
DEAl JOZSEF GiBOR 
Az MTA Hadtudomanyi Koztestille
ti Tags:ig az Akademia Felolvaseter
meben tartotta a Honvedelem , terti
letvedelem es az onkentes tartalekos 
hadero cimen harmadik tudomanyos 
konferenciajdt , Benko TLborvezerka 
ri fonok mellett felsz61alt Sikl6si Pe
ter, a HM helyettes :illamtitJclra is. 

, n n , 

vita, akkor elobb-utobb felhangzik a 
j61ism crt korus: "A Magyar Honved
seg meg arra sem (lenne) kepes, hogy 
haz:in k szuverenltasat egy ellenseges 
tamadas eseten megorizze ." 

Erre a meroben hipotetikus ker
desre adott markans v:ilaszt :1 MTA 
Felolvasotermeben megtartott rna

" 
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Itthoa megapolleaallergiavezet 

.. ......... .. .....................
 
Napjainkban keyes olyan honvede 
lemhez kotoda tudomanyos ker
des letezik hazankban, amely annyi 
pole rniat vdlta na ki a laikus kozve 
lemenybol, mi nt az orszagvedelem 
te rnakore, Ha barmely f6rumon e16
keru l a Magyar Honvedseg velt vagy 
vales te ljesttmenyevel kapcsolatos 

, 

IICZIY EMOlE 
Vilagszerte emelked ik az allerg ias 
megbetegedesek szama, Magyar
orszagon m eg mindig a legti ti tu
netek vezetik a listat , es sokan im
munterapiaval szabadulnak meg a 
gyotrelmektol. 

Mar novekszik a parlagfii, magassaga 
a napos, szel:imyekos helyeken akar 
a htisz centit is meghaladja. Egyelo
re nem kell felni tOle, mert pollenjet 
csak augusztus elcjen kezdi sz6mi, de 
most kellene nagy erokkel megkezde
ni az irtasat. Szerte Eur6paban jelenleg 
a killOnfelepazsitfiivek okoznak prob
lemat az arra erzekenyeknek. 

A tilnetek csillapitasara ket ha 
tekony megoldas letezik - mondja 
Nekam KristOfallergol6gusprofesszor. 
Az egyik, ha a beteg ember tisztabb 
komyezetii helyre utazik, am ehhez 
az eml itett okok miatt nagyon mesz
szire es hosszti idore kcllene eltavozni. 
A masik a gy6gyszereh~s, amelyet vi
szont sokan szeretnenek "meguszni", 
de ez sajnos nem igazan lehetseges. 
Megold.ist az ugynevezett immunte
rapia jelenthet, amelyet haz:inkban 

most kezdenek nagyobb mertekben 
alkalmazni. Lenyege - magyarazta a 
professzor - , hogy ugyanazt a feher 
jet juttatjik a beteg szervezetebe, mint 
ami egyebkent terrneszete s korulme
nyek kozott kivaltja nala az allergias 
tilneteket. 

Ez az eljaras amolyan oltasfele
nek is folfoghat6, persze vannak le
nyeges elteresek. Az immunkeze
lest - amelynek soran injekci6t vagy 
nyelv ala csopogtetheto folyade 
kot kap a beteg - ritkul6 iltemezessel 
ugyan, de visszateroen kell alkalmaz
ni legalabb ket even keresztil!. Hata
sara megvaltozik peldaul a pollenre 
adott valasz: az allergias reakci6 "eltii
ro" rcakci6va valik . Apollennel szem 
ben a szervezet persze ilyen kor is ter
mel vedekez6anyagot, amit nem lenne 
ertelme megszilntetni, hiszen akkor a 
k6rokoz6kkal sem vche tne fO! a har
cot. Alenyeg az , hogy az immunrend
szer valtozatlanul tudomasul veszi az 
idegen anyagjelenlet, de nem reagal ra 
szelsoseges m6don. Ma mar azokon a 
helyeken is novekszik az allergiabete
gek szama, ahol meg viszonylag tiszta 

a levego, keves az ipari letesitrneny, es 
a kornyezet szennyezettsege alacsony. 
A kutatok keresni kezdtek az okokat, 
es Nekam Kristof szerint esszeru volt a 
feltetelezesuk, hogy a taplalkozast kell 
jobban megfigyelni. Ausztral tud6sok 
ezert a ma ma r mindeniltt hozz:ifer
heto es sokaknak allerghis tilneteket 
okoz6 fOidimogyor6 fogyasztasat vizs
galhik. Ebb61allitottak fal hipotezisU
ket , amely szer in t ha a leguti allergias 
megbetegedesek szama eleri az otven 
szazalekot, akkor a folyamat megall, 
es atadja hd yet az etelallergiaknak. 

Nalunk meg a pollenallergia vezet , 
am hatekony ellat6rendszert a pro 
fesszor szerint meg nem sikerillt kiala 
kitani. Ezert ugy veli, enyhebb es sze
zonalis tilnetek kezelesebe erdemes 
lenne bevonni a haziorvosokat is, bar 
ok sem terhelhetok a vegtelensegig. 
Annyi elony azonban szarmazhatna 
belOle,hogy a h:iziorvos falfedezhetne 
a tiinetek mogott esetl egesen meghti
z6d6 egyeb betegsegeket is. Ezenki
viii tanaesokat ad hatna a paciensnek, 
hogy a patikaban kaphat6 keszitme
nyek kozill melyiket valassza. 

jus 16- i tudomdnyos konferencia, 
amelyen Deak Janos es Szenes Zoltan 
korabbi es Benko Tiber jelenlegi ve
zerkari fOnok mellett Siklosi Peter . a 
HM helyettes alla mtitkara kise relte 
meg helyes kontextusba helyezni az 
orszagvedelem problernat ikajat. 

Az orszagvedelern ugyanis megle
hetosen osszetett rendszert alkot, es 
a laikusok elkepzeleseivel ellentet
ben nem csupan arrol szol, hogya ha
z:inkra tdrnad o ellensegtol rnegved 
jiik hat:irainkat. Ahogy Szenes Zoltan 
nyugallomanyu vezerezredes. a Ma
gyar Honvedseg korab bi vezerkari 
fonoke eloadasaban kiernelte, nines 
realis veszelyes annak, hogy .1 kor
nyezd allamok tamadast intezzenek 
Magyarorsz:ig ellen. 

Eppen ezert a ket vilaghaboru ko 
zo tti korved elern kialakit:isa is fe
lesleges len ne . Deak Janos nyugal
lomanyti vezerezredes, a Magyar 
Honvedseg utols6 parancsnoka pe
dig eloa dasaban arra is kite rt . hogy 
bir Oroszorszag katonai stratcgiri
jaban ny iltan meg van fogalmazva , 
hogy a NAfO tekinthet6 11 legjelen 
tosebb veszely fornisnak , a t.imadris 
eselye megis m in irmilis , annak eIle 
nere,hogy Magya rorsz:ig a hadasza
ti elsi> lepcsoben foglal helyet. 

Az orszagvedelem aktu:ilis kerde
sei tt.'dmutat mlk a hatrirok vedelrnen, 
mivel a fenyegetesalapli tervezes 
rendszeret felvaltott a a kepessegala 
Plt ten1ezes paradigmaja, amit az on ··
kentes haderore tOrtenn .lueres is 
megerositett. Jelenleg csaknem hat
van orszagban all rendszerben on
kentes hadero (a tersegilnkben Szlo 
venia utan haz:ink volt a masodik 
allam, amely bevezette) , es a jelek azt 

mu tatjak, hogy meg Oro szorsz:ig is 
ebbe az irrinyba tart . Az eloadok rri
vilagftotta k arra a tenyre is, hogy az 
orszagvedelem szerves reszet kepezi 
a katasztrofavedelernben vagy a ku 
tato-rncntd akciokban torteno hon 
vedsegi reszvetel, 

Benko Tibor vezerezredes fon tos
nak tartotta hangsulyozni, hogy az 
onkentes hadero letrehozasanak ket 
olyan hozadeka is volt , amely nega
tivan befolyasolja az orszagvedelem 
kerdeskoret. Egyreszt a honvedseg 
a professzionalis hadero alkalrnazd
saval kilepett a civil rnunkaerripiacra 
is, ezzel a toborzas is nehezebbe vdlt , 
Jelenleg haro rnezer- hetszaz feloltet
len beosztas van a Magyar Honved
seg koteleken helul. Masreszt a fia
talok egyre rltkabban es nehezebben 
ismerik meg azt az osszetett feladat
rendszert, amelyet a honvedseg ell:it . 
Vagyis a jovoben az egyik legfonto
sabb eel a fiatalok hazafias nevelesen 
ttilmenoen a katonai hivatas megis
mertetese, annak megertctese, hogy 
a Magyar Honvedseg bekefeladatai
nak megval6sftasa legalabb annyira 
komoly munkat igenyel, mint a har
d feladatok. 

Ennek kapcsan Benko t<ibomok 
a misszi6s szolgalatot tigy ertekelte, 
mint a felkesz(tes legjobh es legelOhh 
m6dszeret es terepet: katonainknak 
eles helyzetekben - peldaul Afga
nisztanban - esapatban kell dolgoz
niuk ligy, hogy minden lekintetben 
egym:isra vannak utalva. Ettol ha
tekonyabb felkeszitest nem Ichct el
kepzelni egy minositett helyzctre. Ez 
a fajta tudas mas teriileteken is hate 
konyan hasznosithato - fogalmazot t' 
a vezerkar fonl;ke. 


