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J úlius 8-án tett ünnepélyes tiszthelyettesi
esküt S zentendrén az MH K inizsi P ál T iszt-
helyettes S zakképzõ Iskolában a 201 0/ 1 1 .
tanévben végzett ötvennégy tiszthelyettes-
jelölt, illetve az a százhuszonkét szerzõdé-
ses legénységi állományú katona, aki idén
áprilisban alapkiképzéssel kezdte meg az
MH Központi K iképzõbázison katonai pálya-
futását.

Az MH K özponti K iképzõbázis alakulóte-
rén pontban tíz órakor fogadták a felsorako-

zott katonák a történelmi zászlókat és a csa-
patzászlót, majd dr. B enkõ T ibor vezérezre-
dest, a Honvéd Vezérkar fõnökét, aki Mikusi
Zsolt ezredes, bázisparancsnok kíséretében
hallgatta meg a törzsfõnök jelentését. Az ün-
nepi eseményen részt vett Siklósi P éter, a
Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes ál-
lamtitkára is. 

A hozzátartozókkal zsúfolásig megtelt,
díszbe öltözött alakulótéren rezzenéstelenül
álltak a tûzõ melegben a katonák. A Himnusz
közös eléneklése után következett a tiszthe-
lyettesek fogadalomtétele, majd a szerzõdé-
sesek honvédesküje. 

Elõször Feitscher Dávid tiszthelyettes-jelölt
lépett a mikrofonhoz, hogy szülei társaságá-
ban elõmondja a tiszthelyettesi eskü szöve-
gét, amit ötvenhárom társa mondott utána.
Az „Isten engem úgy segéljen!” elhangzása
után a tiszthelyettes átadta az általuk aláírt
esküt a Honvéd Vezérkar fõnökének. Ugyan-
ezt tette Aulich Nándor honvéd, miután száz-
huszonegy társának elõmondta a honvédes-
kü szövegét. 

B enkõ T ibor vezérezredes az ünnepélyes
pillanatok után beszédében meleg szavakkal
köszöntötte az esküt tett ifjú katonákat, tiszt-

helyetteseket, honvé-
deket: „Önök most az
ország nyilvánossága
elõtt tettek esküt arra,
hogy hazájukat az élet-
ük árán is megvédik. A
Magyar Honvédségen
kívül nincs egyetlen
más olyan intézmény
sem, amelynek tagjai

hivatásuk gyakorlásához a legdrágábbat, az
életüket ajánlják fel. Katonák, legyenek erre
büszkék és méltóak!” 

A vezérkarfõnök gratulált az elért eredmé-
nyekhez és rendfokozatukhoz, majd a kato-
nai hivatás szépségeirõl, nehézségeirõl,
azokról az áldozatokról szólt, amellyel a ha-
za védelme jár. „Önök megfogadták esküjük-
ben, hogy legjobb tudásuk szerint teljesítik hi-
vatásukat, amihez most megszerezték az

alapokat, de tudják azt is, hogy egész pályá-
juk folyamán tanulniuk kell” – figyelmeztetett
Benkõ Tibor vezérezredes, aki felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a tiszthelyetteseknek,
esküjükhöz híven, amely egy életen át köte-
lez, emberséggel és felelõsséggel kell gon-
doskodniuk beosztottaikról. Továbbá, minden
katonának, mindig készen kell állnia a bajba
jutott emberek megsegítésére, s a haza szol-
gálatára Magyarország határain belül és azo-

kon túl is. V égezetül a Honvéd Vezérkar
fõnöke erõt, egészséget, sok sikert és kato-
naszerencsét kívánt az ifjú katonáknak, tiszt-
helyetteseknek, honvédeknek. Ezt követõen
dísztõrt adott át Nagy Viktor fõtörzsõrmester-
nek, aki kiváló eredménnyel fejezte be tanul-
mányait.

Zilahy T amás 
F otó: Zrínyi Média
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ÉS HONVÉDESKÜ SZENTENDRÉN

Az idõ múlásával egyre népszerûbb a „Múzeumok éjszakája” ren-
dezvénysorozat; családok kerekednek fel, hogy egy hosszú estén, rö-
vid éjszakán kiállí tóhelyek sorát járják be. J önnek, látnak, mennek. E
neves éjszakának egyik leglátogatottabb múzeuma a Hadtörténeti
Múzeum, annak ellenére, hogy az „igazi” harceszközök, repülõk,

harckocsik, rakéták a fõvárostól távol, Kecelen és S zolnokon várják a
látogatókat. I tt fenn, B uda várában maradt és él tovább az utánozha-
tatlan történelemi hangulat: séta a várban, az õsi kapu, a kockaköves
utcák, a patinás házak idézik a múltat, annak dicsõségét. 

Az idén is sokan jöttek, fiatalok és idõsebbek egyaránt, akik – örö-
mükre – belecsöppentek a magyar katonamúltba. E z alkalomból az
egyre gyarapodó számú hagyományõrzõk korhû ruhában elevenítet-
ték meg történelmünket. A fegyverek, a hadi eszközök csillogtak-vil-
logtak, a bõrszíjakon is látszott a gondoskodás. Manapság sokan hi-
ányolják az úgynevezett katonás viselkedést, fegyelmezett mozgást.
I tt ez is jelen volt. A páncélos vitézek, a ‘48-as huszárok, vagy éppen
gyalogosmundért magukra öltõ hagyományõrzõk mozgása, arcvoná-
sai fegyelmet sugároztak. C sattogtak a bokák, lendültek a karok, szo-
rították, markolták a fegyvert. „Valódi katonák” adtak itt találkozót egy-
másnak. A kiállított harceszközöket gyermeksereg vette körül. A fõ att -
rakcióvá mégis egy sajátos „fegyver” vált: a „gulyáságyú”, azaz a tá-
bori konyha, amely illatával messzirõl vonzotta a látogatókat. 

Az idei Múzeumok éjszakája, különösen a Hadtörténeti Múzeum-
nál, egyértelmûen sikeres volt. Mostanában gyakran elhangzik, hogy
a hadtörténelem, a hadsereg iránti érdeklõdés, ha nem is szûnt meg,
de csökkent. Ez az esemény viszont fényesen bizonyította: van igény
a magyar katonamúlt megidézésére.

Az elismerõ szavak mellett álljon itt egy kritikai megjegyzés is: ne-
kem nagyon hiányzott a „bakazene”; az elmúlt években különösen
hangulatos volt, hogy a különbözõ korokat idézõ bajvívások idején a
kornak megfelelõ marsch töltötte be a Kapisztrán teret. Majd jövõre…

Matthaeidesz Konrád
F otó: Zrínyi Média

EGY ÉJSZAKA 
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Vezénylõzászlósi beosztás átadás-átvételére
került sor a Honvédelmi Minisztériumban jú-
nius 29-én. A Magyar Honvédség vezény -
lõzászlósi beosztását B ogdán T ibor törzs -
zászlós Kriston István zászlósnak adta át, aki
július 1 -jétõl tölti be ezt a posztot. Az ünnepi
eseményen részt vett dr. B enkõ T ibor vezér-
ezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke, J uhász
István vezérõrnagy, a HVK törzsigazgatója, a
vezérkar csoportfõnökei, valamint a honvéd-
ség egységeinek- és magasabb szervezete-
inek vezénylõzászlósai. 

A Himnusz elhangzása után ismertették a
honvédelmi miniszter határozatát, valamint a
Honvéd Vezérkar fõnökének parancsát,
amely szerint beosztásából, érdemei elisme-
rése mellett fölmentették B ogdán T ibor törzs -
zászlóst, akit tartós vezényléssel áthelyeztek
az oberammergaui NAT O-iskola tanfolyam-
igazgatói beosztásába. Dr. B enkõ T ibor ve-
zérezredes eddigi szolgálatának elismerése-

ként dísztõrt adott át B ogdán T ibor törzs -
zászlósnak. 

Az ünnepi eseményen a Honvéd Vezérkar
fõnöke mondott beszédet. B enkõ vezérezre-
des visszatekintett a vezénylõzászlósi rend-
szer létrejöttére, az elmúlt bõ évtizedre. Mél-
tatta az elért eredményeket, az elsõ számú
tiszthelyettesek emberi, szakmai példamuta-
tását. Azt kérte a jelenlévõktõl, hogy ezután
is példaképeik legyenek alárendeltjeiknek,
beosztottjaiknak, szolgálatukkal segítsék a
parancsnokok, a honvédség irányí tóinak
munkáját a jövõben is. 

A vezérkarifõnök bejelentette: õsztõl a hon-
védség minden szintjén katonai konferenciá-
kat rendeznek. Ennek rendszerében elsõsor-
ban a fennálló gondokra keresnek megol-
dást, s elvárják, hogy a teljes állomány jobbí-
tó szándékkal vegyen részt a katonák érde-
keit szolgáló munkában.

Ezt követõen B ogdán törzszászlós köszön-

te meg kollégái támogatását, elöljárói bizal-
mát, s utódjának sok sikert kívánt felelõsség-
teljes munkájához. B efejezésül Kriston István
zászlós vázolta elképzeléseit, illetve ismer-
tette a jövõre vonatkozó terveit. 

Zilahy T amás
F otó: Zrínyi Média

VEZÉRNYLÕZÁSZLÓSI 

TAPASZTALATCSERE
Hivatalos látogatáson hazánkban járt ez év júliusában K erry J .
B oggs zászlós, a NAT O szarajevói parancsnokságának vezénylõ -
zászlósa. A vendéget Kriston István zászlós, a Magyar Honvédség
vezénylõzászlósa fogadta, és kísérte végig programján. A két szö-
vetséges katona könnyen szót értett egymással, hiszen beosztá-
suk és rendfokozatuk is hasonló: zászlósi rendfokozattal mindket-
ten vezénylõzászlósok, illetve alapképzettségüket tekintve felde-
rítõk. 

A vendég a többnapos eszmecsere során képet kapott a hazai
tiszthelyettesi modellrõl, a szakmai felkészítés és elõmenetel rend-
szerének változásairól. A Bosznia-Hercegovinából érkezett vendég a
Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában folytatott szak-
mai megbeszélést, majd az MH T ámogató Dandár Nemzeti Honvéd
Díszegységével, illetve ennek egyik alegységével, a Honvéd Koro-
naõrséggel ismerkedett meg a P etõfi laktanyában. 

Boggs zászlóst Ádám Barnabás alezredes, a Honvéd Koronaõrség
kijelölt parancsnokhelyettese fogadta, s tájékoztatta a Szent Korona
történetérõl, illetve a Honvéd Koronaõrség felállításáról, feladatairól.
Az alezredes tájékoztatójában hangsúlyozta a koronaõrök kiválasz-
tásának, kiképzésének különleges, rendkívül magas színvonalú kö-
vetelményeit; bemutatta az oktatás, a protokoll, a folyamatos szolgá-
lat feltételeit, körülményeit. Ezt követõen Kerry J . Boggs zászlós a Par-
lament kupolacsarnokában megtekintette a Szent Koronát, majd ellá-
togatott S zentendrére, az MH Központi K iképzõbázisra.

honvedelem.hu

LÁTOGATÁS AZ MH 

LUDOVIKA ZÁSZLÓALJNÁL
Kriston István zászlós, a Magyar Honvédség vezénylõzászlósi beosztá-
sának átvétele után máris több csapatlátogatáson vett részt, amelyek so-
rán megismerte a tiszthelyettes-képzés aktuális kérdéseit. J úlius 4-én el-
látogatott az MH Ludovika Zászlóaljhoz, ahol Molnár Zsolt alezredes, a
zászlóalj parancsnoka és Harangozó K ornél zászlós, megbízott ve-
zénylõzászlós fogadta. 

A megbeszélésen az MH vezénylõzászlósa elmondta: katonai pálya-
futásának évei alatt tanúja volt a tiszthelyettesi kar teljes átalakulásának.
E  tapasztalatok alapján fogalmazta meg: korunk kihívásai új szemléletet,
más felkészültséget várnak el az állománytól, állománykategóriától füg-
getlenül. Egy olyan tiszthelyettesi karról beszélt, amely történelmi érté-
keinkre épít, képes arra, hogy megõrizze és megerõsítse szakmaiságát,
valamint nemzetközi szinten is öregbítse a magyar tiszthelyettesek hír-
nevét. Egyik legfontosabb célkitûzésként említette meg a tiszthelyettesi
és legénységi állomány erkölcsi és anyagi megbecsülésének magasabb
szintre emelését. A zászlóalj-sorakozót követõen Molnár Zsolt alezredes,
tájékoztatójában kiemelte: olyan tisztképzést valósí t meg a zászlóalj,
amely a fegyelemre, a kiképzésre, a parancsnoki felelõsségtudatra és a
katonai képességek fejlesztésére épít. A megbeszélés után a vezényl-
õzászlós megtekintette a katonák elhelyezési körleteit, a kiképzési ter-
meket és a telephelyet, végül tiszthelyettesi állománygyûlést tartott. Az
állományt elsõ sorban a járandóságaikkal, az elõmenetelükkel és a tiszt-
helyettesek képzési lehetõségeivel kapcsolatos kérdések érdekelték. 

A látogatás végén Molnár Zsolt alezredes ludovikás emlékérmet adott
át a Magyar Honvédség új vezénylõzászlósának. 

Szabó Tamás fõtörzsõrmester

A szolnoki MH B éketámogató K iképzõ K öz-
pont ez év júniusában nemzetközi katonai
megfigyelõi tanfolyamnak adott otthont.  A
nagy nemzetközi érdeklõdés mellett lezajlott,
immár 22. alkalommal megrendezett kurzus-
ra 4 országból 23 résztvevõ érkezett. Az an-
gol munkanyelvû tanfolyam három hetében a
hallgatók széles körû elméleti ismereteket és
gyakorlati jártasságot szereztek az ENS Z,
E B E S Z, EU és más nemzetközi szervezetek
békemûveleti szerepétõl kezdve a megfigye-
lõi feladatok gyakorlati végrehajtásáig.

A résztvevõk a tanfolyam során megismer-
ték a különbözõ missziók helyszíneit, képet
kaptak azok védelmi, biztonsági helyzetérõl,
a missziós szabályzatokról, elemezték a le-
hetséges konfliktushelyzeteket. A kiképzés
keretében – többek között – felkészültek az
aknaveszély elhárítására, elsajátították a rá-
dióforgalmazás szabályait, majd egészség-
ügyi felkészí tésen vettek részt. Megismer-
kedtek az emberi jogokkal kapcsolatos doku-
mentumokkal, a mûveleti területek kulturális
hátterével, a stresszhelyzetek kezelésével,
elsajátították az adott misszióval kapcsolatos
adminisztratív, jogi és pénzügyi ismereteket.
A gyakorlati képzés során – a klasszikus bé-
kefenntartó eljárási módok mellett – vezetési
és túlélési gyakorlatokon vettek részt, terve-
zett és váratlan helyzeteket oldottak meg ( lé-

gi felderí tés, légi járõrözés, járõrt ért táma-
dás, gépjármûbaleset, akna felfedezése, sú-
lyos sérült kimentése) . Mindezt tapasztalt elõ-
adók, missziós ismeretekkel rendelkezõ ha-
zai oktatók, valamint Németországból meg-
hívott elõadó segítették. 

A tanfolyam egyik leglátványosabb mozza-
nata az egri járõrgyakorlat volt, melyen a hall-
gatók tapasztalatot szerezhettek a megfi-
gyelõ járõr munkájáról, feladatainak nehéz-
ségeirõl. A járõrgyakorlat során négy csopor-
tot alakí tottak a hallgatókból, mindenki más
foglalkozási helyen kezdte a napot. A cso-
portokon belül a szerepek folyamatosan vál-
toztak, mindig más vezette ( térkép, tájoló
használatával)  az adott csoportot, és hozta
meg a szükséges döntéseket. Volt, aki a megfi-
gyelõ ponton készített figyelési vázlatot, majd
annak alapján jelentést állí tott össze, volt,
akinek egy „aknabaleset” után kellett a sebe-
sülteket ellátnia. A katonák megtapasztalhat-
ták az esetleges fogságba esés „élményét”
is, valamint az illegális ellenõrzõponton tör-
ténõ áthaladás kockázatait. A feladatok befe-
jeztével a jelenlévõ ellenõrök értékelték a
végrehajtást és hasznos tanácsokkal látták el
a hallgatókat.

A résztvevõk számára a háromhetes peri-
ódus talán egyik leglátványosabb napja júni-
us 1 6-a volt, amikor az állomány – a rádiós

hírváltás szabályait használva – a fegyverte-
len katonai megfigyelõi feladatok végrehajtá-
sának terepen történõ életszerû fogásaival, a
tárgyalás, az ellenõrzés alapjaival ismerked-
tek meg. A járõrtevékenység végrehajtásakor
a missziós területen felmerülõ feladatok meg-
oldását gyakorolták. A gyakorlati foglalkozá-
son számot adhattak felkészültségükrõl, a
hét folyamán elsajátí tott ismereteikrõl. Meg-
tapasztalták a mûveleti területen várható fel-
adatok komplexitását, nehézségeit, a nyelv-
használatból adódó problémákat és a várat-
lan helyzetekre történõ határozott, szakszerû
reagálás mikéntjét.  Tapasztalatokat szerez-
tek a tekintetben is, hogy a missziós szolgá-
lat során a korábban elsajátított elméleti ver-
zió nem mindig egyezik meg a mûveleti terü-
leten végrehajtható gyakorlati megoldással.
A foglalkozások magas színvonalát az MH
B T K K  tapasztalt és missziós ismeretekkel
rendelkezõ elõadói és oktatói garantálták. 

G illányi Zoltán százados
F otó: a szerzõ felvétele

A közelmúltban jelentõs átszervezés történt a
légi irányítás területén, amelynek részeként
201 1 . június 1 -jével a légi vezetési és irányí-
tási feladatokat az MH 54. Veszprém Radar -
ezredtõl az újonnan létrejött MH Légi Vezeté-
si és Irányí tási K özpont vette át. Az április
elején megalakult MH L égi Vezetési és Irá-

nyítási Központban az MH ÖHP  hadmûvele-
ti központja, valamint a kecskeméti és a
veszprémi légi irányítási központ egyesült. 

– Hatalmas munka vár a jól képzett és ma-
gas színvonalon dolgozó állományra; nem-
csak a hazai elvárásoknak, hanem a NAT O
követelményeinek is meg kell felelniük –
hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében Varga
C saba dandártábornok, az MH Összhaderõ -
nemi P arancsnokság törzsfõnök-helyettese.
Az ünnepi beszédet követõen Zentai L ászló
alezredes, az MH 54. Veszprém R adarezred
megbízott parancsnoka és Szûcs J ózsef mér-
nök ezredes, az újonnan létrejött légi vezeté-
si és irányítási központ parancsnoka aláírá-
sukkal hitelesítették a feladatok átadás-átvé-
telérõl szóló jegyzõkönyveket.

Zentai L ászló alezredes elmondta: 
– Nagy és hosszadalmas munkát végez-

tünk el a NAT O igényeinek megfelelõ légi ve-
zetési és irányítási központ létrehozásáig. A
légi irányítás világában nem szabad elfeled-
keznünk arról, hogy a sikeres munkához jól
képzett, magas színvonalon felkészült és
odaadó katonákra van szükség. 

S zûcs J ózsef mérnök ezredes megerõsí-
tette: a radarezred és a belõle kivált új alaku-
lat együtt, egymásra utalva dolgozik majd a
jövõben. 

Az ünnepség zárásaként elismerések át-
adására került sor, majd ezt követõen a
veszprémi állatkertben jelképesen örökbe fo-
gadtak egy – a központ címerén is megjele-
ní tett – pusztai sast, amelyrõl a katonák a
jövõben gondoskodni fognak.   

Surányi B arnabás zászlós
F otó: a szerzõ felvétele

ÚJ VEZÉNYLŐZÁSZLÓSA VAN
A MAGYAR HONVÉDSÉGNEK 

NEMZETKÖZI KATONAI
MEGFIGYELŐK KÉPZÉSE 

ÚJ ALAKULAT VESZPRÉMBEN 

A MAGY AR HONVÉ DS É G ÚJ

É S B ÚC S ÚZÓ VE ZÉ NY L ÕZÁS ZL ÓS A

E L I S M E R É S A L E G J O B B A K N A K
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Megalakulásának 40. évfordulója alkalmából
július elsején ünnepi közgyûlést tartott a
csongrádi székhelyû B éri B alogh Ádám Hon-
véd K lub. Ágoston Imre nyugállományú ezre-
des, az egyesület elnöke beszámolójában
visszatekintett a klub mûködésének kezdeti
szakaszaira, a taglétszám alakulására, a
megvalósított programokra, rendezvényekre.
K ülön kitért az 1 991 -es évre, amikor Szen-
tesre diszlokált a csongrádi mûszaki ezred,
vele egy idõben megszûnt a helyõrségi
mûvelõdési otthon, így a nyugdíjasklub
mûködése egy idõre szinte szünetelt. 2002
õszétõl új lendületet vett a klub élete; az új
vezetõséggel számos szép sikert könyvelhe-
tett el, a megvalósított programok és rendez-

vények jelentõs mértékben hozzájárulnak a
fiatalok hazafias honvédelmi neveléséhez, a
katonai pályára irányításhoz. 

A beszámolót követõen ismertették dr.
B enkõ T ibor vezérezredes – a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke – levelét, amelyet a közgyûlés-
hez írt. Ebben köszöntötte a klub jelenlegi ve-
zetését, korábbi elnökeit és tagságát, akik a
honvédséghez való tartozás érzésének er-
õsí tése, a katonai hagyományok ápolása, a
bajtársi összefogás jegyében mindent meg-
tettek a klub eredményes mûködéséért. Egy-
ben kérte a tagságot, hogy ezután is legye-
nek partnerek a haza, a honvédelem ügye
érdekében végzett munkában. V égezetül a
jelentõs évforduló alkalmából sok sikert, jó

erõt és egészséget kívánt a közösség tagjai-
nak. 

A rendezvényen részt vettek a Dél-alföldi
Régió honvédklubjainak képviselõi, akik közül
négy szervezet emlékszalagot kötött az egy-
kori csongrádi alakulat csapatzászlajára. Az
ünnepi eseményt megtisztelték jelenlétükkel
C songrád szerbiai testvérvárosa, Óbecse
rendõrállomásának nyugdíjasai is, akikkel
már négy éve van kapcsolata a klubnak. A jó
hangulatot fokozta a Honvéd Együttes mûvé-
szeinek mûsora, akik közel egy órán át szó-
rakoztatták a jelenlévõket.  

Fekete Imre nyá. fõtörzszászlós  

„201 1. elején voksolnak arról, hogy ki lesz
201 0 utolsó negyedévének legjobb tiszthe-
lyettese, majd azt követően választják meg –
Zsíros zászlós részvételével – a 201 0. év
legjobbját. Nagyon szorítunk neki, hogy sike-
rüljön megnyernie ezt a címet is, ezzel még
nagyobb dicsőséget szerezve saját magá-
nak, az itt szolgáló magyaroknak, a Magyar
Honvédségnek és természetesen a Magyar
K öztársaságnak is. B ízom benne, hogy a
Honvéd Altiszti Folyóirat következő számá-
ban arról számolhatok be, hogy egy magyar
tiszthelyettes lett az év legjobb tiszthelyette-
se az NR DC -ITA parancsnokságon.” 

A fenti mondatokat a Honvéd Altiszti Folyó-
irat 201 1 /1 . számában, az „Újabb magyar
tiszthelyettes elismerése” című cikkben, illet-

ve a honvedelem.hu portálon olvashatták,
amikor arról írtam, hogy Zsíros Tamás zász-
lós lett a 201 0-es év I I I . negyedévének leg-
jobb tiszthelyettese. 

Most nagy örömmel arról adhatok hírt,
hogy Zsíros zászlóst választották az NRDC -
ITA parancsnokságon 201 0. legjobb tiszthe-
lyettesének. A választás április 1 2-én zajlott
le, amikor is a tavalyi év legjobb tiszthelyet-
teseit és legénységi állományú katonáit érté-
kelték. A procedúra nagyjából megegyezett
az előző cikkemben leírtakkal; az eltérést az
úgynevezett „C urrent Events” ( jelenleg folyó
események)  témakör jelentette. A rangidős
tiszthelyettes-bizottság tagjai leginkább arra
voltak kíváncsiak, hogy a jelöltek mennyire
naprakészek a válsággócokban, különöskép-

pen Afganisztánban, L íbiában és Szíriában
zajló eseményekben.

A pontok összegzése után a bizottság egy-
hangúan úgy határozott, hogy Zsíros zász-
lóst választja a 201 0. év legjobb tiszthelyet-
tesének. Zsíros Tamás nagyon magas pont-
számmal és jelentős előnnyel nyerte a vá-
lasztást, újra hatalmas elismerést szerezve
saját magának és minden magyar katoná-
nak. 

A parancsnokság vezénylőzászlósa, W O1
Antonio P uglisi, a következő tájékoztatást ad-
ta a választásról: 

„201 1 . április 1 1 -én az NR DC -ITA parancs-
nokságon megtörtént a 201 0-es év legjobb
tiszthelyettesének és katonájának megvá-
lasztása. Nagy örömömre szolgál, hogy én
jelenthetem be: szigorú és versenyszellemű
kiválasztási folyamat után, Zsíros Tamás
zászlóst ( Magyar Honvédség)  NR DC -ITA pa-
rancsnokság, Harctámogató Divízió, nevez-
ték meg, mint a 201 0. év legjobb tiszthelyet-
tesét. Zsíros zászlós bebizonyította, hogy na-
gyon átfogó, professzionális tudással, ta-
pasztalattal rendelkezik. E zt az eredményt
nem véletlenül érte el. A siker nemcsak a na-
pi munkavégzésben mutatott kiváló teljesí t-
ményének köszönhető, hanem annak is,
hogy sokszor munkaidőn túl is arra fordította
idejét, hogy a már megszerzett tapasztalatot
és tudást » élesen»  tartsa!

Gratulálok!”       
Mi is gratulálunk!

Nagy L ászló törzszászlós
nemzeti rangidõs tiszthelyettes
HQ NR DC -IT A, Solbiate Olona, 

Olaszország
„B evetésre kész!”   

NEGYVENÉVES JUBILEUM

SIKERÜLT! 

Az MH 1 2. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red állománya a honvédelem napján délelőtt
kilenc órától várta az érdeklődőket immár ha-
gyományos laktanyai nyí lt napjára. I lyenkor

szabad a „pálya”, hiszen olyan helyekre is
bepillanthatnak a vendégek, ahova a hétköz-
napokon nem. Ez évben is bőséges prog-
ramkínálat várta a látogatókat, és az időjárás

is kedvezett a programnak. 
G yermekeknek és felnőtteknek

egyaránt alkalmuk volt megismer-
ni a győri rakétások munkáját. A
segítőkész honvédek mindent el-
követtek annak érdekében, hogy
kielégítő választ adhassanak a kí-
váncsi civ ilek kérdéseire. A nyu-
galmazott katonák sem felejtették
el egykori alakulatukat. T öbb egy-
kori kollégánk, egyfajta nosztalgia-
ként, minden évben visszatér

megtekinteni a technikát, hogy aztán a régi
emlékeket felidézve mesélhessen családtag-
jainak. 

A legfiatalabb korosztály számára a lakta-
nya bejáratánál lévő technikai eszközökből
kiállí tott „múzeum” jelentett örömet, ahol a
harci eszközökön alaposan megtapogathat-
tak minden apró kicsi kilincset, csavart és ki-
egészítő eszközt. 

Az alakulótéren a mai technikai eszközök
álltak a látogatók rendelkezésére; a vendé-
gek – felügyelet mellett – szabadon beszáll-
hattak a gépekbe, megnézhették a katonai
berendezéseket.

Gulyás Attila őrmester
F otó: a szerző felvétele

C sapatot építeni lehet fegyelemmel, sporttal,
erőltetett menettel stb., de lehet szabadidős
programmal is. Az előbbi csapatépítési mód
is nagyon fontos; vezénylőzászlósként fe-
gyelmet kell tartanom a „hétköznapokon”.
Nem mehetek el egy „zsebre vágott kéz”
vagy egy koszos bakancs mellett. Ugyanak-
kor a szabadidős programokat is legalább
ilyen fontos csapatépítési eszköznek tartom. 

Régóta foglalkoztatott egy olyan rendez-
vény gondolata, ahol az MH 37. I I . R ákóczi
Ferenc Műszaki Ezred személyi állománya tö-
megesen vesz részt, jól érzi magát és napok

múlva is beszél róla. A program egy bogrács-
partiban kezdett körvonalazódni. Ráfael Péter
törzszászlós barátommal több alkalommal ül-
tünk le és tervezgettük, mi hogy történjen.
Több okból Damjanich J ános honvédtábor-
nokot „kértük fel” névadónak. Damjanich
olyan katona volt, aki a fegyelem fenntartása
mellett sokszor volt szívesen látott vendég
katonái és a bográcsok között. Kortársa, Lei-
ningen-Westerburg Károly a következőképp
emlékezik rá. „Az öregúrral mindig volt egy
konyhás szekér, és még a legrosszabb tá-
borban is akadt jó gulyáshús és bor. J ó bará-

tait odagyűjtötte a tűz köré,
melyre mindig ő rakta a
fát, mert szerinte ahhoz
senki sem ért olyan jól, és
jókedvével mindnyájunkat
fölvidított.” 

Alakulatunknak a Dam-
janich laktanya ad otthont,
a Damjanich Alapítvány –
három serleg felajánlásá-
val – támogatta ötletünket,
így semmi akadálya nem
volt a „Damjanich bogrács-
parti” megszervezésének.
Az eredmény: 1 4 bogrács
és ugyanennyi főzőcsapat,
a Kelet Lányainak fergete-
ges hastánc-bemutatója
( köszönet a HOS Z hozzá-

járulásáért) , szigorú zsűrizés, jó hangulatú
eredményhirdetés – majd az ízletes étkek kö-
zös elfogyasztása.

Mesterszakácsunk, Fejes T ibor nehéz dön-
tés előtt állt, mivel kategória nem, csak a jó
hangulat volt kötelezően meghatározva. Volt,
aki zúzát főzött, volt, aki kakast vagy marhát,
de akadt bogrács, amelyben vadétel ( őz és
vaddisznó)  vagy éppen birka fortyogott. A fer-
geteges hastáncbemutatót követően meg-
kezdődött az eredményhirdetés. A zsűri elnö-
ke a díjak átadásakor megállapította: katoná-
ink a jó hangulat mellett igen ízletes és fan-
táziadús ételeket készítettek, szolgáltak fel.

Az első bográcspartit nem titkoltan hagyo-
mányteremtő szándékkal hívtuk életre. Az
idei sikeres rendezvény nyomán jövőre nem-
csak plakátokon szerezhetnek tudomást a
programról az érdeklődők, hanem a mostani
bográcsparti résztvevőitől is.

K öszönettel tartozom ezredünk parancs-
nokának, aki támogatásáról biztosította kez-
deményezésünket, a HM Rekreációs és Kul-
turális Közhasznú Nonprofit K ft. szentesi in-
tézményének, a Hegedűs L ászló Helyőrségi
K lubnak a rendelkezésünkre bocsátott kert-
helyiségért. És köszönet mindazoknak, akik
eljöttek, és jól érezték magukat. J övőre ismét
„Damjanich bográcsparti”, veletek!

Polereczki L ászló zászlós
F otó: a szerző felvétele

ISMERKEDÉS A RAKÉTÁSOKKAL 
ÉS A TECHNIKÁVAL

CSAPATÉPÍTÉS SZABADIDŐBEN
Zsíros Tamás zászlós nemzetközi elismerése
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Szopori Tibor 
főtörzsőrmester, 
kiképző tiszthelyettes

– Tibor, sikeres és örömteli időszakon vagy
túl. E lőször katonáid ismerték el a munkádat,
majd megszületett kisfiad, B ence. Mit jelent
számodra az Év embere kitüntető cím?

– Rendkívül megtisztelő, hogy kollégáim
úgy gondolták, én vagyok a legérdemesebb
erre az elismerésre. Különösen jólesett, hogy
nem csak a századom tagjai szavaztak rám,
az ő voksuk kevés lett volna az elismerés el-
nyeréséhez.

– Most, hogy „első tiszthelyettes” lettél, ér-
zel-e nagyobb terhet, felelősséget magadon?

– Nem, a felelősségérzetem nem változott.
Azt vallom, az elismerést nem kivívni, hanem
kiérdemelni kell. Úgy érzem, a hétköznapok

során végzett munkámmal szolgáltam rá a bi-
zalomra, így a jövőben is az leszek, aki voltam.

– Manapság sem egyszerű tiszthelyettes-
nek, szerződéses katonának lenni. T e mit te-
szel azért, hogy pályán tartsd a katonáidat?

– Nagyon fontosnak tartom a személyes
példamutatást, a beosztottakhoz való vi-
szonyt. A kiképzés terén sem szabad lazíta-
ni. Amikor kevesebb lehetőség van a gyakor-
lati képzésre, nagyobb hangsúlyt kell helyez-
ni az elméletre, és több időt tudunk fordítani
a fizikai felkészülésre.

– Ha jól tudom, a személyes példamuta-
tás, a családi háttér is hatással volt arra,
hogy a katonai pályát választottad.

– Az általános iskolát követően S zékesfe-
hérváron, a S zent István Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakközépiskolában végez-
tem, majd 1 999-ben gépésztechnikusi okle-
velet szereztem, azt követően pedig elkezd-
tem egy főiskolát. Egy év múlva lehetőségem
volt választani a sorkatonai szolgálat, illetve
a szentendrei tiszthelyettes-iskola között.
Édesapám unszolására, aki 32 évig volt hiva-
tásos tűzoltó, a tiszthelyettes-iskola műszaki
szakát választottam, amit a mai napig nem
bántam meg.

Gálig Sándor 
szakaszvezető, 
gépjárművezető 

– Sándor, régóta ismerlek, de még soha nem
kérdeztem meg, hogy miért választottad a kato-
nai hivatást.

– A katonai pályám 2001 -ben kezdődött,
akkor vonultam be sorkatonai szolgálatra
S zentesre, és akkor is gépjárművezetőként
szolgáltam. A kollektíva, a technikai park
olyan hatással volt rám, hogy maradtam. 

– Mi volt az első reakciód, amikor megtud-
tad, hogy a legénységi állományból te lettél
az Év embere?

– Ezt így nehéz megfogalmazni, addig,
amíg nem kaptam meg az elismerést, nem
éreztem át a jelentőségét. Az a tény, hogy az
ezrednél rám esett a választás, mindenképp
hatalmas erkölcsi elismerés.

– Hogyan tovább, okoz-e valami változást
az életedben a kitüntető cím?

– A munkámat ugyanúgy folytatom, mint
eddig, nem érzem azt, hogy most itt meg kell
állnom, hogy ülhetek a babérjaimon. A jövő-
beni személyes terveim között a tanulás, a
tiszthelyettes-iskola elvégzése és természe-
tesen a missziós szolgálat szerepel.

– J ó néhány szolgálati évet tudhatsz ma-
gad mögött; jó érzés azt hallani, hogy a jövő-
det is itt képzeled el.

– Mindenképp. Tíz éve szolgálok a sereg-
ben, mindvégig korrekt parancsnokokkal ho-
zott össze a sors; nem biztos, hogy a civ il
életben is így alakult volna az életem. 

Polereczki László zászlós

Két napja szüntelenül szakadt az eső és igen
erős, hideg szél fújt, amikor segélykérő hívás
futott be az objektumügyeleteshez: a „sasfé-
szek” tetején járőrben lévő őrkatona a vizes
talajon megcsúszott, elesett, eszméletlenül
fekszik, arca véres, bármikor lezuhanhat. Az
objektumügyeletes a riasztási és segítség-
nyújtási terv szerint riasztotta a tűzoltószol-
gálatot, ezzel egy időben értesítették az Or-
szágos Mentőszolgálatot is. Az időjárás idő-
közben még mostohább lett, az objektum te-
tejére vezető utat több, a korábban lesújtott
villám által kidöntött fa zárta el.  

A „sasfészek” ( a Szikla)  gyomrából érkező
tűzoltók pillanatok alatt felismerték, hogy
csak alpintechnikával tudnak a tetőre feljutni,
illetve a sérültet megközelí teni és lehozni a
magasból. Versenyfutás, illetve -mászás kez-
dődött az életért. A vonulást a zord időjárási

viszonyok és a nehéz körülmények ellenére
is a megszabott normaidőn belül hajtották
végre, felérve a baleset helyszínére. A tűzol-
tói felcserszolgálat gyorsan és szakszerűen
ellátta a sokkos állapotban lévő, eszméletlen,
nyílt törést szenvedett súlyos sérültet. Az ob-
jektum tetejéről csak kötélpályán, teknőhor-
dágyban tudták lehozni a sérültet, ugyanis a
mentést vezető parancsnok döntése alapján
ez volt a lehető leggyorsabb és legbiztonsá-
gosabb mentési útvonal. Az objektum udva-
rán az Országos Mentőszolgálat rohamko-
csija várta a sérültet, majd szirénázva szá-
guldott vele a megyei kórház baleseti sebé-
szetére.   

Az idővel versenyt futó, jó hely- és terepis-
merettel rendelkező tűzoltókat keményen
próbára tette ez a nem hétköznapi mentési
feladat, de ők állták a sarat. A személyi men-
tés befejezése után a „sasfészek” tűzoltói im-
már teljes erővel vették fel a harcot a termé-
szet erőivel, a kidőlt fákkal. Az élet- és mű-

szaki mentést sikerült gyor-
san és szakszerűen végre-
hajtani, a városi tűzoltóktól és
a megyei katasztrófavéde-
lemtől nem kellett segítséget
kérni. 

Az imént leírt esemény-
sor szerencsére csupán egy
bonyolult időjárási v iszonyok
között végrehajtott földfelszíni
gyakorlat volt. A szimulált fel-
adatot, a mentést és a ka-
tasztrófa-elhárítást az MH 54.
Veszprém  R adarezred tűzol-
tói hajtották végre, akik a nap huszonnégy
órájában állandó készenlétben vigyázzák  és
biztosítják  az  objektum külső  és belső terü-
letén szolgálók tűzbiztonságát. A személyi ál-
lomány tagjai zömmel szerződéses, kisebb

hányadban hivatásos katonák,
olyan tűzoltók, akik a tűzoltást és
a műszaki mentést – kellő felké-
szültséggel felvértezve – hiva-
tásszerűen végzik. Munkájukat
hobbinak és életformának is te-
kintik, hisz valamennyien tagjai a
magyarországi speciális mentők,
illetve a B aptista S zeretetszolgá-
lat csoportjának is. T öbben kö-
zülük önkéntes tűzoltói szolgála-
tot is ellátnak a veszprémi városi
és a balatonfüredi tűzoltóságo-
kon. A váltásos munkarendben
dolgozó lánglovagok magas

szakmai színvonalon felkészültek és igen jól
összeszokott csapatot alkotnak.                                 

A légierőn belül a katonai tűzoltók elsődle-
ges feladata a repülés biztosítása a repülőte-
reken, a mentő és megelőző tűzvédelmi fel-

adatok szakszerű ellátása. A veszprémi Szik-
lában működő tűzoltók feladata speciális ,
itt ugyanis a tűzoltás mellett magasból és
mélyből ( bányából)  történő mentést is kell
végezni. 

A speciális ( különleges)  szolgálati hely, il-
letve a létesí tmény jellegéből adódóan, a
veszprémi lánglovagok kiképzése és felké-
szí tése három fő részből áll – mondta el la-
punknak Túri G yörgy őrmester, a gyakorlat
vezetője. – A hozzánk kerülő állomány tagja-
it a katonai kiképzést követően a megyei tűz-
oltóság négyhónapos tűzoltói alaptanfolya-
mára iskolázzák be, ami elméleti és gyakor-
lati  oktatás egyaránt. Ennek sikeres elvégzé-
se az első lépés a lánglovaggá váláshoz. Ezt
követően bányamentői tanfolyamon vesznek
részt a jelöltek, amire Magyarország utolsó
mélyművelésű bányájában, a vértesi erőmű
oroszlányi bányájának pusztavámi gyakorló-
tározójában kerül sor.  A bányamentő-tanfo-
lyam föld feletti elméleti, valamint három-
száz-hetvenöt méter mélyen, föld alatti gya-
korlati oktatási részből áll. Ez az egyik kritikus
pontja a kiképzésnek, mivel itt válik el igazán,
hogy „ki a legény a gáton”, mivel igen komoly
stresszhelyzetnek vannak itt kitéve az em-
berek; ugyanis nem mindenki bírja a mélysé-
get és a bezártságot. A kiképzés utolsó állo-
mása hegyi mentéssel egybekötött ipari al-
pintechnikai alapkiképzés, ami a magyaror-
szági speciális mentők szervezésében törté-
nik a 2076 méter magas ausztriai Schnee-
bergen. Ez a harmadik – egyben az utolsó –
lépés a teljes értékű lánglovaggá váláshoz. A
legrátermettebb jelöltek ezt követően egyé-
ves létesítmény-tűzoltói tanfolyamon vesznek
részt a veszprémi városi tűzoltóságon; belő-
lük kerülnek ki a rajparancsnokok.   

Surányi B arnabás zászlós 
F otó: a szerző felvételei

A műszakiak napján adták át az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél az Év embere kitüntető címet. A tiszthelyettesi karból
Szopori Tibor főtörzsőrmester, a legénységi állományból Gálig Sándor szakaszvezető vehette át az elismerést. A két kiemelkedő
teljesítményt nyújtó katonával beszélgetett tudósítónk. 

AZ ÉV EMBEREI SZENTESEN A „SASFÉSZEK” LÁNGLOVAGJAI

FELKÉSZÜLÉS A FÖLD ALATTI MENTÉSRE

TŰZOLTÁSI GYAKORLAT

HEGYI KIKÉPZÉSEN AUSZTRIÁBAN

Missziók:
2004 S F OR  Doboj 
2009 E UF OR  
Gyakorlatok:
2003 Európa Híd
2009 B evetési Irány 2009 
2009 Visegrádi Négyek ( nemzetközi gya-
korlat)
2005–2009 a R edB ull AirRace biztosítása.
Elismerések:
B ékefenntartásért S zolgálati J el
Ezüstözött Dandárérem
a Magyar K öztársaság Érdemkeresztje
bronz fokozat
Árvízvédelmi Szolgálati J el
B ékefenntartásért Szolgálati J el
Emléktárgy, külszolgálat befejezése al-
kalmából

Missziók: 2009  E UF OR  
Gyakorlatok:
2003–2009  B evetési Irány
2004 L oyal L edger ( Hollandia)
2007 European W ind  ( Olaszország)
Elismerések:
B ékefenntartásért Szolgálati J el
Árvízvédelmi S zolgálati J el
Vezérkari főnöki elismerés
L egénységi S zolgálati J el I I I . fokozat 
( 5 év után)
Vörös Iszap S zolgálati J el
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Az altiszt összekötő kapocs a tiszti és a le-
génységi állomány között, a tulajdonképpeni
„munkása”, bázisa az osztrák hadseregnek.
Számos igen fontos beosztást kizárólag al-
tisztek töltenek be, és rájuk hárulnak raj- és
szakaszszinten a kiképzés, a nevelés és a
harcvezetés gyakorlati feladatai is.

Az altiszt mindenekelőtt saját személyes
példamutatásával vezet, és ezzel „vési” a ka-
tonai erényeket, a nemes katonai magatar-

tásmintákat a rábízott katonákba. Csak így és
ilyen altiszti tevékenységeken keresztül vál-
hatnak a katonák igazi harci közösséggé.

Általános helyzetük

Az osztrák altiszt helyzete nem hasonlítható
össze az amerikai, az orosz vagy akár a brit
hadseregben szolgáló altisztek helyzetével.
P éldául az orosz hadseregben egészen egy-
szerű vezetési vagy adminisztratív jellegű fel-
adatokat is tisztek felügyelnek, irányítanak és
vezetnek, míg a Bundesheerben az altisztek
egy sor minőségi, adminisztratív, vezetési, ki-
képzési és nevelési feladatot saját felelős-
séggel, önállóan végeznek.

Ezzel a feladatrendszerrel az altiszt egy
igazi, valóságos és igen fontos hidat képez a
tisztek és a legénység között. 

Amíg számos hadseregben az altisztet a
legénységi állományhoz sorolják, tehát mind-
össze egy képzettebb öregkatonának tartják,
addig Ausztriában az altisztek egy önálló
rendbe, az „altiszti testületbe” tartoznak. Az
altiszti szolgálat egyik igen fontos jellegze-
tessége, hogy a kiképzés-nevelés és a harc-
vezetés teljes gyakorlati része, raj- és sza-
kaszszinten egyaránt, teljes egészében az
altisztek vállán nyugszik.

A békekiképzés során ezeket a
feladatokat főként az alábbi beosz-
tásokban végzik: raj- és szakasz-
parancsnok, szolgálatvezető, szol-
gálatiág-vezető, megfigyelő altiszt,
gép- és harcjármű-oktató stb. Harc-
ban elsősorban a raj-, szakasz-,
harckocsi- és lövegparancsnok, va-
lamint a repülőgép-vezető beosztá-
sok kerülnek előtérbe.

A sorköteles katonák egész ge-
nerációi emlékeznek egy vagy több
altisztre, akik jót és hasznosat ad-
tak nekik útravalóul az életre. Az al-
tisztnek, hogy a kötelességének
eleget tudjon tenni, képzettsége
mellett hivatástudatbeli feltételekkel
is rendelkeznie kell, úgymint: veze-

tői, parancsnoki képesség a feladatszabás
során, önálló feladatmegoldó képesség, szé-
les körű szakértelem.

Ahhoz, hogy a sorköteleseket formálni, ne-
velni tudja, az altisztnek magas szintű hiva-
tástudattal kell ellátnia a feladatát. A napi
szolgálati fel adatokat, a kiképzést, a harc-
gyakorlatokat hidegben és hőségben, eső-
ben és hóban-fagyban egyaránt a katona
számára vonzóvá kell tudni tenni.

A kiképzéshez, neveléshez, vezetéshez a
legjobb altisztekre van szükség, olyanokra,
akik akarnak és tudnak igazi katonák lenni.
Ha nincs meg az akarat, az elszántság, a
tiszthelyettes egyszerű adminisztratív altiszt-
té, könyvelővé válik.

Az altiszt mint kiképző

K iképzésnek a katonai feladatok megismer-
tetését és megtanítását, tehát a harci alkal-
mazásra való felkészítést nevezzük, ezért a
foglalkozásoknak kivétel nélkül harcszerűek-
nek kell lenniük, minden más szempont hát-
térbe szorul. A valóságos alkalmazásra törté-
nő felkészí téshez élethű harchelyzetre van
szükség, az altisztnek azt kell beállí tania. El
kell tudni képzelni és be kell tudni mutatni,
hogy az alegységparancsnok és katonái bi-
zonyos körülmények között mire számíthat-
nak, mi hárul rájuk. F ontos, de nem elégsé-
ges, hogy az altiszt a fegyverét és a külön-
böző harceszközöket kiválóan tudja kezelni,
és személyében tökéletesen tudjon alkal-
mazkodni a különböző harci viszonyokhoz a
terepen. Ezeket az ismereteket át is kell tud-
ni adni az embereinek, mégpedig olyan fo-
kon, hogy sikerrel teljesíthessék feladataikat
és megóvják testi épségüket. A katonák „mű-
helye” a terep, ezért a kiképzőnek nagyon
kell ismernie és szeretnie a természetet. A
katonának a legszélsőségesebb időjárási vi-
szonyok között is alkalmazkodnia kell a ki-
alakult helyzethez, és még a negatív ténye-
zőket is a maga javára kell fordítania. Az al-
tisztnek meg kell győznie beosztottait, hogy
a természet a harcos számára nem csak
élettér, hanem egyben túlélési tér is.
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Mindig érdekes, izgalmas a valóságos
helyzetet megközelítő harcszerű kiképzés. A
harckiképzés az altiszt fő munkaterülete. Ép-
pen az ebben való kiváló jártasságuk miatt
kérik fel a raj- és szakaszparancsnok altisz-
teket a különböző ENSZ békefenntartó köte-
lékekben történő részvételre. Az altiszt „tanu-
lóival” együtt megy a harci bevetésre. A pol-
gári életben a tanár a tudás átadása után el-
hagyja a diákjait, és a diák az életben egye-
dül halad, nincs már mellette a tanára. Az al-
tiszt az ütközetben, harcban is katonáival
van, és velük is marad. Ott aztán minden „ki-
derül”, az alárendelt valamennyi hibája köz-
vetlenül hat a parancsnokra. Ha egy harcko-
csivezető hibát követ el, a harckocsiparancs-
nok és az irányzó azonnal érzi a következ-
ményeket.

Az altiszt mint nevelő

A színvonalas kiképzés önmagában nem
elég a sikerességhez, a katonának akarnia is
kell harcolni. A tudás és a képesség közvetí-
tése a kiképzés során nevelési célzatú is –
egyfajta ráhatás a katonák szívére, lelkére. E
tekintetben az altisztre különösen nagy köve-
telmény hárul. A raj, szakasz összetartozása
érdekében, egyidejűleg kell nevelni a kato-
nát, formálni erkölcsi értékeit és jellemét.

Mivel a tipikus katonaerényekre, mint a
hűség, állhatatosság, engedelmesség, bátor-
ság, hősiesség, bajtársiasság, nem lehet ki-
képezni, ezeket a következetes nevelés so-
rán lehet kialakí tani. T öbbek között ezért is
különbözik alapvetően a katona, az altiszt a
tisztviselőtől, a tanártól vagy a szakmunkás-
tól. Hiszen egyetlen tanárnak sem kell iskolai
osztályával halálos veszedelemben védel-
meznie egy völgyzárógátat vagy egy repülő-
teret, és egyetlen villanyszerelőnek sem
szükséges munkája elvégzéséhez bajtársi-
asság, legfeljebb segítségre szorul, ha vala-

mit egyedül nem tud elvégezni. Azonban egy
sebesült katonának, aki egy aknamező túlsó
szélén, magatehetetlenül fekszik, szüksége
van az elszánt, bátor katonatársak segítsé-
gére. Egy légvédelmi ágyú irányzójának
szüksége van bátorságra, neki muszáj to-
vább tüzelni akkor is, amikor mindenki mást
már fedezék óv. Ezekre a magas szintű kato-
naerényekre a katonát ( a katonáját)  az altiszt
neveli. Hogy erre alkalmas legyen, a tiszthe-
lyettesnek mindenkor katonái példaképévé
kell válnia, aki képes mesterien bemutatni,
végrehajtani és tanítani a katonamesterség
fortélyait. 

Az altisztnek mindig bizonyítania kell, hogy
„helyén van a szíve”. A példamutatás apró
dolgokkal kezdődik: csak akkor eszik, ha már
valamennyi embere megkapta az ételét; csak
akkor hajtja álomra a fejét, ha már valameny -
nyi katonájának megvan a pihenőhelye. Álta-
lában elmondható, hogy mindig „rendbe hoz-
za a dolgokat”; segít a beragadt járművet ki-
húzni a sárból, feltenni a hóláncot – és min-
dig ott van, ahol kell. C sak az olyan altisztek
vívják ki katonáik rokonszenvét, hűségét,
akik egyformán bánnak embereikkel. Ezért
volt igaza Prinz Eugen tábornagynak ( Savoyai
J enő – Eugen von Savoyen – 1 663 –1 736) , a
kiváló hadvezérnek, amikor tisztjeitől azt kö-
vetelte: „Előbb megnevelni, kiképezni a kato-
nát, és csak aztán követelni.”

Az altiszt mint parancsnok 
és mint vezető a harcban

A vezetés az altiszttől két igen fontos szemé-
lyiségjegyet követel meg. A feladat teljes, ma-
radéktalan végrehajtása iránti felelősségérze-
tet és a feladat végrehajtására irányuló meg-
ingathatatlan akaraterőt.

Számos esetben előfordul, hogy a pa-
rancsnoknak kényszerítő eszközöket kell al-
kalmaznia, ha raja vagy szakasza a várako-

zástól messze elmarad, vagy ha a feladat tel-
jesítése megköveteli. Az altiszt mint vezető a
harcban különösen nagy megterhelésnek
van kitéve. J óllehet adott esetben saját ma-
gának is lehet halálfélelme, emberei felé nyu-
galmat kell sugároznia.

A hadseregbeli kiképzés-nevelés részben
megegyezhet a polgári élet hasonló formái-
val, a harc vezetése azonban alapvetően el-
tér azoktól; óriási kihívás, amit csak katonák
oldhatnak meg. Az altiszt mindig a legfonto-
sabb, a legveszélyesebb helyen van, ahon-
nan még az „ellenség szeme fehérje” is lát-
szik. A raj csak akkor lő, ha már a parancs-
nok is tüzel. Csak akkor rohamoz, ha a pa-
rancsnok is elindult. Közelharcba, kézitusába
csak akkor bocsátkozik az ellenséggel, ha a
parancsnok is ezt teszi. Mindez természetes,
mert a parancsnok és emberei kölcsönösen
bíznak egymásban, mert az alegység tagjai a
parancsnok vezetésével harci közösséggé
kovácsolódtak.

A harci helyzetekben mutatkoznak meg
igazán az olyan katonai erények, mint a hű-
ség, az engedelmesség, a bátorság, a hősi-
esség, a bajtársiasság; ilyenkor derül ki ( dől
el) , hogy egy csapat állva marad-e vagy ösz-
szeomlik, támad-e vagy menekül, sikerül-e
megvédeni a demokrácia és a szabadság ér-
tékeit, vagy pedig a gonosz győz. A bizalom
alapja a bajtársiasság, az altiszt pedig a har-
ci közösség alapja.

Az altiszt – a raj, szakasz, páncélos, löveg,
rádióállomás, megfigyelőcsoport, egészség-
ügyi csoport, mesterlövészcsoport vagy ro-
hamcsoport parancsnokaként – hozza meg a
harccal kapcsolatos döntéseket. Mindezek-
ből következően az altisztek kiválasztásánál,
kiképzésénél, erkölcsi értékrendje meghatá-
rozásánál, anyagi megbecsülésénél ezeket
az igen fontos szempontokat állandóan szem
előtt kell tartani.

Dr. Lits Gábor nyá. alezredes
( A T ruppendienst című folyóiratnak 

a témával kapcsolatos cikkei nyomán.)

KIKÉPZŐK, VEZETŐK ÉS NEVELŐK

Altisztek az osztrák hadseregben

FELADATSZABÁS

OSZTRÁK KATONÁK GYAKORLATON

KÖRKÖRÖS VÉDELEM

MENETGYAKORLATON

Ausztria közvetlen szomszédunk, más földrajzi környezettel ugyan, de hazánkkal azonos nagyságrendű ország, az Európai Unió
tagja, velünk együtt részt vesz békefenntartó feladatokban. Ezért is hasznos, ha a Magyar Honvédség tiszthelyettesei is ismere-
teket szereznek az osztrák altisztek helyzetéről, értékrendjéről, megismerik a velük szemben támasztott elvárásokat, feladataikat
békében és háborúban. 
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A kiképzendő, majd a hivatását gyakorló katona
sokféle stressznek, hatásnak van kitéve katonai
küldetése, mindennapi tevékenysége, kato-
natársaival való viszonya, magánéletének
eseményei során. Ötödik éve foglalkozom a
zászlósképzéssel, amely a KPTSZI munkájának
egyik sajátos területe.  Természetes, hogy a ka-
tona képzése, oktatása hosszan tartó folyamat.
A felnőtt- és szakképzés – egy karcer szervezet-
ben és rendszerben – mindig magán viseli azt a
speciális miliőt, amelyet a kiképzők és katona-
pedagógusok testesítenek meg a kiképzett
számára. 

Az 5.4-es OKJ-s képzés programjában – aho-
gyan a tisztes-, tiszthelyettes- és a tisztképzés-
ben is – a vezetéselmélet egyik kardinális kép-
zési pontja a kommunikáció, a konfliktuskezelés,
a problémamegoldás és az etika. A kríziskom-
munikáció viszonylag új területe a jelenlegi kép-
zésnek, s lehetőséget ad arra, hogy az FM-22-
100 szellemében gondoljuk tovább változó ok-
tatásunkat, képzésünket. Dr. Czuprák Ottó alez-
redes Katonai szervezetkezelés című munkájá-
ban (egyetemi jegyzet, Budapest, 2004) a követ-
kezőképpen ülteti hazai környezetre az amerikai
haderőben alkalmazott vezetési elveket:

„A parancsnok szakmai és harcászati isme-
rete, felkészültsége alapján válik képessé a ka-
tonák kiképzésére, a harc vezetésére, annak si-
keres megvívására. 

A katonai közösségek kialakítása, formálása
és csapatként történő funkcionálása az egyik
legfőbb vezetői feladat. Az összetartó, fegyel-
mezett kötelék hatékonysága a kölcsönös biza-
lomra, a tiszteletre, a magabiztosságra épül.

A tanítás és a tanácsadás a problémák meg -
oldására, a hatékonyság fokozására irányul
azáltal, hogy a parancsnok fokozatosan fejlesz-
ti az alárendeltek felkészültségét, személyiségét,
kibontakoztatja a problémamegoldó készségét.

A tervezés a katonai szervezet céljának meg-
felelően magában foglalja az előrejelzést, a
célok kitűzését, a stratégia kialakítását, prioritá-
sok megállapítását.

A döntéshozatal során a vezető elemzi és ér-
tékeli az alternatívák következményeit, választ az
alternatívák között, dönt a problémamegoldás
módjáról és útjáról, vállalja a szükséges
kockázatot, amelybe bevonja alárendeltjeit, a
vezetési csoportot.

Az ellenőrzés biztosítja az anyagok és az esz-
közök hatékony felhasználását, a működési sza -
bályok betartását. A rendelkezésre álló rend -
szerek szakszerű alkalmazása megköveteli a

parancsnoktól annak isme-
retét, szakértő használatát. A
vezetőnek képesnek kell lennie
a legkorszerűbb informá-
cióeszközök, elemző módsze-
rek, modern technológiai esz-
közök alkalmazására, szerve-
zete érdekében azok leghaté-
konyabb felhasználására.

A szakmai etika magában
foglalja a nemzet, a haderő,
az alakulat iránti hűséget, a
kötelességet, az önkéntes
szolgálatot és a tisztességet. A
vezető kritikus döntéseit min-
dig a nemzeti, az erkölcsi értékeknek alárendel-
ten kell meghoznia.

A kommunikáció során két vagy több személy
között a gondolatok, információk cseréjére,
közös értelmezésére törekszenek. A parancsnok
kommunikáció útján hozza az alárendeltjei tu-
domására szándékát, befolyásolja azok te-
vékenységét, ellenőrzi, értékeli munkájukat.”
(Kiemelés tőlem: S. K.)

Tanárként valamennyien egy kicsit pszicholó-
gusok is vagyunk, persze messze nem azzal a
tudással, amivel a szakemberek rendelkeznek.
Munkánkhoz folyamatosan kapunk muníciót a
külszolgálatból visszatért kollegáinktól, katona-
és civil pszichológusainktól.  

Munkánk elengedhetetlen eszköze az
empátia, ami a nem verbális kommunikáció és
a metakommunikáció felfogásának, értelme-
zésének és tudatosításának kifinomult alkalma-
zott képessége. Akkor vagyunk empatikusak,
amikor valamilyen erős érzelmi hatás megfigye -
lőiként magunk is átéljük ugyanazt az élményt,
igaz, rendszerint kevésbé intenzíven. Figyelem-
be véve, hogy a hozzánk beérkező állománnyal
rövid idő alatt kell elsajátíttatni nagyobb meny -
nyi ségű elméleti tudást, így nagy figyelmet kell
fordítanunk a kommunikációra. 

Az is természetes, hogy mind a felnőttképzés,
mind az iskolarendszerű képzés során számos
tényezőre kell figyelnünk. Ezek közül a legfon-
tosabbak: 

– Az érzelmi ellentmondások és kettősségek
beleéléses megértése.

– A lelki folyamatok egyedi összefüggéseinek
megértése, a másik félben zajló kognitív és ér-
zelmi folyamatok belső logikájának tisztázása.

– Az esemény, cselekmény kapcsán a törté-
netiség ismerete.

Természetesnek fogadjuk el, hogy a katonai

hivatás és szervezet stabilitást és erőt sugárzó
jellege miatt „bevonzza” az instabil kötődési alap -
pal rendelkező személyeket is. Fiataljaink ma-
gukkal hozzák gondjaikat, kríziseiket, amelyekre
joggal várnak tőlünk megoldást, vagy legaláb-
bis ötleteket.  

A kríziseket akcidentális (eseti, alkalmi, egy
adott időpontban megjelenő specifikus élet-
esemény, pl. válás, haláleset) és fejlődési krízi-
sekre oszthatjuk (viszonylag hosszabb periódu-
sok, amelyek során az élet más szakaszaihoz
képest gyorsabban jelennek meg lényeges vál-
tozások, például serdülőkor, életközépi válság).
Az egyes fejlődési és akcidentális krízisek ösz -
szekapcsolódhatnak; például egy serdülő krízist
élhet át akkor, amikor a párkapcsolata megsza-
kad, vagy iskolaváltás miatt elköltözik otthonról,
vagy ha szülei elválnak. A serdülő sajátos visel-
kedése vagy adott esetben viselkedési zavarai
nem magyarázhatók csupán a serdülőkorral,
hanem tekintetbe kell venni a speciális élet-
eseményeket is.

A krízisek eredete az egyén pszichoszociális
terében keresendő, gyakran olyan súlyos élet-
eseményekkel kapcsolatos, amelyek az egyént
váratlanul, felkészületlenül érik (például házas -
társ, gyermek váratlan halála, súlyos természe-
ti, anyagi katasztrófák, súlyos érzelmi konfliktus-
helyzetek).

Az eddigi gyakorlat azt bizonyítja, hogy a ha-
zai és nemzetközi pszichológia empirikusan iga-
zolt eredményei a Magyar Honvédségben is ér-
vényesek. Ha az egyén érzékenysége,
sérülékenysége eleve fokozott, ha problémameg-
oldó kapacitásához képest extrém nagy vagy
hosszan elhúzódó, összegződő, egymásra
rakódó, az egyensúlyt fenyegető hatások érik,
nagyobb valószínűséggel alakulnak ki kapcso-
lati konfliktusok. 
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1967 óta alkalmazza a pszichológia az aláb-
bi tesztet a különböző életesemények relatív fon-
tosságának és az általuk kiváltott megterhelés
súlyának mérésére. A kutatási eredmények
alapján egyfajta fontossági sorrendet is felállítot-
tak. A vizsgálat szerint 43 kritikus élethelyzet ír-
ható le. Az első 10 közé 7 olyan került, mely
családi változást jelöl. (A téma egyik hadsereg-
beli kutatója Szomolai Dóra klinikai és mentálhi-
giénés szakpszichológus). 

Az eseményeket súlyozva, ha valakit egy éven
belül 300 pontérték körüli behatás ér, ugrás-
szerűen megnő a testi és lelki megbetegedések
előfordulási aránya (lásd a táblázatot).

Évek óta visszatérő gond, hogy hallgatóink
között 5-10% azon katonák száma, akik elérik a
kritikus 300 pontot, mely igényelné szakember
segítségét. Még több azok száma, akik átmene-
tileg az egyensúlyvesztés jeleit mutatják szoron-

gás, depresszió, álmatlanság, nyugtalanság,
gátoltság stb. miatt. A kialakult lélektanilag kritikus
állapot jellemzője, hogy egyfelől az érintett
kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szem-
benézni, és ezek fenyegető közelsége számára
aktuálisan mindennél fontosabbá válik, másfelől
az adott időben a veszélyeket sem elkerülni, sem
pedig szokásos problémamegoldó eszközeivel,
illetve energiájával megoldani nem képes.

Az idő az élet dolgaiban is sokszor hoz meg -
oldást. A stresszes helyzetek szakmánk vele-
járói, de azért vannak kapaszkodóink is. Mér-
hető az első döbbenet (néhány óra); a megret-
tenés-nyugtalanság szakasza (néhány napig
tart); az alkalmazkodás kialakulása (hetekbe te-
lik); az alkalmazkodás stabilizálása (szintén he-
tek) és az egyensúly visszaállítása (néhány
hónap alatt).

Az MH állományát érintő krízishelyzetek me-
gelőzését, kezelését szolgálja a 75/2002. (HK
28.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedése, amely
a Magyar Honvédség személyi állományát
érintő krízishelyzetek és beilleszkedési prob -
lémák megelőzésével kapcsolatos feladatokról
szól. Ennek megfelelően az a cél, hogy az alegy-
ségeknél jelentkező eseti vagy tendencia -
szerűen megjelenő krízisjeleket időben, még a
korai szakaszban észleljék, és sor kerüljön a
megelőzésére. Ehhez megfelelő szakemberek
álljanak rendelkezésre, és számukra rendszeres
konzultációs lehetőséget, felkészítéseket, to-
vábbképzéseket biztosítson a katonai vezetés.
Külön fontos lenne kiemelni azt a módszertani
hozzáállást, amely a leadership-féle vezetésel-
mélet alapján érthető: a csapatorvosok, az
egészségügyi szakdolgozók, a személyügyi és
segítő szakterületek, a vezénylőzászlósok és az
állománnyal közvetlenül kapcsolatban álló szak-
emberek csak együtt érhetnek el eredményt.

Összességében valamennyiünk számára sok
teendőt jelent a 2011/12-es tanévben a TÁMASZ
modell helyi alkalmazása: 

Társadalmi. Szociális aspektus, társas támo-
gatás, kapcsolat az alakulatokkal, az iskola ve-
zetése estében a parancsnok támogatása a
hathatós érdekvédelem érdekében, valami
egész részének lenni, hogy ne lózung legyen a
méltányosság, az esélyegyenlőség megterem-
tése, a problémák kezelése, esetleg megoldá-
sa.

Átgondolás. Realitáshoz ragaszkodni, logiku-
san gondolkodni, tervezni, tanulni, információt
gyűjteni, prioritásokat felállítani, alternatívákat át-
gondolni, coping-stratégiák, önreflexió, szuper-
vízió. 

Mozgás. Fiziológiai folyamatokra odafigyelni,
enni, inni, aludni, dolgozni, cselekedni, sport,
szex, harcművészetek, relaxáció, meditáció. Az
aktivitás meggátolja, hogy az eseményeken
rágódjunk. 

Affektusok (fokozott érzelem, szenvedély, hir-
telen indulat). Érzelmek, az érzéseket másokkal
megosztani (telefonálni, levelet írni, festeni stb.),
azokat direkt vagy indirekt módon kifejezni. Fel-
tétlenül szükséges – különösen az 5.4-es kép-
zésnél – az arányok átgondolása, amire az elöl-
járói akarat lehetőséget biztosít a jelenlegi tiszt -
helyettesi képzés aktuális reformjánál. A tiszt- és
tiszthelyettes-képzés közti átmenetet jelentő
zászlósképzésnél hallgatóink csapatnál, kül-
sz olgálatokon való leterheltsége, valamint az is-
kolai tanulástól való „leszokása” komoly gondot
okoz a fegyelem, az ismeretek megkopása és
túlzó átpolitizáltsága miatt. Az interaktív felnőtt-
képzést nekünk katonapedagógusoknak is ta-
nulnunk kell. 

Saját magunkba vetett hit. Meggyőződések,
önbizalom. Hit önmagunkban vagy egy felsőbb
hatalomban. Értékek, értelemkeresés, remé -
nyek. Elfogadni a gyengeségünket. Spiritualitás.
A hitek és téveszmék „dzsungelében” való eli-
gazodás nem egyszerű feladat.  

Zene. Irodalom, költészet, művészetek. El-
hárító mechanizmusok (szublimáció). Kreativitás,
humor, fantázia, intuíció. Improvizatív képessé-
gek felszabadítása, a kreatív erők használata.

Ezekbe az átfogó képzési – oktatási – nevelé-
si elképzelésbe kell magunkat a következő
tanévben elhelyezni. Specifikus területe mind az
oktatásnak, mind a haza fegyveres védelmének
a szentendrei katonai iskola és kiképzőbázis.
Van annyi tapasztalat és jó szándék, amellyel
évről évre a döntéshozók finomíthatják a hon-
védtól a zászlósig terjedő katonai oktatást. Mi,
oktatók pedig kettős hivatásunknak csak akkor
és úgy tudunk megfelelni, ha növendékeink tisz-
teletét és szeretetét érezve elöljáróink bölcs és
határozott segítő támogatását is birtokoljuk.
Közös a felelősségünk.  Jelenleg félúton vagyunk
a porosz és angolszász oktatás módszertanai
között. Mechanikusan nem másolhatjuk a
NATO-rendszereket, de a katonai iskolarend -
szerű, illetve az azon kívüli felnőttképzés elméle-
te és gyakorlata még igen gyerekcipőben jár. 

A bizalom elmélyítése és az önbizalom fej -
lesztése csak akkor és úgy sikerülhet, ha az ál-
talános katonai kiképzés szakmai és ágazati
szintjei között meghatározó súllyal lesz jelen a
„humán”, társadalomtudományi, pedagógiai is-
meret. Természetes, hogy a KPTSZI oktatói és
munkatársai is vizsgáznak egy-egy vizsgaidő -
szakban. Ha nem egy csónakban evezünk mi,
oktatók, szakoktatók, kiképzők és munkatársak,
akkor ez óhatatlanul megjelenik a szakmai
munkában. Valamennyien azon vagyunk, hogy
közös erőfeszítéssel vezetői, irányítói legyünk
hallgatóinknak. 

Dr. Schubert Katalin százados, 
a KP T S ZI oktatója
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A TISZTHELYETTES-KÉPZÉSBEN



zek, továbbra is fogyasztják „nasiként” a külön-
böző chipseket, amelyek szintén nem az olcsó
élelmiszerek közé tartoznak. Ugyanakkor ko-
moly összegekbe kerülnek a gyógyszerek, amit
az egészségük helyreállításáért kell majd meg-
fizetniük. De ezt nagyon sokan figyelmen kívül
hagyják!

Miért fontos az
ideális testtömeg, 
testösszetétel 
és testalkat?

Már a fiatalabb korosztálynál sem csupán az
esztétikus megjelenés miatt fontosak a fenti mu-
tatók értékei. A tartósan fennálló pluszkilók
előbb-utóbb éreztetik hatásukat. Társadalmunk
kultúrájában az elhízott, illetve kövér emberre
nem betegként tekintünk, még a testtömeg je-
lentős emelkedése sem okoz veszélyérzetet az
egyénben. Pedig az elhízás mértékétől függően
nő a szív- és érrendszeri betegségek, a magas
vérnyomás, a II-es típusú cukorbetegség, a
zsíranyagcsere-zavarok (pl. magas koleszterin-
szint), egyes daganatos betegségek, krónikus
mozgásszervi betegségek, mentális kórképek,
sőt az elhalálozás kockázata is. Így ha szeret-
nénk hosszabb ideig és egészségesebben élni,
célszerű ideális testtömeget megtartanunk, illet-
ve elérnünk. 

A megfelelő testsúly persze a magasság
függvénye is. Gyakran használt képlet annak
megállapítására, hogy magasságunkhoz ké-
pest megfelelő-e a testsúlyunk, az ún. BMI ( Bo-
dy Mass Index, vagyis testtömeg-index). Ennek
számítási módja: a testtömeg (kg-ban) osztva a
magasság négyzetével (méterben). Például egy
180 cm-es, 92 kg-os egyénnél: 92/ 1,82 = 28,4.
Ideális esetben a kapott értéknek 25 alatt kell
lennie. Tehát példánkban az illetőnek van némi
túlsúlya. Természetesen aktívan sportolók eseté-
ben figyelembe kell venni, hogy az izom nehe-
zebb, mint a zsírpárnák. Ezért megemlítenénk
egy másik gyors és egyszerű módszert, amellyel
meg lehet állapítani, fennáll-e (hasi) elhízás; ez
a derék-körfogat mérés. Különösen nagy a rizi-
kó az elhízás fent említett társbetegségeire, ha
férfiak esetében 102 cm, nők esetében 88 cm fe-
letti a derék-körfogat, de ideális férfiaknál legfel-
jebb 94 cm, nőknél 80 cm lenne. 

Hogyan érhetünk el
ideális testtömeget? 
A testsúly alapvetően annak a függvénye, hogy
mennyi energiát (kalóriát) viszünk be a szerve-
zetünkbe, és ehhez képest mennyit használunk
fel. Az energia felvétele kizárólag a táplálkozás-
sal történik. Energia-felhasználásunk viszont két

részből tevődik össze, egyrészt a szervezet
működéséhez nyugalmi állapotban szükséges
energiából (pl. légzés, vérkeringés), másrészt a
testmozgás során felhasznált energiából. Min-
dezek után logikus, hogy ha az energiafelvétel
kevesebb mint a felhasználás, akkor testsúlyunk
csökken. Ha az energiafelvétel és az energia-
leadás egyensúlyban van, akkor testsúlyunk ál-
landó. Ha pedig az energiafelvétel több mint a
felhasználás, akkor testsúlyunk nő. Ez egy elég
egyszerű alapszabály, mégis sokan elfelejtkez-
nek róla. 

Fontos megemlíteni, hogy a koplalás vagy a
rendszertelen étkezés következménye, hogy
lecsökken az alapanyagcsere, vagyis az ener-
gia, amit a szervezet az életfunkciókra felhasz-
nál. Az ideális testsúly megtartása érdekében
ezért is fontos mindennap ötször étkezni.
Ugyanígy az alapanyagcsere csökkenéséhez
vezet, ha valaki tartósan nagyon keveset eszik
(például mert fogyni szeretne). Ilyenkor az illető
hiába fogyaszt látszólag kevés ételt, mégsem
tudja elérni célját, vagy ha átmenetileg el is éri,
az nem lesz tartós, újból eléri, és több esetben
meghaladja a fogyókúra előtti testsúlyát (ezt
hívják jo-jo effektusnak).

Akár 2000, akár 6000 kcal a napi energia -
szükségletünk, érdemes tudnunk, hogy az ener-
giát adó tápanyagoknak (vagyis a fehérjéknek,
zsiradékoknak és szénhidrátoknak) van egy
ideális aránya, mégpedig: fehérjéből a napi ener -
gia(kalória)-bevitel 12-20%-a, szénhidrátból 55-
60%-a, zsírokból, olajokból pedig 20-25%-a. In-
tenzív fizikai munkavégzéskor, vagy ha cél a
testsúlycsökkentés, akkor több fehérjére van
szükségünk, hiszen nem az a cél, hogy valaki az
izomtömegéből fogyjon, hanem legfeljebb az
esetlegesen lerakódott zsírrétegekből.

Hogyan étkezzünk, ha
rendszeresen sportolunk?
Számos előnye van, ha a testmozgáshoz igazít-
juk táplálkozásunkat. Például optimális fizikai ál-
lapotban leszünk a terhelés időpontjára, fokozni
tudjuk a teljesítményünket, el tudjuk kerülni a

gyors kifáradást, és gyorsabban tudunk rege-
nerálódni edzés után.

Az étrend összeállításánál több szempontot
figyelembe kell vennünk: a sport(ág) jellegét, a
testösszetételt, az illető nemét (férfi/nő), az ener-
giaszükségletét, a környezeti hatásokat (hőmér-
séklet), s nem utolsósorban az ízlést. Az ener-
giaszükséglet meghatározásánál is számít a
nem (férfiaknak több mint a nőknek), a test -
össze tétel (minél több a zsírmentes testtömeg,
annál több energiára van szükség), a sportág
(állóképességi sportokban nagyobb az ener-
giaigény, mint erő/gyorserő sportágakban), s
persze figyelembe kell még venni az életkort, az
edzés intenzitását, időtartamát, gyakoriságát, a
nyugalmi anyagcserét (alapanyagcserét) és a
genetikai tényezőket is.

Nemcsak a hosszú távú egészséghez, ha-
nem az optimális sportteljesítményhez is fontos
a megfelelő testtömeg és izomszövet-zsírszövet
arány, mert a kedvezőtlen testösszetétel rontja a
sportteljesítményt. Akár több izomszövetet, akár
kevesebb zsírszövetet szeretnénk, ennek
eléréséhez idő kell. Ha fogyási céllal, helytelenül,
túlzottan alacsony energiabevitellel próbáljuk ezt
elérni, az fáradékonysághoz, izomtömeg-csök-
kenéshez (zsírtömeg-csökkenése helyett), be-
tegséghez, (sport) sérüléshez vezethet.

Az energiabevitel mellett érdemes figyelni a
szénhidrát–zsír–fehérje arányra is. A sportoló
szervezetében tárolt szénhidrátok meghatáro-
zóak az állóképesség szempontjából, a kifára-
dás ellen. Közvetlenül a sport előtt vagy alatt a
legjobb a gyorsan felszívódó, magas glikémiás
indexű, folyékony forma (pl. szűrt gyümölcsital,
turmix). Intenzív edzés vagy verseny után
különösen fontos az izom- és májglikogén-rak-
tárak újratöltése elegendő szénhidrátbevitellel.

A fehérjeszükséglet sportolóknál magasabb,
mint az átlag populációban. Túl alacsony fehér-
jebevitel esetén az izomrostok nem tudnak re-
generálódni, és az izomtömeg lecsökken.  

Ugyanakkor a túlzott fehérjebevitelnek is van-
nak káros következményei (2,5/ttkg/nap fehér-
jefogyasztás felett): gyomor- bélrendszeri pana -
szok, a vese túlterhelése, kiszáradás, elsavaso-
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Jóllehet a katonai állomány a jogviszony léte-
sítésekor az egészségi, pszichikai és fizikai al-
kalmasságvizsgálati kritériumoknak, valamint az
éves kötelező állapotfelméréseknek köszön-
hetően a civil populációhoz képest egészsége-
sebb és jobb fizikai kondícióval rendelkezik, ezek
a mutatók az életkor előrehaladtával mégis fo-
kozatosan romlanak. 

A teljesítménycsökkenés, a rizikófaktorok meg -
jelenése általában észrevétlenül zajlik hosszú
időn át, amikor azonban kialakul a betegség,
és már életminőségünket is befolyásolja, azt
szinte azonnal, „bármi áron” szeretnénk
megszüntetni.

Az egészséges egyensúlyi állapot évtizedes
fenntartásában az egyik legfontosabb tényező
az egészségtudatos táplálkozás és az ezt
kiegészítő testmozgás, hogy jó közérzetünket,
fittségüket minél tovább megőrizzük, és a be-
tegségeket lehetőség szerint elkerüljük. A leg-
többen odafigyelnek, hogy autójukba megfelelő
üzemanyag kerüljön, ami a motor optimális
működését és hosszú élettartamát biztosítja. Tes -
tünk számára az étel az üzemanyag, ezért fon-
tos, hogy olyan élelmiszereket válasszunk, ame-
lyek a mi „optimális működésünket és hosszú
élettartamunkat” is biztosítják. 

A helyes táplálkozás számos – hazánkban és
a Magyar Honvédség keretein belül is előfor-
duló – kóros állapot (pl. túlsúly, szív- és érrend -
sz eri betegségek, magas vérnyomás, magas
koleszterinszint) megelőzésében vagy kezelésé-
ben tud segíteni, ezenfelül javítja többek között a
stressztűrő képességet, az életkedvet, valamint
a nyugodt alvást is. A téma aktualitását adja az
a tény is, hogy az elmúlt években a misszióra je-
lentkező állomány körében az egészségi szem-
pontból alkalmatlan minősítések 20-25%-ának
hátterében az életmóddal és a táplálkozással
összefüggő ok volt (pl. elhízás, magas vérnyo -
más). Ebből is láthatjuk, hogy a kiegyensúlyozott,
tudatos táplálkozás az egyén egészségi álla-
potán túlmenően a harcképesség fenntar-
tásához is hozzájárul. 

Az MH egészségmegőrző program kereté-
ben különböző alakulatoknál tartott interaktív
előadások során alapvetően kétféle hozzáállás-
sal találkozunk: a többség régóta, rendszeresen
sportol, és akármit is eszik, mindig egészséges,
így – szerinte – nincs szüksége rá, hogy megta-
nulja, miként és hogyan figyeljen táplálko-
zására. Jóval ritkábban, de találkozunk olyanok-
kal is, akik maximális tudatossággal és tájéko-
zottsággal odafigyelnek étkezésükre, és tisztá-

ban vannak vele, hogy milyen súlya van a meg-
felelő táplálkozásnak szervezetünk optimális
működésében.

Megfigyeléseink szerint az első csoportba
tartozók közül nagyobb arányban kerülnek ki
azok, akik a 30-as éveik vége, illetve 40-es
éveik közepe felé közeledve némi túlsúllyal ren-
delkeznek (főleg a hasi részen), magas a
vérnyomásuk, esetleg a vérzsír-szintjük is.  Bár
a megfelelő táplálkozási szokásokat legideá-
lisabb gyermekkorban kialakítani, de soha
nem késő ezt elkezdeni – ami természetesen
nem jelenti azt, hogy olyan ételeket kell enni,
ami nem ízlik, vagy amitől éhesek maradunk,
hiszen az étkezés is egy fontos örömforrás, ami
kihat a közérzetünkre. A szokásaink megvál-
toztatása az egyik legnagyobb kihívás egész-
ségmagatartási kultúránk fejlesztésében. A
hosszú távon is fennmaradó viselkedésvál-
toztatáshoz nagyfokú tudatosság kell. Fontos,
hogy ne az egyik napról a másikra „rúgjuk fel”
több évtizedes szokásainkat, hanem fokozato-
san; egyéni alkalmazkodóképességünknek
megfelelően vezessük be az új táplálkozási
szokásokat az életünkbe. 

Az étkezés 
10 aranyszabálya

1. Annyi ételt fogyasszunk el, amennyire a
szervezetünknek szüksége van. Értelemszerűen
intenzív fizikai megterhelés esetén többet, mint
ha egész nap ülőmunkát végzünk.

2. Lehetőség szerint étkezzünk naponta öt -
ször! Akár szükségünk van testtömeg-csök-
kentésre, akár nincs, minden esetben előnyö-
sebb, ha többször kevesebb ételt fogyasztunk,
mint ha naponta egyszer sokat.

3. Mindennap együnk nyers zöldséget,
gyümölcsöt! Sok előnyös hatása van, például
segíthet megelőzni szív- és érrendszeri vagy da-
ganatos betegségeket, rosttartalma hozzájárul
a megfelelő bélműködéshez.

4. Fogyasszunk rendszeresen teljes kiőrlésű
gabonafélét, pékárut! A magas rosttartalom az
emésztőrendszer védelmén felül számos jóté-
kony hatással rendelkezik – például segít a vér-
cukorszint-ingadozásokat kiküszöbölni.

5. Együnk változatosan! Ha mindig ugyanazt
az 5-10 féle ételt vagy alapanyagot fogyasztjuk,
egyes tápanyagokból túl sokat viszünk be, mi-
közben a többiből kevesebbet, mint amire a
szervezetünknek szüksége lenne.

6. Fogyasszunk hetente halat vagy omega-3

zsírsavat tartalmazó forrást (például jó mi -
nőségű olívaolajat, lenmagolajat, diót)!

7. Ételeinket kevés sóval készítsük, különösen,
ha vérnyomásunk időnként magasabb a nor-
málisnál! Só helyett használhatunk friss vagy
szárított fűszereket, hiszen fontos, hogy finom-
nak találjuk az ételt, amit megeszünk!

8. Ne fogyasszunk túl gyakran bő zsír-
ban/olajban sült ételeket (pl. sült burgonya, rán-
tott hús), különösen, ha túlsúlyunk van, mert
növeli a szív- és érrendszeri, valamint a daga-
natos betegségek kialakulásának kockázatát.

9. Fogyasszunk elegendő kalciumforrást (pl.
tej, tejtermékek), ami elengedhetetlen a váz-
rendszer alapját képező erős csontozat biz-
tosításához.

10. Fogyasszunk legalább 2,5-3 liter folyadé-
kot mindennap! Erős fizikai igénybevétel, nagy
hőség esetén többet is! Ne várjuk meg, hogy
szomjúságérzetünk legyen! Szomjunkat vízzel,
ásványvízzel oltsuk!

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni:
semmilyen étel nem tiltott, csupán az arányok és
a mérték betartása számít. 

Prevenciós programjaink során gyakran kap-
juk azt a kritikát, hogy „nézzünk szét saját há-
zunk táján” és kezdeményezzük a honvédségi
étkezdék ételválasztékának bővítését, illetve
minőségi javítását, ugyanis sok helyen az ebéd-
re kiszolgált étel nem felel meg az egészséges
táplálkozás minőségi követelményeinek. Nos, az
egyes alakulatok étkezdéjében valóban egy
meghatározott ételsorból választhatunk, de az
ebéd kivételével a többi – a másik négy!  – étke-
zésünk alkalmával fogyaszthatunk olyanokat,
amellyel kiegyensúlyozhatjuk, személyre sza-
bottá, s összességében számunkra ideálissá te-
hetjük a napi tápanyag-bevitelünket.

A kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendsze-
res testmozgás felerősíti egymás jótékony
hatását, így érdemes mindennap tudatosan ét-
kezni, és naponta legalább 30 percet intenzíven
mozogni! Ne feledjük: a helyes táplálkozási
ajánlások betartása még fontosabb egy
sportoló számára!

Az egészség felbecsülhetetlen érték, de ez
csak akkor tudatosul bennünk, amikor elveszít-
jük ezt a kényes egyensúlyi állapotot. Az egész-
ségtudatos táplálkozás sokak szerint nagyon
költséges, ezért maradnak a jól bevált, szokásos
élelmiszerek fogyasztása mellett, amelyben oly-
kor akár megtalálhatóak a különböző édes és
szénsavas üdítőitalok, amelyek jóval drágáb-
bak, mint a 1,5 literes szénsavmentes ásványvi-
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„L ehet egy csillaggal több?” címmel rendezte
meg a HM Rekreációs és Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit K ft. ( új nevén B essenyei György
Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit
K ft.)  a Magyar Honvédség országos tehet-
ségkutató versenyét. A kulturális versenyso-
rozat döntőjében, a vers és próza kategóriá-
ban az MH 1 2. Arrabona Légvédelmi Rakéta-
ezred versenyzője, Lengyel Andrea főtör-
zsőrmester szerezte meg az első helyet.

– Mióta foglalkozik versmondással?
– Középiskolai éveim alatt kezdtem komo-

lyabban foglalkozni a versmondással, ma-
gyartanárom, Török Jánosné biztatására. Év-
nyitók, évzárók, iskolai ünnepségek egyik ál-
landó szavalója voltam. Később néhány ver-
senyen részt vettem, de a fődí jat soha nem
sikerült elhoznom, általában különdí jakat
kaptam. 2002-ben mondtam utoljára verset
versenyszerűen, színházi körülmények kö-
zött, ezért is nagyon nehezen vettem
rá magam a „L ehet egy csillaggal több? ” te-
hetségkutatón való részvételre.

– Mi volt a motiváció a megmérettetéshez?
– Ha a kollégáim és a barátaim nem biz-

tattak volna, akkor nem mertem volna nevez-
ni. Külön köszönettel tartozom G latzné Vida
B eatrix zászlós asszonynak, akivel hosszú
órákat beszélgettünk át, és lelki támaszt
nyújtott nekem. Katonatársaimmal együtt őt

úgy hívjuk, „mindenki mamija”,
hiszen rá mindig lehet számíta-
ni. Magától a szerepléstől kicsit
féltem. Ismertem, milyen érzés a
kivilágított színpadon állni egye-
dül, csak a mikrofon és én, a né-
zőközönségből senkit nem látni,
csak érezni a kíváncsi publiku-
mot. Ez egy különleges helyzet:
egyszerre felemelő és félelem-
keltő is. Pár perc alatt átéled a
poklot és a mennyországot.

– Milyen versek állnak önhöz
a legközelebb?

– Azok a művek, amelyeket úgy kell előad-
ni, mint egy mesét. Amelyek előadásakor, az
epikus színházhoz (Brecht)  hasonlóan, a hall-
gatóság beleéli magát a gondolatvilágba úgy,
mintha ő maga is szereplője lenne a törté-
netnek. Kedvelem a magyarsággal kapcsola-
tos verseket, a forradalmi költészetet, a ver-
ses novellákat.

– Miként emlékezik vissza a versenyre?
– Az elődöntő nem úgy sikerült, ahogy azt

elképzeltem. Nagyon izgultam, a versem el-
ső és utolsó versszakát elkapkodtam. A dön-
tőn a hibákat sikerült kijaví tanom; éreztem,
úgy szavalok, mint még soha. Szerencsére
Körtvélyessy Zsolt színművész, a zsűri elnö-
ke is megerősített ebben. Soha nem felejtem

azt a pillanatot, mikor állva tapsolt a közön-
ség. Fantasztikus volt, szinte eufórikus, az
örömtől sírtam. Hatalmas erőt adott, hogy
tudtam, kollégáim, akik egyben a barátaim is,
ott ülnek a nézőtéren, és szívből szurkolnak
nekem. A siker ellenére úgy döntöttem, hogy
a jövőben nem indulok versenyen; nekem ez
a sikeres szereplés feltette a koronát az ed-
digi versmondói pályámra, önbizalmat adott,
barátokat szereztem. Természetesen a sza-
valással nem hagyok fel, ha hívnak, örömmel
megyek rendezvényekre. B ízom benne, hogy
szeptembertől megkezdhetem tanulmányai-
mat a B ánfalvy Ági Színi Tanodában.

Gulyás Attila őrmester
Fotó: a szerző felvétele

Igencsak meglepődtem, amikor a közelmúlt-
ban Kecskeméten jártam és összefutottam a
Magyar Honvédség K elet-magyarországi
Hadkiegészítő P arancsnokság 6. sz. Tobor-
zó- és Érdekvédelmi Irodájának irodavezető-

helyettesével, Kelő István századossal. Ami-
kor utoljára találkoztunk, még zászlós volt.
K íváncsi voltam, hogyan történt ez a szá-
momra gyorsnak tűnő előrehaladás. 
– Közel két évtizede, 1 992. szeptember 1 -jé-
vel kerültem a hadkiegészítő parancsnokság
állományába mint továbbszolgáló őrmester.
Sorkatonai szolgálatomat itt, K ecskeméten
töltöttem, példaértékű emberi kapcsolatok
között, ami erősítette bennem a katonai pá-
lya iránti vonzódásomat. Nem tagadom, fog-
lalkoztatott az előmenetel kérdése is, ezért
alaposan tanulmányoztam a továbbszolgáló-
kat érintő törvényeket, határozatokat, paran-
csokat. Megkönnyítette az előrelépésemet,
hogy érettségiztem, ez ugyanis alapvető kö-
vetelmény volt és maradt. Időközben elvé-
geztem a hadkiegészí tési és mozgósítási
tanfolyamot, majd diplomát szereztem a
ZMNE  védelmi igazgatási szakán. J elenleg

az érdekvédelem területén dolgozom, kie-
melten a kegyeleti feladatokkal foglalkozom.
Átérezve az elhunyt hozzátartozók helyzetét,
igyekszem nagy gondossággal, odafigyelés-
sel, megértéssel végezni a munkámat, segí-
teni őket életük e nehéz szakaszában. Az
elmúlt év októberében léptem elő száza-
dossá. Volt katonatársaim közül sokan gra-
tuláltak, különösen azok, akik tisztában van-
nak vele, továbbszolgáló őrmester koromtól
mennyit tanultam, küzdöttem azért, hogy ki-
tűzött célomat elérjem. C sak azt tudtam ne-
kik is ajánlani: amennyiben a hivatásos ka-
tonai pályát szeretnék élethivatásul válasz-
tani, kövessék a példámat. F olyamatos,
élethosszig tartó tanulás és fegyelmezett,
szorgalmas munkavégzés. Más, könnyebb
út nemigen kínálkozik. 

Lejegyezte: 
Deli J ózsef nyugállományú ezredes

dás, pszichés panaszok stb. Erősportokat
űzőknél különösen fontos, hogy a magasabb
fehérjefogyasztással járó esetleges emész-
tőrendszeri problémákat elkerüljék napi négy-
ötszöri étkezéssel, elegendő rost-, zöldség-,
gyümölcs- és folyadékfogyasztással, vagyis tu-
lajdonképpen a táplálkozás fentebb felsorolt 10
aranyszabályával.

Általánosságban elmondható, hogy állóké-
pességi sportokban nagyobb a szénhidrát -
igény, míg erő-sportágakban nagyobb a
fehérjeigény.

A zsiradékok (zsírok, olajok) leginkább a
hosszan tartó, alacsony intenzitású mozgásnál
biztosítják az energiát. A túl sok zsiradékfo-
gyasztás elhízáshoz és szív- és érrendszeri be-
tegségekhez vezet, de a túl kevés is káros, mert
szervezetünknek szüksége van zsiradékra a
zsírban oldódó vitaminokhoz, az idegrendszer-
hez, a hormonokhoz stb. 

Hogyan igazítsuk 
az étkezéseinket 
az edzésekhez?

Edzés előtt olyan ételeket érdemes fogyaszta-
nunk, amiknek magas a szénhidráttartalma és
gyorsan ürülnek a gyomorból (vagyis alacsony
a fehérje-, zsír- és rosttartalmuk). Edzések alatt,
ha túl hosszú az edzés, gyorsan felszívódó
szénhidrátra van szükségünk (pl. szőlőcukrot
tartalmazó, izotóniás ital). Edzés utáni regenerá-
cióhoz minden tápanyagra szükségünk van:
szénhidrátokra a glikogénraktárak újratöl-
téséhez, fehérjére az izomsejtek regenerá-
ciójához, valamint elegendő zsiradék-, vitamin-
és ásványianyag-bevitelre is.

Kiemeljük a folyadékfogyasztás fontosságát,
hiszen a dehidratált állapot rontja a teljesítőké-
pességet, és fejfájást, hányingert, szédülést,
gyengeséget, kimerültséget, rosszabb esetben
kiszáradást okozhat. A szükséges bevitel 2,5–3
liter/nap, de forró környezet vagy extrém fizikai
megterhelés esetén akár 4–6 liter is lehet na-
ponta. Szomjoltásra a megfelelő folyadék a jó
minőségű víz vagy a szénsavmentes ásványvíz.
Mindennapos használatra olyan ajánlott, amely-
nek ásványianyag-tartalma 600 mg/l-nél nem
több. Azonban verejtékezéssel nem csak folya-
dékot, hanem ásványi sót is veszítünk, így ennek
pótlására is figyelni kell, edzések előtt, alatt és
után is. Sportoláskor izotóniás italok javasoltak,
amelyek ozmolaritása (az aktív részecskék kon-
centrációja) megegyezik a szervezetünkben
mérhetővel. Különben a magasabb folyadékbe-
vitel vizet von el a sejtektől vagy épp ellenke-
zőleg, megduzzasztja azokat. Edzés alatt nem
javasolt sem szénsavas, sem koffeintartalmú ital
fogyasztása. 

Útravaló az éves 
állapotfelmérésre

Előfordul, hogy a nem megfelelő fizikai felké -
szülésen túl azért sem tudnak a katonák megfe-
lelő teljesítményt nyújtani az éves felméréseken,
mert nem gondoskodnak arról, hogy szerve-
zetük optimális teljesítőképességű állapotban
legyen. Fontos a felmérés előtti napokban a
szénhidrátraktárak feltöltése, valamint a megfe-
lelő pihenés, különösen a megmérettetés előtti
éjjelen. Ez persze nem könnyű, ha valaki hajnal-
ban indul, hogy fél nyolcra az alkalmasság-
vizsgáló intézetbe érjen. Mivel legtöbb esetben
éhgyomorra történő vércukormérés is történik
aznap, sokan akár már 4-5 órája nem étkeztek,
mire erre sor kerül. Mivel a Petőfi laktanyában
büfé sajnos nem üzemel, csak étel-ital auto-
maták (amiket nagyon hamar „kifosztanak” az
élelmesebbek), sokan szinte étlen-szomjan
mennek ki a pályára. Márpedig kiürült szénhid -
rátraktárakkal és leesett vércukorszinttel
ugyanúgy nem lehet jól teljesíteni, mint ha a
futás előtt gyorsan egy jó nagy húsos szend-
viccsel csillapítja valaki farkaséhségét. Ezért ja-
vasoljuk mindenkinek, hogy hozzon magával fo-
lyadékot, szőlőcukrot és könnyen emészthető
ételt fogyasszon, különösen a 3200 méteres
futás előtt. További tippként ajánlani tudjuk, hogy
otthon vagy a felmérés előtt készítsenek saját-
készítésű közel izotóniás italt (0,5 liter szénsav-
mentes ásványvízhez 3 teáskanál szőlőcukrot,
egy teáskanál mézet, egy fél frissen csavart
citrom levét és kevés ásványisó-keveréket
adunk, majd jól összekeverjük). A felmérés előtt
30 perccel elfogyasztjuk, így a szőlőcukor gyor-
san ad majd energiát, míg a méz hosszabb
távon fejti ki hatását, így a 3200 méter végén is
lesz elegendő energiánk, a citromlé C-vitamint,
antioxidánst tartalmaz, segítve a rege-
nerálódást, az ásványi anyagok pedig pótolják,
amit izzadással elveszítünk.     

Az állapotfelmérés után valamivel (kinek 5
perc, kinek fél óra szükséges a megterhelést
követően, hogy étkezni tudjon) jöhet a jól megér-
demelt bőségesebb, teljes értékű étel – amely-
ről szintén érdemes előre gondoskodni.

Zárógondolatként rendhagyó módon kanya-
rodjunk vissza írásunk bevezetőjére: a legtöb-
ben odafigyelnek, hogy autójukba megfelelő
üzemanyag kerüljön, ami a motor optimális
működését és hosszú élettartamát biztosítja. Tes-
tünk számára az étel az üzemanyag, ezért fon-
tos, hogy olyan élelmiszereket válasszunk, me-
ly ek a mi „optimális működésünket és a hosszú
élettartamunkat” is biztosítják. 

S zabó I ldikó főhadnagy – 
Hegedűs C saba hadnagy – 

Sótér Andrea alezredes
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A Honvéd Altiszti Folyóirat tagja az Európai
Katonai Sajtószövetségnek (EMPA)

A lapban megjelenő közlemények tartalma
nem feltétlenül esik egybe a Honvéd 
Vezérkar adott kérdésben kialakított 
álláspontjával. Ettől függetlenül helyt 
adunk a témában megjelenő más 

szakmai nézőpontoknak is, amennyiben
azok a megoldás irányába hatnak.
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Az immár sportágként is nyilvántartott te-
vékenység Finnországból ered, és már az 1930-
as években használták a sífutók mint nyári ed-
zésmódszert. Mai formájában az 1980-as évek-
ben született újjá, Tom Rutlin amerikai sportszak-
ember jóvoltából, aki kidolgozta a maihoz ha -
son ló mozgásformát. 1997-ben egy finn sportok-
tató, Marko Kantaneva dolgozta fel a témát
szakdolgozatában, és ezt követően karolta fel a
fitness világa a síjárást.

Időközben a síbotokat speciális nordic wal-
king botok váltották fel, ami megkönnyíti a nem
havas terepen való használatot, és a használók
pénztárcáját. Ettől eltekintve egy egyszerű, olcsó
és egészséges tevékenységről van szó, ami
egyesíti a gyaloglás, a futás és a sífutás előnyeit.
Jellemző rá a speciális diagonál lépés, ami a
botok segítségével, a lépéshossz nyújtásával
alakítható ki. Fejleszti az állóképességet, a
mozgáskoordinációt.

Mindenki alkalmazhatja, még azok is, akik
egyensúlyi, keringési vagy mozgásszervi prob -
lémákkal küzdenek, köszönhetően a kíméletes
terhelésadagolás lehetőségének.

Indoor-cycling

Megnyugtatjuk a kedves olvasót, hogy nem az
utolsó idegen kifejezéssel találkozik. Az, hogy a
fitness módszerek idegen elnevezéseit átveszi a
hazai szakma is, elsősorban marketing okokra
vezethető vissza. Gondoljunk csak bele, mennyi -
vel vonzóbb egy ismeretlen elnevezés, ami
valami titokzatosat vagy tudományosat sugall,
mint a magyar megfelelője, pl. szobakerék-
pározás.

A kifejezés egyébként gyűjtőfogalom, és

magában foglalja azokat az edzésmódszereket,
amelyek esetében teremben, szobakerékpáron
hajtjuk végre a gyakorlatokat.

Az indoor-cycling lényege, hogy egy terem-
ben elhelyezett szobakerékpárt kombináltak egy
pulzusmérő készülékkel. A pedálozás sebes-
ségét és az ellenállás nagyságát változtatva, az
aktuális pulzusszámot figyelve folyamatosan a
megfelelő pulzustartományban tartható a
sportoló. A kerékpározás hatására fokozódik a
vérkeringés, javul az állóképesség. Az edzés
során a szervezet elkezdi felhasználni a zsírsa-
vakat az energianyerés érdekében, így zsíré-
getésre is alkalmas.

Maga a szobakerékpározás mindenki
számára ajánlott, de a terhelés helytelen meg-
választásával, a kormány és az ülésmagasság
rossz beállításával komoly mozgásszervi prob -
lémák adódhatnak.

Spinning

A módszer Jonathan Goldberg nevéhez fűződik,
aki triatlonversenyzőként sokszor 20 órát is eltöl-
tött kerékpáredzéssel. Egyszer, egy éjszakai ed-
zés alkalmával majdnem életét vesztette. Hogy
az ilyen veszélyeket elkerülje, elkezdett gondol-
kodni, hogyan lehetne biztonságosabb, de
hatékony edzésmódszert találni az éjszakai
kerékpározás helyett. 

Így született meg a spinning, ami szakított a
hagyományos, monoton és magányos szo-
bakerékpározás világával, ehelyett egy egész
csapat egyszerre teker az oktató utasításait fi -
gyelve. A közös edzés örömét csak fokozza a
háttérből jövő zene. Az edzés elején közepes
iramban kezdődik a munka, így melegítve be a

szervezetet. Ezután jön az intenzív kalóriaégető
sprinttekerés, majd levezetésképpen megint a
lassabb iram. A terhelést az edző segítségével
mindenki egyénre szabottan alakítja ki.

Igazán élvezetes és divatos edzésmódszer,
ahol az oktató személyisége és a zene szinte el-
tünteti a monotonitást, bár az edzés végén a
sportolók gyakran úgy másznak le a gépről.

Aerobics

Mind a kifejezés, mind a jellemző gyakorlatsor
Kenneth Cooper nevéhez fűződik, aki az 1960-
as évek végétől vizsgálta az erő, a gyorsaság és
az állóképesség jellemző összefüggéseit. Mint
már említettük, a sejtek munkájához energiára
van szükség. Ha a tápanyagok lebontásához
(elégetéséhez) rendelkezésre áll elegendő oxi-
gén, akkor aerob, ha nem, akkor anaerob körül-
ményekről, illetve lebontási folyamatról be -
szélünk. 

Ebből származik az aerobics kifejezés is, ami
olyan gyakorlatokat jelent, amelyek ala -
csonyabb intenzitásúak, ezáltal a szervezetnek
van ideje a szükséges oxigénmennyiség biz-
tosítására. Az 1970-es évek folyamán vált
mozgalommá a Jane Fonda által népszerűsített
mozgásforma, ahol elsősorban ritmikus gyakor-
latokat alkalmazva, zenére, egy oktató
irányításával, csoportban végezték a gyakorla-
tokat. Az eredeti program alkalmas volt a szív-
vérkeringés állapotának, a hajlékonyságnak és
az erőnek a fejlesztésére. 

Később a mozgalom sportággá fejlődött, és
a gyakorlatok egyre nagyobb terhelést jelentet-
tek. Ma már gyakran fordul meg a szakemberek
fejében, hogy meg kellene változtatni a sportág
nevét anaerobics-ra. Az aerobics egyébként
ajánlható mindenkinek, elsősorban nőknek.
Előnye a csoportban végzett tevékenység, vala-
mint a zene motiváló hatása.

Step-aerobic

Az aerobic alapelveire épülő módszer, ahol a
főszerep a „step”-nek nevezett eszköznek jutott,
persze ezt a lábaink nem így látják. Szintén rit-
mikus mozgásokról van szó, de a hangsúly az
alsó végtagra helyeződik; 4-8-32 lépésből álló
ciklusokra osztható a program, ahol felváltva
lépünk fel az eszközre, majd vissza. A gyakorla-
tok nehezíthetők a térd vagy a sarok emelésével,
a láb lendítésével.

Szintén nagyszerű kalóriaégető módszer, fej -
leszti az állóképességet és a vérkeringést. 

Visszér-, illetve mozgásszervi problémák
esetén ki kell kérni a szakorvos véleményét.

Dr. Eleki Zoltán alezredes – 
Sárközi Zoltán nyá. őrnagy

(Folytatjuk)
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Az állóképesség az a képesség, aminek
segítségével a szervezet, ellenállva a fáradás-
nak, képes folytatni, fenntartani az adott fizikai
tevékenységet. Hátterében elsősorban az izom-
sejtek anyagcsere-folyamatai állnak. Az izom-
sejtnek munkájához energiára van szüksége,
amit tápanyagok lebontásával nyer. A fizikai ak-
tivitás növekedésével, illetve a szervezet fára-
dásával egyre kevésbé jut hozzá a sejt a
szükséges tápanyaghoz, illetve a lebontáshoz
szükséges oxigénhez.

Az állóképesség fejlesztése során az izomsej -
tek oxigénfelvevő képességének javulása mel-
lett a légzés-vérkeringés rendszer is fejlődik,
növelve az oxigénkínálatot, illetve az anyagcse-
re-termékek elszállítási képességét.

Az állóképesség a testi képességek alapja,
minden teljesítményfokozást érdemes erre épí-
teni, ezzel kezdeni. Emellett a keringésre és ál-
talában a szervezetre gyakorolt jó hatása miatt
az állóképesség-fejlesztés az egészségi álla-
potra is jótékony hatással lesz.

Most nem térünk ki az állóképesség fajtáinak
részletezésére; ebben a részben elsősorban a
hosszú távú állóképességre helyezzük a
hangsúlyt.

Az állóképesség-fejlesztés során segítségünk -
re lehet, ha figyeljük pulzusunkat. Önmagában
a szív percenkénti összehúzódásainak a száma
nem elegendő információ, de folyamatosan
kontrollálva segítségünkre lehet a terhelés meg-
határozásában, vagy a pillanatnyi edzettségi ál-
lapot megbecsülésében.

Nyugalomban a szívünk átlagosan hatvan-
hetvenszer húzódik össze percenként. Fizikai ter-
helés hatására ez a szám jelentősen növekszik.
Edzés előtt meg kell határozni a maximális pul-
zusértéket, majd ennek alapján ki lehet tűzni azt
a pulzusértéket, ahová el kell jutni az edzés
során. Mivel most nem szeretnénk az olvasó
idejét rabolni a részletekkel, ezért csak annyit
jegyzünk meg, hogy általában 120-160-as pul-
zusszám között kell dolgozni ahhoz, hogy ed-
zéshatást érjünk el.

Cardio-edzés

A kifejezés a szívre, közvetetten a vérkeringésre
utal. Olyan mozgásokat takar, ahol a szívet dol-
goztatjuk, folyamatos, hosszan tartó erőkifejtés-

sel, jellemzően alacsonyabb intenzitással. A biz-
tonság érdekében kezdőknek érdemes a ma-
ximális pulzus 60%-án kezdeni az edzéseket,
majd innen emelni fokozatosan 70-80%-ra. A
kor előrehaladtával az intenzitást fokozatosan
csökkenteni kell.

Maga a cardio-edzés lehet séta, kocogás,
kerékpározás, lépcsőzés, vagy minden olyan cik-
likus mozgás, amit hosszú ideig tudunk végezni
és megmozgatja a végtagjainkat. Végezhető
szabadban vagy edzőtermi gépeken. Az állóké-
pesség-fejlesztés mellett kiváló bemelegítéshez
és levezetéshez, valamint zsírégetéshez.

Az edzésintenzitás növekedésével eljutunk az
aerob-anaerob terhelés határára, a további ter-
helésfokozás már az anaerob tartományba tar-
tozó energianyerést eredményez, ami maga -
sabb pulzusszámot, erős oxigénhiányt és a vér
jellemző savasodási értékeit eredményezi. Minél
később lépjük át az anaerob-küszöböt, annál
jobb az állóképességünk.

És hogy mikor a legjobb edzeni? A nap bár-
mely szakában. A legfontosabb, hogy rendsze-
resen végezzünk olyan mozgást, ami megdol-

goztatja a szívet és a légzőrendszert; egy-egy
alkalom legalább 25-30 percig tartson.

A módszer mindenkinek ajánlott, de ügyelni
kell arra, hogy lehetőleg minél tisztább levegőt
tudjunk belélegezni, így nem javasoljuk a kocsi-
utak mentén történő futást, vagy az erősen
szennyezett nagyvárosok levegőjét. Keressünk
egy parkot, erdőt vagy külvárost. Ilyenkor ugya-
nis a tüdő a fokozott működés miatt sokkal több
káros anyagot lélegez be, mint nyugalmi hely-
zetben.

Mozgásszervi problémák esetén válasszunk
olyan mozgásformát, ahol a sérült testrészt
kímélhetjük (pl. evezőpad lábsérülésnél, úszás
gerincproblémáknál stb.).

Nordic Walking

A nordic walking vagy ski walking (magyarul
északi gyaloglás, síjárás) lényege, hogy egy pár
speciális bot és egy különleges gyaloglótechnika
segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor
kímélő módon fejleszthetjük állóképességünket,
izomerőnket, mozgáskoordinációnkat.

AZ AMERIKAI KATONÁK ERŐNLÉTI EDZÉS KÖZBEN

A BOT MINDIG KÉZNÉL VAN

A FIZIKAI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉT
SZOLGÁLÓ EDZÉSPROGRAMOK (3.) 

ÁLLÓKÉPESSÉG-FEJ LESZTŐ ELJ ÁRÁSOK
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A magyar kultúra közös kincsünk, nemzeti lé-
tünk alapja, végső soron az életünk érdeké-
ben kifejtett cselekvés és nemzeti azonos-
ságtudat egyszerre. A magyar kultúra őrizte
meg a történelmünk során létrehozott kultu-
rális hagyományokat és értékeket: a falvak
hagyományát, a nép ajkán született népdal-
kincset, de a kúriák és kastélyok művészet-
szervező, művészethordozó erejét is. Leg-
fontosabb közvetí tő közege a maga nemé-
ben egyedülálló magyar nyelv és a lá-penta-
ton dallamvilág. 

Nemzeti himnuszunkban nemcsak a ma-
gyar sors, viharos történelmünk századai ele-
venednek fel, hanem a nép által megőrzött
és átörökített nemzeti kultúra is. Kodály írja:
„Az az igazság, hogy a földműves nép közt
fennmaradt dalok java valamikor az egész
magyarság tulajdona volt, és ez az a közös-
ség, ahol egy érzésben találkozhatik az egy-
szerű pásztor a nemzet bármely nagyjával,
ahol mind a kettő csak ember, és annyit ér,
amennyire ember.”

A magyar nép történelmében előfordult,
hogy egyszerűen betiltották a magyar nyelv
használatát, a Himnusz éneklését, de az is,
hogy át akarták íratni Kölcsey veretes szöve-
gét és  Erkel zenéjét, mondván, egy szocia-
lista állam himnusza nem lehet ima, nem
kezdődhet „Isten” szóval. E  becstelenségre
felkért I llyés G yulának és K odály Zoltánnak
sikerült tapintatos diplomáciával kitérnie a
dicstelen feladat teljesítése elől. 

Kölcsey 32 éves korában, 1823. január 22-
én a S zatmár megyei C sekén fejezte be, il-
letve tisztázta le a Himnusz kéziratát. ( J anu-
ár 22-ét, a Himnusz születésnapját, újkori
kultúrtörténetünk 1989-ben a magyar kultúra
napjává avatta.)  A költő 48 éves korában,
1 838-ban távozott az élők sorából, így nem
érhette meg verse dallá válását. 1 844-ben
B artay Endre, a Nemzeti S zínház igazgatója
pályázatot í rt ki az addigra már népszerűvé
vált Kölcsey-költemény megzenésítésére. A
díjat Erkel F erenc nyerte el, aki egyetlen óra
alatt szerezte a Himnusz zenéjét. Idős kori
visszaemlékezésében így vall erről: „Eszem-
be jutott az én első mesteremnek a szava,
aki P ozsonyban tanítva ezt mondta: F iam,
amikor valami szent zenét komponálsz, min-
dig a hangok szava jusson először eszedbe.”
A művet a Nemzeti S zínház mutatta be a
nagyközönség számára 1 844. július 2-án, és
már egy hónap múltán az Óbudai Hajógyár

munkásai ezt énekelték egy gőzhajó vízre
bocsátása alkalmával. Hivatalos állami ünne-
pen először 1 848. augusztus 20-án hangzot-
tak fel a Himnusz hangjai.  

A kétségbeesés bontott gyászfátylat a
megidézett közelgő nemzethalál fölött Vörös-
marty lelkében, amikor 1 835 végén, pesti la-
kásán írni kezdte, és csak egy teljes eszten-
dő gyötrelmes javí tásai után, 35 éves korá-
ban fejezte be legnagyobb nemzeti ódánkat,
a Szózatot. Nyomtatásban 1 836 decemberé-
ben meg is jelent az Auróra lapjain, nyilvános
előadására pedig 1 838 februárjában került
sor. Egressy Béni két alkalommal is megze-
nésítette a verset, melyet első alkalommal
kórusműként mutattak be, de a közönség
nem fogadta kitörő lelkesedéssel. 1 843-ban
Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója
hetven körmöci aranyat ígért annak a dal-
szerzőnek, aki sikeresen zenésíti meg Vö-
rösmarty költeményét. Egressy másodszor is
nekifogott, és az elkészült dalmű végül sikert
aratott a nemzeti színházi bemutatón. K os-
suth L ajos a P esti Hírlap 1 842. júniusi szá-
mában írta: „Ha Vörösmarty mást soha nem
írt volna, mint a Szózatot, ezen egy művével
is hervadhatatlan koszorút körí tett volna
homlokára, hiszen a Szózat máris nemzeti
himnusszá vált…” 

A két, közel egy időben megzenésített köl-
temény között nemes versengés alakult ki,
amely mögött vélhetően a Kossuth vezette li-
berális erők és a konzervatívok küzdelme
állt. Akárhogy is, az tény, hogy a Habsburg-
ház trónfosztását megszavazó 1 848–1 849-
es forradalmi Magyarország nem választott
hivatalos himnuszt. A diákok az iskolai ün-
nepségeken, a hívők az istentiszteleteken,
kórusok a koncerteken, rendezvényeken,
úgy Erdélyben, mint a F elvidéken, ország-
szerte állami és egyházi ünnepeken együtt
énekelték a Himnuszt és a Szózatot, sőt, né-
ha még a R ákóczi-indulót is eljátszották. Ér-
dekesség, hogy a katolikus Magyarországon
évszázadokig a „B oldogasszony Anyánk”
kezdetű egyházzenei költemény töltötte be a
himnusz szerepét, sőt a katolikus egyházban
a mai napig ápolják e hagyományt, és ének-
lik azt.   A nemzeti himnusz törvényesítésére
azonban egészen 1 989-ig kellett várni, pedig
1 905 áprilisában R átkay Károly országgyűlé-
si képviselő két paragrafusból álló törvényja-
vaslatot nyújtott be a „Magyar Nemzet him-
nuszáról”, amelyben a Kölcsey–E rkel-művet

javasolta. A törvényjavaslatot azonban F erenc
J ózsef sohasem szentesítette, így a Himnusz
legalizálása keletkezésétől törvénybe iktatásá-
ig 1 46 évet váratott magára, míg végül azt a
rendszerváltás tette meg. Az 1 989. évi XXXI.
törvény 36. §-a módosította az 1 949. évi, több-
ször módosított XX. törvényt, az alkotmányt,
mely megfogalmazásában Kölcsey F erenc
Himnusz című költeménye, E rkel F erenc zené-
jével, nemzeti jelképünk. Magyarország Alap-
törvényébe (2011 )  is ez a meghatározás került.

A tudomány, a művészetek nem létezhet-
nek azt érteni, élvezni és művelni képes em-
berek, a nemzet nélkül. De a kultúra nem
csak tudást, műveltséget hordoz, hanem er-
kölcsöt is, a kultúra értékeit tehát becsülni
kell, sőt törvényei szerint élni, tanulságait ér-
vényesíteni. 

Druzsin J ózsef zászlós
( Részlet a szerző nagyobb lélegzetű 

munkájából.)
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A katonák érdekében elindított, „K atonák
munkaerő-piaci reintegrációjának képzési
programja” címet viselő projekt sikerét, a ci-
vil szervezetek kezdeményezésére, három
civil szervezet, egy állami szervezet – a Ma-
gyar Honvédség – és a védelmi ipar piaci
szereplő tagvállalatai, szektorközi összefo-
gással és együttműködéssel érték el. A Nor-
vég Alap pályázata is kiemelten kezelte, pre-
ferálta a civil részvételt a projektben. A világ
nyugati felén már régóta felismerték, hogy a
társadalmi részvétel, a társadalmi összefo-
gás alapvető integrációs tényező, s többlete-
rőforrás a feladatok megoldásában. 

A programban a norvég finanszí rozási
mechanizmus kezdeményezésének eredmé-
nyeként létrehozott konzorcium – három
NGO ( MH S zociálpolitikai Közalapítvány, Ka-
tonákért Közhasznú Alapítvány, Magyar Vé-
delmiipari S zövetség)  és két egyetem
( ZMNE , NDUC )  együttműködésével – ered-
ményesen biztosította, hogy a közös munká-
ban érvényesüljön az esélyegyenlőség, a
korrupciómentesség, a jó kormányzás és a
fenntartható fejlesztés elveinek betartása. A
konzorcium munkáját magas szintű bilaterá-
lis megállapodások, szerződések és szán-
déknyilatkozatok támogatták. A projekt elő-
készí tése és megvalósí tása során, annak a
honvédelmi és felnőttképzési, foglalkoztatási
beágyazottsága miatt, magas szintű politikai
és gazdasági kapcsolatok alakultak ki a ma-
gyar és a norvég honvédelmi tárca, illetve a
nemzetvédelmi felnőttképzési intézmények
között. A projekt során létrehozott szervezeti
keretek, képzési csatornák, munkába helye-
zést elősegítő módszertanok, tanácsadói
szakmai kompetenciák, valamint a katonai,
kormányzati és civ il szféra együttműködési
hálója együttesen megfelelő alapot nyújtott a
nemzeti haderőből kiváltak részére a civ il
munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, a tár-
sadalmi beilleszkedésre.

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közala-
pítványa a programban oroszlánrészt vállalt, hi-
szen projektgazdaként, az önrész finanszírozá-
sának és szakembergárdájának biztosításával,
hatékonyan hozzájárult a projekt sikeréhez. A
„képzés, munkába helyezés” projektelemen be-
lül egyrészről a honvédségben szolgálatot telje-

sítők, illetve a már korábban, vagy a projekt idő-
szakában a honvédségtől eltávozottak képzé-
sével foglalkozott. E  két csoportból összesen
1 1 29 fő beiskolázását végezte el. Az e terüle-
ten szerzett tapasztalatok azt bizonyították,
hogy a megszervezett képzések összhang-
ban voltak a munkaerő-piaci igényekkel, a
képzési kínálat az aktuális munkaerő-keres-
letnek megfelelően volt alakítható mind tartal-
mában, mind pedig az egyes képzések terje-
delmében. A Magyar Honvédség első, szoci-
ális ( és legszélesebb)  profilú alapítványa
( közalapítványa)  szervezte a projekten belül
az „Út a vállalkozás felé” címet viselő felké-
szítő programelemet is, amelynek során a
képzettek részt vehettek egy vállalkozási is-
meretek megszerzését szolgáló tréningsoro-
zaton. A tréningeken – amelyet a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium felkért szakértői tartottak
– 9 helyszínen, 1 2 alkalommal 1 97 fő vett
részt, és a résztvevők 52% -a jelezte, hogy to-
vábbi képzéseken venne részt e témában. A
honvédségtől már eltávozottak munkába he-
lyezésének segítésével a közalapítvány „az
élethosszig tartó tanulás” megvalósulásának
( ösztönzésnek)  is eleget tudott tenni.

A program irodahálózatának felállítását, az
önkéntes munkatársak kiválasztását, az ori-
entációs képzések szervezését, végrehajtá-
sát és a projekt szervezetének folyamatos
működtetését az immár 1 7 éves múltra visz-
szatekintő K atonák a T örvényességért és
J ogbiztonságért Közhasznú Alapítvány ( rövid
nevén: K atonákért K özhasznú Alapítvány)
igen eredményesen végezte.  A projek ten
belül a K atonákért K özhasznú Alapí tvány
szervezte a „K épzők képzése” programe-
lemet is, melynek során a külföldi előadók
40 magyar szakembert képeztek ki az ori-
entác iós feladatok végrehajtására, ak ik
országos szinten, nagyon hatékonyan vé-
gezték munkájukat. Ennek köszönhetően,
a projek tben vállalt  indikátorok ( tervszá-
mok)  a fő irányokban túl is  teljesültek. Az
önkéntes konzulensek, a programba je-
lentkezők számára egyéni és  csoportos
orientációs képzéseket tartottak. 

A Magyar Védelmiipari Szövetség tag- és
partnervállalatainál üzemi tapasztalatszer-
zés (vállalatlátogatás) biztosításával járult

hozzá a „norvég projekt” sikeréhez. Széles
körű konzultációs lehetőségek segítették a
résztvevők számára a szakképzésben tanul-
tak és a gyakorlat összevetését. Az MVSZ ál-
tal szervezett program 5 városban, 9 alka-
lommal, 9 cégnél összesen 308 fő részvéte-
lével valósult meg. 

A program sikeréhez jelentősen hozzájá-
rult a Norvég V édelmi Akadémia szakértői-
nek rendkívül színvonalas közreműködése, a
norvég, a brit és főként a kelet-balkáni térség
haderőinek átalakí tása során szerzett ta-
pasztalatok alkalmazása, a képzési módsze-
rek átadása, valamint a program folyamatos
mentorálása. 

A norvég alapból nyert pályázati támo-
gatások képzés i k ínálata meglehetősen
széles skálán mozgott.  Ebben jelentős
arány t képv iseltek a magyar haderő újon-
nan keletkező szükségleteit k ielégí tő kép-
zések. E zek révén számos szerződéses
katona tudta biz tos í tani előmenetelét,
meghosszabbí tani szolgálatát, illetve – tá-
vozása esetén – talált  könnyebben mun-
kát a c iv il életben. A nyugállományba ke-
rült  hivatásos t isz tek , t isz thelyettesek,
közalkalmazottak számára is  jelentős se-
gí tséget nyújtottak a különböző képzések,
tanfolyamok. A program mindenki számá-
ra v ilágossá tette, hogy  a képzés mind a
távozók, mind a maradók részére fontos –
az állomány stabilitása, az utánpótlás biz-
tosí tása, a Magyar Honvédség társadalmi
megí télése szempontjából.   A „K atonák
munkaerő-piaci reintegrációjának képzési
programja” legfőbb hozzáadott értéke – a
többlet pénzügy i és  humánerőforrások
biztosí tásán túl – a célcsoport mediálásá-
ban, a számukra nyújtandó széles  körű
aktí v  munkaerő-piac i szolgáltatások irá-
nyába történő „becsatornázásban” jelent-
kezett, amelyet az érintett intézményi sze-
replők komplex együttműködési hálója
biztosí tott. A program sikere egyértelműen
választ adott  arra, hogy  a c iv il szerveze-
teknek, mult iplikátor hatásuk révén, van
helyük az állami ( honvédelmi)  feladatok
megoldásában.

Sárközi Zoltán nyá. őrnagy 
( önkéntes képzési konzulens)            

SEGÍTSÉG A MARADÓKNAK 
ÉS A TÁVOZÓKNAK 

NEMZETI „HIMNUSZAINKRÓL”

JAKOBI ANNA HIMNUSZ CÍMŰ FESTMÉNYE

A siker kulcsa a szektorközi összefogásban keresendő 
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ben a régies illatú barátságtalan épületben,
melyet még ma is beleng az árnyékszékek
korhadt deszkáinak és a százéves penésszel
borított, vastag, rideg falakon álló magas ké-
ményekből áradó nedves és hideg füstnek a
szaga, soha nem éreztem jól magam, vad
dacba és beképzelt felülemelkedettségbe for-
dí tva át saját kisebbrendűségi érzésemet.
Harminc könyvet olvasok egyszerre fejetle-
nül, verseket és drámákat írok.” ( Mann J olán
fordítása)

Krleža naplójegyzetei és visszaemlékezé-
sei szerint a Ludovikán töltött időszak lázas
készülődéssel és irodalmi tevékenysége kez-
deteivel telt, amikor P etőfi és Strindberg mű-
veit fordította, Nietzschét, Burckhardtot, D’An-
nunziót, Tolsztojt, B audelaire-t olvasta. A Lu-
dovikán uralkodó szigorú katonai fegyelem
ellenére Krleža intenzíven foglalkozott az iro-
dalommal, és eljutottak hozzá a magyar pol-
gári radikalizmus eszméi is, például a Galilei-
kör és J ászi Oszkár elméletei is. K öztük a
nemzetiségi kérdés demokratikus megoldá-
sa az Osztrák–Magyar Monarchiában. 1 91 4
januárjában a fiumei K njiževni Novostiban
( Irodalmi Újdonságok)  című lapban jelentek
meg az első munkái, melyeket valószínűleg
még a Ludovikán gondolt el. 

A balkáni háborúk idején, 1912 májusában

a délszláv egység eszméjének hatására
Krleža engedély nélkül B elgrádba ment, hogy
önkéntesnek jelentkezzen a szerb hadsereg-
be, ahol azonban gyanakodva fogadták és
elutasították. Első belgrádi útjáról tanárai ek-
kor még nem szereztek tudomást. Pontosan
egy évvel később újra Szerbiába szökött. Sa-
ját kijelentése szerint P árizson, Marseille-en
és Szalonikin keresztül, hamis papírokkal, a
nem sokkal korábban felszabadult Szkopjéba

ment, mert a magyar–szerb határ a balkáni
háború miatt le volt zárva. A szerb közjáték
megint kudarccal végződött, melynek ered-
ményeképpen K rleža bizalma erősen meg-
rendült a délszláv testvériség eszméjében.
K émnek nézték, elfogták és a személyazo-
nossága megállapítása végett B elgrádba vit-
ték, ahonnan később sikerült megszöknie.

Távollétében a Ludovika köröztette, így Zi-
monyban katonaszökevényként letartóztat-
ták. A katonaszökevény fogdába került, majd
visszaengedték Zágrábba. Időközben a Lu-
dovika parancsnoksága előterjesztésére az
illetékes hadügyminiszter befejezetlen ne-
gyedik félévvel elbocsátotta a Ludovikáról, és
kitiltották a Monarchia valamennyi katonais-
kolájából is.

Egykori ludovikás barátait azonban soha-

sem felejtette el. A „Hetek” baráti köre egyik
tagjának megkeresésére ezt a meleg hangú
válaszlevet í rta néhány évvel a halála előtt.
Igaz, már nem beszélte olyan jól a magyart,
mint fiatalkorában, ezért magyar fordí tóját
kérte meg a horvátul megírt szöveg magyarí-
tására. 

( Miroslav Krleža Mikófalvy Ferenchez inté-
zett horvát nyelvű levele C suka Zol-
tán fordításában.)

„J óhiszemű, pompás fiúk voltunk,
kedves öreg B arátom, s az út végén
találkoztunk, minekutána az élet
jócskán átkergetett bennünket a há-
borús tüzek és forradalmak úgyne-
vezett patetikus füstjén. K ülönféle
győzelmeket értünk meg, de még fa-
tálisabb és súlyosabb vereségeket!
Átestünk a nagy iskolán, azt lehetne
mondani, a sokéves kálvárián, de
mindmáig nem adtuk meg magun-
kat. Egyazon zászlók alatt harcol-
tunk, s aztán az élet, az úgynevezett
történelmi logika szerint két ellensé-
ges táborra választott szét minket.
Amikor a Hetek nevében a T e szer-
felett kedves leveledet megkaptam,
bevallom, nagy örömöt szereztél vé-
le. Üdvözöllek Mindannyiótokat, a

Heteket, érzelmesen, a legjobb kívánságok-
kal Mindannyiótoknak s a T ieiteknek, abban
a reményben: nyílik még alkalom, hogy még
egyszer találkozzunk és fiatalságunk régmúlt
napjairól elbeszélgessünk. Kérem, higgyétek
el, hogy mindig őszinte rokonszenvvel gon-
dolok Rátok, üdvözöl és szeret B enneteket a
T e öreg M. Krležád.”

Pálóczi Antal
F otó: a szerző felvételei és archív

22 V i s s z a t e k i n t ő

Magyar és horvát elöljárók jelenlétében júni-
us 1 7-én felavatták az egykori Ludovika Aka-
démia parkjában Miroslav Krleža horvát í ró,
volt ludovikás növendék szobrát.  Tarlós Ist-
ván, B udapest főpolgármestere köszönetet
mondott Zágráb főpolgármesterének az aján-
dékért, s közben arra emlékeztetett, hogy a
két országnak csaknem ezeréves a közös
történelme. Milan B andić, Zágráb polgármes-
tere beszédében hangsúlyozta: a szoborállítás
több szimbolikus gesztusnál, ez Zágráb és Bu-
dapest barátságának megerősítését jelenti. 

De kicsoda valójában Krleža, ki ez a „slam-
pos civil” – kérdezhetnénk, hiszen, valljuk
meg, első pillantásra ilyennek látjuk a Marija
Ujević G aletović által két és félméteres
bronzalakban megmintázott alkotót, akinek
íróként, drámaíróként ismerjük a nevét. A pé-
csi hadapródiskolában, majd a L udovikán töl-
tött éveiről azonban az átlagember jóformán
semmit sem tud. Navracsics T ibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, aki „a magyarul tudó horvát
klasszikus” iránti tiszteletből horvát nyelven
olvasta fel beszédét, az egyik legjelentősebb
közép-európai íróként méltatta őt, egy sorban
Adyval, a cseh K afkával, a lengyel W yspi-
anskival.  S  azt is elmondta róla, hogy Krleža
valójában lázadó szellem volt, aki balra sod-
ródott, de végül ott is kiábrándult. Ezért min-
tázta meg a szobrásznő – Galetović ezt írás-
ban is megfogalmazta – „elhagyatott szkepti-
kusnak” – tesszük hozzá.  A szobor eredetije
Zágrábban, az író egykori háza előtt áll, egy-
egy másolata azóta elkerült Eszékre és Ab-
báziába is. 

A Jugoszláv K irályság létrejöttekor már is-
merték verseit. Később felhagyott a katonás-
kodással, s író akart lenni. I fjúkorában gyak-
ran megfordult B udapesten, szeretett beülni
a B elvárosi Kávéházba, ahol magyar költők-
kel, írókkal beszélgetett, valamint annak is ta-
núbizonyságát adta, hogy milyen jól ismeri a
kortárs magyar irodalmat. A magyar költészet
és irodalomszemlélet nagy hatással volt rá.
Volt gyanús, üldözött, megtűrt és ünnepelt
személy is. Stílusát romantikus és realista ha-
gyomány jellemzi, mely expresszionizmus-
sal, szürrealizmussal, néhol pedig klasszicis-
ta és avantgárd törekvésekkel vegyül. Műve-
inek spektruma szinte végtelen: szerepelnek

benne hangulatos szerelmi költemények, kí-
méletlen szatírák, bírálja a múltat és a jelent
egyaránt.

Az itteni szoboravatással egy időben még
látogatható volt az Országos S zéchényi
K önyvtárban a harminc éve elhunyt horvát
író tiszteletére rendezett életmű-kiállí tás.
( Azóta bezárt, de a kiállítás anyagát a rende-
zők P écsre kívánják telepíteni, ahol az egyik
iskola ma Miroslav K rleža nevét v iseli, s ott
várhatóan  ismét megtekinthető lesz.)  A fotó-
kat, hivatalos ludovikás katonai iratok máso-
latait, v ideón kivetí tett drámarészleteket és
irodalmi  idézeteket tartalmazó kiállí tási
anyag jól illusztrálja a szerző életútjának főbb
állomásait.

K rleža már a L udovikán írónak készült.
Ezekkel a „birodalomkritikus” szavakkal em-
lékszik vissza az egykori „alma materre” és
benne „Krleža Frigyesre”, ahogy itt hívták, K i-
rándulás Magyarországon című  írásában:
„B íborszínű függönyök és karosszékek, a tá-
bornokok aranykeretes arcképei, velencei
gyertyatartók, a folyosókon drága szőnyegek,
melyek elnyelik a lakkcsizmák lépteinek za-
ját, csak a sarkantyúk halk pengése, s a se-
conde-empire gázlámpák tejfehér gömbjei-
nek halkzöld dudorászása hallatszik, a gálá-
ba öltözött fehér kesztyűs személyzet felvo-
nult – kezdődik a komédia, amelyben a halált
apró adagokban ezüsttálcán, ezüst cukorfo-
góval, barokk kiskanalakkal, masszív sucrie-
re-ekben tálalják. ( ...)  E bben a parkban, eb-
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