nevezünk túlságosan, arra -nézve rövid útmutatásul szo:gáljo11, 
hogy a beton csak annyira legyen nedves, hogy marokba ossze
szorítva a tenyerünk résein ne szivárogjon ·· a nedvesség. Inkább 
legyen va:amivel szárazabb a beton az i9eálisnál, mint feles:e-
gesen_,, híg. . . 
· Másodszor: nagy homoktartalom melldt a beton képléke
nyebb, könnyebb do;gozni vele, de szilárdsága rohan1osan csök
kenik. Gondoljuk meg, hogy egy diónagyságu kavics is sok ezer 
homokszemcséből áll, ha ezen kavicsszemeket mind külön-külön 
akarjuk összeragasztani cementtel, akkor a kész kavicsszemek 
összeragasztására ugyanolyan , adagolás mellett kevés cement 
fog jutni. A kavicsh1ányt, i:letve a vegyes szemszerkezet hiá
nyát csak bizonyos mértékig lehet pótolni többlet cementadago
lás·sal. A kvarchomok és kvarc, vagy kemény kőkavics lényege
,en keményebb, mint a megszilárdult cement. A cement a csi· 
riz · sz1erepét játssza, de tiszta csirizből nem 'lehet olyan szilárd 
tömeget előállítani, mint kemény adalékanyaggal. 
· · Harmadszor: A jó döngölést nem lehet tú'.nedvesítéssel, 
vagy többlet cementadagolással pótolni. A híg anyagot nem is 
lehet Jól rnegdöngölni, mert kitér a döngölő alól. A döngölést 
helyettesítheti a vibrálás, amely 11.em nagyerejű ütögetésből, 
hanem rendkívül gyors, apró rázásból á], - ez természetesen 
speciális gépi ber,endezést igényel, csak jellerrizésül említem meg, 
mert vibrálással ugyanolyan keverékből közél 50 % ·kal nagyobb 
szilárdságú betontömeg állítható elő, mint jó döngölésse:. 

A betonútakat, 1bur1kolafoka!t eLőállíthatjuk eg-yn~te,R:ben, va•gy 
kétrétegben; egy gyengébb minőségű alza trétegből és egy véko
nyabb, szilárdabb koptató rétegből. A két réteg keverési aránya 
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köiött. nem lehet túlzott differencia, tnert különben a kötésnél 
keletkező húzófeszültség különbség,ek következtében fe'.sö réteg 
elpattanik az alsó sortól. 

Alzatbeton köz,epe,s oeme:ntada1go,lá1s.a. 150 kg1 kész.· -beton 
m'-ként. · 

Jobb minőségű alzatbeton 200-250 kg cementet farta:fmaz
hat m"-ként. A simító beton „koptató réLcg" legalább 400 kg 
cementet tartalmazzon, de felmehet bUO-ig. !tt arra is gondolm 
kell, hogy a simító réteg túlnyomó részt homokból á.1, · · tehát 
' több cement kell az összeragasztásához. 150 kg-os alzatbetonra 
helytelen 500 kg-os simító reteget tenni, inkábo csináljunk 200 
kg-os alzatot és 400 kg-os simnó réteget. A homok és . kavíc.s 
aranya, továbbá a kav1csszemek nagysaga akkor ideális, ha: kb. 
fele homok, fele kavicsból áll, - egyharmadnál kevesébb nem 

·· lehet a homok és kétharmadnál töbo sem. Errőí legegyszerűb
ben szétszítálással és kézmérlegen való leméréssel gyozodhetünk 
meg. A kavicsszerpek · nagysága 5 mm-től 3ü-4U -mm-ig ter
jedJen, de oly vegyes,en, hogy ne maradjon sok üres hézag, ami 
pl. nagykavicsnál fordul elö (ha pl. külonböző nagyságú rostán 
kirosta1Juk, külön-külön az 5-lU-15-20-25-öu mm nagy- . 
ságú kavicsokat és kísérletképpen keverjük őket, egy edényt 
megtö:tve velük, az lesz az ideális szemszerkezet, amelynél , a 
kaviccsal teli edénybe a legkevese'bb vizet tudjuk még bet.öl
teni) . 

Erősen rontja. a beton szilárdságát a homokanyag tartalma. 
Vasbeton ~zerkezeteknél a homok (sóder) anyagtartalma riem 
h?ladhatja meg a 6 %-ot; csömöszölt beton szerkezeteknél a 
10 %-ot. Megállapítani úgy lehet, ha egy átlátszó üvegedénybe 
12 om ma,gasa111 homokot, vagy kavicsos homokot töltünk,· - erre 
legalább ugyanennyi, vagy meg több vizet öntünk, egy-ket per
cig alaposan összerázzuk, majd a sáros tömeget hagyjuk leül
lepedni (kb. fél óráig), utána a letisztult víz alatt az üveg fe
nekén a homokos kavicsot látjuk leüllepedve és ezen mint a tej
föl, jól megkiilönbözhetően · ül az iszap anyagrétege. 

Pl. 100 mm homok felett 8 mm iszap = 8 % . 
A víz ti1szfasá,ga ,a legikevés.bbé ,sem ha1nya1golhaitó el. A 'be

tonkeveréshez haszná'.t víznek iható tisztának kell lennie. Ki
sebb munkáknál elegend,ő, ha a vizet figyelmes kostolgatássál 
vizsgáljuk: - a legcsekélyebb kesernyés mellékíz eset.én fel
haszná!ás előtt feltétlenül vetessük vegyvizsgálat alá · a vizet 
( egyliteres pa'.ackban felküldhető az f:pitéstudományi Intézetbe, 
Budapest, Ferenciek-tere): Nagyobb munkáknál feltétlenül meg 
kell vizsgálni a vizet. · 
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A keserű víz tönkret~szi a betont, de a keserfi vizeket tartalmazó 
talaj a kész betontárgyakat is egészen rövid idő alatt szét· 

roncsolja. 

Veszélyes még a lbefonra nézve ,a12 olajos, víz, ~ 6lyainnyira, 
hogy pl. használt, de kellőképpen ki nem tiszt.ított o'.ajos hor
dóból adagolt víz is leronthatja a kötést. Felismerhető a víz 
tetején úszkáló leheletvékonv szivárványos tükrözésről. 

A beton kötéséhez megfelelő hőmérsékl,et kell. ideális 20-
25 C0

• 30 C0-nál nagvobb hőmérs.ék·ett.el, ár:nyékolás,sal, illedves 
pakolással óvni keII. 10 C° alatt a beton igen lassan köt, fagy~ 
pont körül, vagy ala tt teljesen stagnál a kötése. Utóbb meg
köthet, ha időközben a fagytól YédYe volt s így az szét nem ron
csolta. Szükség esetén mínusz 6-8 C° hőmérsékletig is betonoz
haturtk, előmelegített kaYiccsal és YÍzzel, i'.letve sósvízzel. A 
konyhasó (marhasó) alig észreYehetően csökkenti a beton szi
lárdságát, viszont 100-ként 2- 3 kg sóadagolás 10-12 C°-ig 
I}ein engedi megfa gyni a Yizet. Az így készült betontárgvat ter
mészetesen 'tovább keJl órni a fagytól szalma, nád, deszka, föld. 
sth. taikarás,s,al, miután a betC':n kötés közben ma,Q'a h:; némi hőt 
fejleszt; takarás mellett, ha lassan is köt, de nem fagy meg. 

A kész betontárgyak, de különöseµ a nagykiterjedésíí bur
ko'.atok, a változó hőmérséklet hatására térfogatukat vá!toztat
ják: Melegben kitágulnak, hidegben összehúzódnak. A kitágulás,. 
összehúzódás mértéke elég csekély ( csak milliméterek), de ereje 
óriási. Az ebből eredő repedések és roncsolások elkerűlésére tá
gulási hézagokat kell kiképezni, - 3-4 m-nél szélesebb, 8-
10 m-nél hosszabb tagokbót ne építsünk útburkolatot. A tágu
lási hézag kiképezhető kb 2 cm vastag, kissé ékalakúra gyalult 
és jól be.áztatott deszkának a friss betonbaágyazásával, mely 
fél nap mulva óvatosan kiemelhető (áztatás nélkül a deszka el
szívja a beton nedvét és Ott beágyazva, utólag dagad meg, en
nek folytán beszorul, kifeszíté:snél elhasad és letöri a beton p,e-

't . ) ' , ~ reme 1s . . · 
A- tágulási hézagokat a réteg telj~s vastagságán keresztül 

kell vezetni, csak a felsőrészét átvágni, vagy utólag belekaparni 
értelmetlen, céltalan. Ugyanúgy nem szolgálja a célt, ha ce
menteszsák, vagy kátránypapír 5zeletekkel képeznek ki hézagot, 
ezek mellett beton nem -tud tágulrti! 

A két cm ,s,z€les héz,agot homokkal besöpörjük és a frels,ő 5 · 
cm-t bdume.nrniel kiönr:ijük A J<ihüH bitumenne1k a, héza,g,ból ki
türem'.ett részét nedves késsel levágjuk, egyrészt takarékossági 
okból, másrészt a cipőtalpra ragadva behordják a szobákba. 
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Alárendelt utak, járdák tágulási hézagait agyaggal is ki
tölthetjük, mert a bitumen importcikk, csak igen indokolt ,eset
ben használjuk. 

h) l(övezett útak: kocka1kő burkolattal (kb. I5x15 cm felső 
felület), kis kő burkolattal (kb. 8x8 cm felső felület), makadám 
burko'.attal (zúzott, hengerelt kőréteg) , keramit téglákból ( ezidq 
szerint nem gyártják). . . 

A kőpálya anyaga vulkanikus eredetű, igen kemény, nagy
szilárdságú fagyálló kő; bazalt, andezit, trachit. . 

A hézagok kitöltése lehet homok, cementhabarcs, bitumen. 
A köveket tenyérnyi .kavicságyba rakjuk, de ez csak az 

egyenletes fekvést, az egyenletes járófelületet biztosítja; - min
dig megfole'.ő szi:árd a[ép,ítményre fektetjük. 

Kőburkolatú utak építése nagy felkészültséget igényel házi
lagos munka gyanánt, általában nem készíthető. 

j) Aszfaltburkolat: megfelelő szilárdságú alzatbetonra fel
hordott 2-3-4 _ cm vastag aszfaltréteg, forrón simítva, síkos
ság ellen és a lágyulás csökkentésére gyöngykaviccsal meg
hintve és behengere'.ve. Az aszfaltburkolat ·igen tartós és jó utat 
ad, de meglehetősen drága, azonkívül a bitumen szűkkeresztmet
szetű impor.tanyag. 

Bontásoknál, javításoknál a kikerülő aszfarttörmeléket ne 
hagyjuk elkallódni, mert újból felfőzhető! · 

(A bitumen a petróleum lepárolás mellékterméke, 50-
60 C

0

-nál gumiszerűen rugalmas, 70-80 C0 fe'.ett olvad.) 
( Gya·kran összetévesztik, sőt keverik, harnisítj ák szurokkal, 

mely szén lepárolási termék, merev és törik. A szóhasználatban 
gyakran összecserélik a · bitument a kátránnyal, ami szintén 
szén lepárolási termék, folyékony, mint az olaj, az építőiparban 
főleg fedlemez itatására, nedvességnek kitett nyers faalkatré
szek impregnálására has ználják.) 

· ad. IV. Utak, alépítmények: 
I. Szi'.árd alépítmény: a fentebb tárgyalt ,.tükör"-be rakott 

kősor. Anyaga kemény, vagy félkemény, mészkő, ·esetleg ho
mokkő, vagy vulkanikus eredetű kő. 

A megkívánt hordképesség szerint 15-30 cm vastag réteg, 
melyet kb ilyen magas, egy sor kővel rakunk ki. A szabálytalan 
alakú kövek egyik széles, lapos o1dala legyen a feklap, a kő, 
keskenyebb' vége néz fe;felé, az íg·y keletkező éka'.akú · hézagokat 
kisebb kövekkel, szilánkokkal töltjük ki, majd a tetejét u. i. kő~ 
kaviccsal megszórva, kiegyenlítve, géphengerrel igen alaposan 
le kell hengerelni, nedvesítés mellett. · 
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Az így készült alépítményre közvetlenül fektetik a maka
dámburkolatot; - kavicságyba a kockakő burkolatot. 

Az alépítményt magát is csak hordképes talajra érdemes 
fektetni, a humuszt, sást, vagy egyéb laza rétegeket ki kell 
emelni, az árok mélyebb rétegeiből kikerülő alkalmasabb anyag
gal ki kell cserélni, vagy kavicsbányából szállított anyaggal ki
tölteni a hiányt. Az ilyen töltést, de igen gyakran magát az al
talajt is alaposan le kell hengerelni. 

20 cm vastag, nagyszilárdságú betonból, gépi munkával 
(vibrátor, finiser, stb .) készült közMi betonút.ak alá normális 
talajviszonyok mellett nem készül alépítmény, esetleg csak ka
vicságy, de minden esetben erősen henger,elik az altalajt. 

, Alépítmény gyanánt néha felhasználjuk a megrongálódott 
régi makadám-, vagy betonutat. 

2. Kisebb teherbírású alépítmények: az előbbihez hasonlóan, 
de törmelék kőből, kővel vegyes homokból, homokos kavicsból, 
tégla- vagy betontörmelékből készülhet, nedvesítés mellett, erős 
kézi döngöléssel, kézi hengereléssel, vagy gépi hengereléssel. 

Vastagsága 15-20 cm. 
Használhatósága az altalaj előkészítésétől, a döngölés, vagy 

hengerielés ,ailaposisiágától rfüg.g. 
A laza altalajt a már fentebb tárgyalt módon lehet és kell 

cserélni, de \kisébb igények mel'.Jett . jav-íit1ható ,a ,t,alajszilárdság 
kövek, karók sűrű bever.ésével (Csak megemlítem az injektáló 
eljárást, mely a talajba kötőanyagnak való befecskendezéséből 
áll, de olyan felszerelést igényel, hogy rés,zletes tárgyalása a je
len munka keretét meghaladja). 
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