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Az Ötéves Terv és a honvédség_ 

Vá]asztás után, mégpedig hatalmas győzelemmel végződött 
váJiasztás után vagyunk. Ha most beszélünk az ötéves Tervről,,_ 
az már nem váUasztási meg,,,cryőzés céljából,, hanem azért tör,
ténik, hogy éppen az any-agi swlgálatot úelj esítő bajtársakkal 
e]beszélgessünk egy kicsit erről a nagy gazdasá:gi, - tehát a 
nyer'vünkön: anya,gi vonatkozású - tervréí'l és annak várható · 
honvédségi kihatásair,óU. 

Gerő Ernő pénzügyminiszúer a Terv főfeladatai között so~ 
roJita fol a következő célt is: «bizbosítani a honvéde:iem fejlesi
tésének anyagi ala{>j.aiU Ez a kijelenlés tökéle!Jes biztonságot . 
nyujt nekünk az irányban, hogy a Terv vég,rehajtása során a 
honvédség anyagi eNátottsáigá!llak kérdése min,clig élvonalban; 
fog mutatkozni. De ahogy a választási hadjáirat a'latt nem mai
radt do]gozó szél,es ,e hazában, aki meg nem isme;rt.e, me;g nem 
tanuNa volna: mit hoz neki és családjám,a,k az ötéves Terv, 
a:hogy mi honvédek is tudjuk, hogy személyileg mit várhatunk 
a Tervtő], s ez hogyan fog jelentkezni a maigunk és szűkebb_ 
csaJládunk életszínvonal iemelkedéséruek számszerű adataiban, 
- · ugyanúgy nem árt eligondolkozni azon is., hogy a mi na:gyobb 
csaJládunk: a honvédség éJ.etében hogyan és miben fognak meg
mutatkozni az ötéves T,ein~ á]ldásai. 

«l'vlagyarország fejlle:tt mezőgazdasággaiJ. rendelkező ipari, 
országgá válik.». Je1,enl,-e ez a pro.g.ram vala:mit a magyar hon-. 
védségnek s ha lgen, miben nyiltvánu1 meg ,ennel{ jelentősége? 

Az e]ső kérdésrie határoz.ott igennel válaszolhatunk. HogyI11e 
jel\entene nagyon s,okat a hadse'Peg anyagi ellátottsága terén az, 
hogy az öt év aUa:tt ipari termelésünk soo;o-ka:l megem,e·lkedik? 
Hogyne jieUenterne me:gint csak i,gen sokat a mezőgazdasági nö
vényi termetés és állattenyésztés emelkedése? 

V,együk csalc soJ:ra a,úeirv egyes pontjait úgy, .ahogy azokat' 
az eddigi - nagy vona]lakban .m,eg-szerkeszbeitt - beJelenlések
bő] - megisrueirtük. · 

A vas- és acéllterme[és, valamint a gépipar fejlesztésének 
termés~etes kövelkiezmény,eként várh~tó az ezzeU összefüggő hadi
iparunk nagyar.án;rú fejllődése is. Nem k,ell hnzzá nagy fantázia. 
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hogy l!ássuk pá1~ év táJVlatát, amikm· sajárt gyMainkból kerül ki 
minden fegyverünk, minden aJlkatrésze, ami csak növe:lni fogja 
honvédeink büszkie ' öntudatát ,és önbÍZafünát. 
\ A bauxit-érc fokozo.tt bányászata és az aJ!miünium hazai 
kikészítése ,egészen . a véglermékig - nagyszeiríí kiliátás ,rcpülő
gépiparunk fejfödés,e s ezzel a néphadsretreg ezi,rányú szükség;
l!eténiek tökéleles kidégHés·e felé. 

«új magyar v,e:gyipart te:r:emtünk. » mondotta Gerő minisz
ter. Biztosak ]\ehetünk ben.rne, hogy ez az új magyan ve,gyészeti 
~par hííség,ésien fa öt]e~es,en ki fogja .sw1gálni a néphadsereget 
is és mindazt produkáJini fogja, aniit a modiern hadseregek e 
téren rrí.egkívánnak. · 

Építőipar gépesítés.e! vrnamosíLás ! Vajjon jie1ent-,e valamit 
a mi ki.Uön szempontjaink.bál? J,eilent biz·ony ! A honvédségi 
tejlle:sztés,ével arányba'll lépnek ,e:lőtérbe . elhelyezési gondjaink. 
Nem mindeigy, hogy a mai foJikészültsé,gfí, vagy az új , ,gépesíLe'tt 
1építőipar o]dja meg ,ei fe~adat<0kat kivitelben, id,öben, ponlos 
t,J!őírás szerint. Nem mindegy, hogy az ország ~,egtáJVolibb ZÚl

·gában el!he:lyezett határőrsünk villanyvilárgítás nmlllleU, lel,efon
és hállózati rádió hasznáilatával láilj.a el majd szolgáLatát, még 
jobban és még enedményesiebben, mint mai, sokszor primitív 
eföe:Iyezésében. · 
, TextHiparunk jövőbeni fejlődése, csak úgy, mint bödpa
runk termelésének nagyarányú növe'.és1e, még tökéletesebbé t,eszi 
,á honvédség ruházati igényeinek te]j1es és a me:gkívánt übemr 
ben vaJió kielégítését. 

Gépkocsi parkunk ma még többfé]e, főLe:g külföldi gyárt
mányú és típusú jármííből! t,evődik ossze. Fe1eslie1~es han,gsú
l'yozni, hogy utánpótlás és karbantartás szempontjából is mit 
je]ent az, ha g~pkocsiiparunk f.ej~esztés,e során haJJadunk abba 
az irányba, hogy a sajátos honvédségi kíváJnaJlmak sz;erint az 
órsiágban megépítieU ,géplwcsi minden · al!katrésze itthon ké
szül!j,ön . . 

A növényte1·me]és, az á'1laUenyésztés fejl,ődés1e s mindezzel 
kapcsol!atban az élelmiszeripar termel-ésén1e!k ·emelkedése nem~ 
csak a honvédség é]eimezését teszi még kön,ny,ebb és méig 
jobban vé~rehajtható f,eJladattá, de a ióellátáJs beirén is csökkenti, 
majd e]őbb-ulóbb megszünteti gonidjainka:t a tervsz,e1ríí, pontos,an 

. irányított és eliLe.rufü:zött tenyésztés. 
Nehogy azt hi,gyjük, hogy a f,enti pár kiragadott péllda 

fe]ö1,eli mindazt az anyagi dőnyt, ,amit az ötéves Tie1rv honv,édr · 
ségünlmek j,el!ent, mert hisZiein az orszá;g és a nép gazda..'>ági 
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owősödés,e ezer vonatkozásban kihat a népből' jött, a nép:p~fi 
egy, azza] 1elválaszthatatlam1l összeforrt hadseneg életére , is. 

Tú] azonban minden közv,etien és magának .a hadserie1gr 
nek az élietéb.eu megmutatkozó anyagi e:nedményen, az öt,év,es 
Terv azzal!, hogy ,erős, gazda,g, fej-lett m1ező.gazdasággal rend,elr 
kező ipari országot be:remt, egyben me;gteremti azt a hátországot 
is, ame]ynek fe1készültsége és odaadása, Sz1álin sz:e,r.int, a hái:
borút e]döntő tényezők közt e[ső helyte:n . szerepel. A szovjet 
honvédő háború ]efolyása és győ2lelmes bef1e:j,ez,és,e ,ezt a me,g;
álílapítást törvénnyé ,emelte. A törvény igaz.sáigának fényében 
']átjuk meg tisztán, hogy az foott ötév,es Terv minden so;ri3J 
és a vég,rehajtott Terv minden kaJlapácsüLése: honvsé,d,e1em is: 

Dr. Vidrányi István alezredes, 

Any~g.i $Zaktanf olyamok hallgatóinak 
eskütétele 

N agyjelientőségü ü:1mepi es,eimény színhcly<: ,volt 18-.án a 
Hadbiztosi Akadémia. A küfönféle anyagi szaktanfolyamok 
újonnan bevonu]t hallgatói tették le az ünnepély1e1s hon.védesküt. 
Az Akadémia udv.ara ez .a]ka:lomra ünnepi díszbe öltözött. A fa
]akat, a foert hatalmas fáit nemzetiszínű és vörös zászlók, vala
mint a Magy.ar Dol'gozók Pártja jdvényei díszítették. 

Az ,egy,es szaktanfolyamok felsorakoz;ott haHgatóinak arcán 
öntudatos k,omolyság és határo:wttság tükröződik. Láitszik rnj luk, 
hogy tudják miért vannak itt, - ]átszik r,ajtuk, hogy szíves,en 
vannak itt. A do]g;ozó nép 'Legjobbjai közül j.ötbek a ho1111v,éd6égbe, 
hogy az anyagi szo~~álat különfél,e ágazataiban jó ,szafoemberei 
és biztos támaszai legy,einek a veziettésnel~. 

Nyollc óralwr érfoezieitt meg Bel,e1znay Istv.án vezérőrnagy, 
Anyagi Főcsoportf.ő.nök bajtárs, aki a je.Uentésbeadás után üdvö
zöllf:e a tanfO'ly,am hallg.atóit, majd l,etlikes «Hurrá.>> kiái1tásoktói1 · 
kísérve ,el!lépett az arcvonal előtt. · 

Az ünnepség, m,•~'!yen Bel1ejZlllay v,ezérőrnagy btajtá.rson kívül 
je]e•n voif.t Somogyi Imre vezérőrnagy bajtárs, ,a hadbiztosi kar 
főnöke, az MDP XIII. lwrfüeti pártszeM~e,z,etének ,v;e2íetöi, a 
H. M. csoportfőnökei és osztá.lyve·ze·~ői közül sokan, a, tanfolya
mok tanárai - a Hymnusz , e]érneklésével kezdődött, majd B0d
rossy Erik hadbiztos ezriedies bajtárs üdvözöl'te .a ' me1g}eient·eket. 
Ezután Be]eznay vezérőrIL bajtárs ünnepi beszéde következett. 

A · most meginduUt anyagi szaktanfolyamok hallgatóit azért 
hívtuk be a tanfolyamokra - mondotta, - hogy a magyar 
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doJ.lg,ozó nép iJ.egjobb- fiai néphachscircgünk a'nyagi szolgálatában 
is ellfoglalják a megfelelő v,eizető helyeket. 

Honvédségünk fojllesztésének és irányvonalának ütemét 
·pártunk és nagy vezér,e Rákosi Mátyás vrnág,osan meghatá'rozta, 
Ennek a határozatnak eredménye .az is, hogy a Magyar Do]go
zók Pártja ideszóliított Tit,eket edldigi munkabJe1ly,eiJtekről. 
_ új hadseregbe jötLe~e,k, nie]yben új érteímet nyert a ka
tonai szollgálat, a tisztipálya. Ez már .a Ti hadseregetek, me,ly~ 
nek fdadata a magyar nép félem,eiked1éséniek munkával elért 
er,edményeknek biztosítása. A vi]ág ~1e:gkorsZieTűhb had!itudo· 
mánya és :\ ]egtökél,eteseb!b f1egyv·2Tek .állanak rendelk,ezésü11-kr:e, 
de kemény munkár-a és á]dlozatváUaláisra v:an szülrnég a trunárok 
és a ha]lg,at_ók részéről egyaránt, ho:gy ,a ·iiendelkez;ésuekre állló 
rövid idő a:'Jlatt megt.anu1ljátok mindazt, .amine sz;olgálatotok eHá-
tásához szükség llesz. · · 

új hadser1egünkben új! érte]me1t ny,ert a i.aktany.a, a/ fegy
ver és a többi anyag. Mindez ma már a dollgozó népé és mindezt 
egy cé~ érdekében kell összpontosítani: az újtípusú, ütőkép,e1-5 
néphadsereg kialialrnlására, _hogy mielőbb méltó szövetség,eJS.ei és 
fegyv,eTtársai llehessünk a n,agy Szovj!eitúniónak és a ,győzheteHen 
Vörös Hadse1,e:gnek. 

Nem félle-k, hogy nem tudtok megfie1leI:ni a követelmények
nek, mert szemeiúe1kbfü acélkemény alwrat sugárzik felém. Bí
zom'· benne, , hogy szillárd politikai öntudatból táplálkozó v,as
akarattaJ.I és szívós eniergiávai le fogjátok küzdeni az akadályo,. 
kat, a kitüzött céU el fogjátok érni és pár hónapos 1,iképzés utá;n 
kiváló katonákká váltok. · 

·A továbbiakban Be]e·znay vezérőrnagy ba,ilúrs felhívta a 
hal~gatók figy,elmét ,a he~yes bajtársi viszony kialakí.tására, a 
Jdfogásta~an fegy,e'lemre, majd 1e,zen szavakkal fejezte be be
s.zédét: «l\fo;;t esküt fogtok tenni, mdy tegy,e;n világító fáklya pá
!'yátolwn. ÉrezzétJek a tar11~lmát és a súlyát. Vcz,ess1e1n Tit,eket 
ez az eskü, de csak ellőneb - ,azon az úton, melyen szikl.aszi-: 
fürdan hail1ad előltünl(' Honvédelmi Miniszterünk Farka-s Mihály 
vezér,ezredes bajtárs. EsküdJ1ekk hitte~ és felkesedéss,el. Akar:
játok és tudjátok megtartani eskütöket a vál'ság és a meg' ... 
próbáUtatás idején is, hiszen népünket, hazánkat, szocialista 
munkánk eTedményét akarjuk és fog,j,uk megvédeni. - Erriei 
esküdj•e'lek!• · 

Hákosi Mátyás, a Szovjetúnió és Farkas MiháJ.ly - vezérez,.. 
r-e·de'S b~jtárs nevének ,e,mliílésekor a j ,e1lenLévők percekig tartó 
füiJk1es tapsa és' éljenzése töbibször szakította me,g .a beszédet. 

Ezután a ha!ilgatók le~eUé.k az ünnepélyes_honv,éde1sküt, majd 
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a halllg.at6k nevében Gurgulits Attila haJl\gató bajtárs beszél,t :· 
«Tudjuk azl, mondotta, hogy ha,Lailmas és ,na\~Y 
munka vár rank, de mi a Párt és a munkásosztály biza1má,
bó] kerültünk a hadseregbe. Büszkén és bátran vállaljuk az 
új feJladatot. FogacLjukt a dolgozó népn,ek, hogy érdekeit, me,lyek 
a miéink is, minden áron megvédjük. Fogadjuk oktatóinknak 
és parancsnokainknak, hogy eJlőaidásaik anyagát a f,e,gjobb ké
p,ességünkke] és igyekez,e;tünkk<é'l elsajátítjuk, a parancsoka,t 
mindenkor maradéktal1anul végneh.aft:juk, hogy teljes értékű 
:szakembre,rekké yálljunk.» 

A nagy tetszéssd fogadott beszéd után a fol1<,ei1 hangulat,
i>ain föfotlyt f,elemelő ünrne:pség az . Internacionálé e:enekl:ésévd 
ért véget. Az ünnepség utáni ismerkedés,em mclleg bajtársi :légkör 
al!akult ki az ,elől járók, ·a tanárok és a. haDgatók között. 

Ezután a küfönfél,e tanfolyamok ha1lg.a<Lói bevonutal.: tan
termeikbe, műhe~y,e;ikbe, hogy komo'ly és feLelősség~eljes mun
kájukat megkezdve, eslküj1ükhö.z rn'.éltóan te:jes.íls,ék kötelessé-

güket. Görgényi György őrnagy. 

Anyagi fegyelem 

«A fegyelem minden· hadsereg a'.apja» - állapította meg 
Piilffy a:.tábornagy bajtárs egyi;k cíkkében. A parancsnokok 
és a poli lfaa:i tisztek ezért a kiképzés és neve'.és tengelyébe 
ál:ílják a tud:a,los vasfegyelem kialakításM. Van azonbain ai 

fegyelemnek olyan ága is, amelynek ki·építésére még ma s,em 
fordílana;k mindenütt kellő gondot: az anyagi fegyelem. Itt 
még nem tapasztalható az a fordu'.at , ,amelyet w hadsereg
hez és f,elszcre'..éshez való viszonyunk megvá.Itozasa folytán 
joggal e~várhatnánk. 

Mi a társadalmi tarta~ma, al1a'Pja és lényege ennek a< 
:szifkséges fordulatnak? • 

Elsősorban az, hogy ma már n em kizsákmányo!ó tőkés
reudszer fegyveres erejét, hanem a dolgozó ' uépe,t szo:gál uk, 

Másodsorban az, hogy nem tőkés államapparátus «kincs
tári holmiját», hanem a do!gozó nép vere}ékes munkájának 
gyümölcse1t bíz ták ránk. 
{ Farkas Mihá]y vezérézredes, honvéd,ellmi miniszter ·baj
társ az 1949 május 1-i díszszem:lén mondott beszédében rámu
latott arra, hogy a vi~ág békefrontj.a maigyair szakaszának meg
szifárdítása érdekében ds,ő f.eladia:tunk az, hogy · «.a munka. 
frontjá,n gondoskodjunk a hároméves terv sikm·es belejiezéséről! 
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és" l!eilkes, önfeláldoz.ó mlt!nkával indílsu k el ötévieis tervünkeil„ 
·biztosítva annak te]j,es diada:lát.» · 

Vi]ágos, hogy az az anyag, amely1e.l a dolgoz,ó nép mul1kája 
ia három- és ötéves te.rv végrehajtása soráJn bocsát ren,cLeJl!k,e
'iésünkr,e, n,e.m swllgál többé a dol,goz.ó.k érdckeiv1e:l ,e,Hen:tétes 
profit-érdekie.ket, hanem szabadságunk, füg~e11JJenségünk és jö
vőn.k záUoga. Anya;gi bázisa, a'lépítménye annak a kiképzésnek 
es nev,eUésnek',, amely nem népek leigázásáJt szoJgálja, hanem 
a bék-efront ·· magyar szakaszának 1el.'ős védőbástyájút építi. Ez 
iaz anyag nem is ~ehet többé Csáky szaJlm.ája ! 

Mit értünk hát anyaigi fegy,eJtmen? 
1 Anyagi f.egy,eihnen általában a céltu~alos., hely,es, 1,eilkíis
p:nerietes és észszerűien talrnrékos pénz- és anyagg;a,zdáUk-odást 
értjük; a minőségi és me.:rinyiségi átvébetlltől:, a miJnta,szerű táro
Uáson, gondozáson, karbaJ11ta,rtáson és ja;vításon k,c,rresztüi e;gészen. 
-á renda.lite-t,ésszerű f,eilhasználásig. 

Ez a .gazdá~kodás nem.1,ehet öncélú, ha;nerrt mind!en l:ekin
tetben a kiképzés és neveUéSi, a harckészség és ütőkép,e:ss,~g anyagl 
f.eUtébe1leü:i.ek l1egkedvezőbb módon ,és kellő rnértékbe111 való ,biz
tosítását sw]gá1ja. 

Az anyagi fegyie1Jiem kiafakításár,a is áll az, amit ·sztáliJn 
a fegJ:e,Umezésr.fö általában mon,dott, hogy azt két cszközz,eJ.· 
llehe.l megva:lósítani : kénysrernel és politika,i rnev,eléssel. A k,ét 
eszköz diaDektikusan kiegészíti egymást: 

a) egyrészt tudatositanunk kietlll az ,anyaghoz való új vi
sronyunkat, a - helyies pénz- és anyaggazdálkodás mai célját 
érteUmét, ,eszközeit és mód.szene:it, 

b) másrészt ezz1eill_ párhuzamosan, iJ.ánkadrutlan e-rövel és 
kér]Lelhie!leüen szigorral kie:11 megköv,ete!Lnúnk a pénz- és anyaig
gazdáUkodási szabá'lyok betartásM (p,easze nem aká:rmilyieu, 1Jes
séldássék formai, passzív betartását, hanem iJ.elkiis mer1efos, ön
tevékeny, kezdemény1e:ző, alkotóan cs-eiJ.ekvő, a:l<Liv betairtását!) . 
, A proJletár öntudatos fogyeiJ.em mie:gberemtés,e a marxista.-
lieriinista kiképz;és és rneivclés egyik fő _ célkitűzése. i\z anya,gi 
tt'egy,eJJem pedig 1e!l1Jllek a :fe,gy,e'1emnek egyik eieme és egyik 
alapvető megnyiivá1.1Julása. Kialakítása tehát a kiképzés és .ne:
ve]és smrves rész-e; mégpie1di,g nemcsak az anyagi szotgálatr 
pap., hanem a ~apalszo~:gáJ.alban is. 
1 Ebbő] kövelk.ezik, hogy az anyagi feg-ye.!1em 1nieglercmtése 
a parancsnokok, az a'l1yagi tisztek és a poEWrni tisztel~ fefadata. 
Az anyagi szolgálatban müködő köz·e,gieknek ,a2l0tnban a pai
,mncsnokokat és a po]itikai1 tiszt,ek!et e munkájukbam. példaadás
sal, az elkövetett hibák fe] 1lár-ás.ával, kiküszöbölésükr,e és az 
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űllyag_i fegyiel!em fokozására irányu'l.~ jav.aslataikkal, anya,gi vo
natkozású kiképzésben és neveliésben va'1ú önbe'Vékeny, kezd-e:
ményező, llelkiismerete;.;;, szakszerű és eredményes közremüköoo:. 

:Sükke] hathatósan támo,gatniok k!e:U. Bodrossy Erik hbs. ezredes. 

Hogyan és mikor tartsunk fegyver• (löveg•) vi~sgiit 

Altalános rész. 

Azt, hogy kik és milmr tartsanak fogyvier- (lóv;e,g-) viz~gát, 
lu]ajdonképpe.n nem is keH, de nem is lehet, 'I)'ontosan, - s2ie~ 
méliyhez és időhöz kötötten - szabá'lyozni. . 

Az öntudatos katonán.ak, a :néphadse.r:eg katonáján'ak, tisz
tában keN },ennie azzal, hoigy a katonát nem a; ruha és egyéb 
megküfönböztietések teszik katonáv.á, ha1J:1Jem ·_ több~k . ~özött 
1- ,a népünk bizalmából kezébe1 adott fegyverie:k használata. 

Vali~ki kruet kiváló katona .anélkül, hogy egyenruJ:u'tba1i 
járna, dre fegyver,ek, helyesebben: ápolt és minden időben ha_sz0 

.náföató fegyV1eTek . nélkül rnem katona az s1e:n:JJ, ,aki iegy.enruhát 
viseli. · · · 
1 Kivál!ó pélJ.dákat mutattak errlé a második világhá:bo:rú 
hős partizánjai, akilmt ll!em a külsőségek, hanem ha!J.áltmeigv,e:bő 
.i]Játorságuk me]lett f.egyver1eik hasznáJ,afa és k,ez,elés·e avatott 
hősökké. 

Ahhoz,· hogy szabadságunk biztosításán-a, népünk bizal!Illá
ból kitünt,etésképpen l{1ezünlk:be adott fegyvereket szükség esetén 
a ránk.törő ,él!Lenség ellen ,w,edményes,en használhassuk, e:lső

-sorban az s.zükséges, h0igy azokat tudjuk . kie:z.ellni és tartsuk 
ál!landóan használható áillapotban. 

Ez e1ls,ősorban azo1mal{ a bajtársakn.al{ a kö1:Je!lesisége , a.kik;r~ 
~ f.egyV1er, va,gy föveg' foe21e!lés,e van bízva. 

Az eN,enőrzés minden parancsnoknak köteliessége, me1t az 
.egységek harckészülts,égéért a parancsnokok szeméiye,s1~ felelős,ek 

I. Ellenőrz,ések, foglalkozás és napközben. 

( A!J:ra a kérdésre, hogy .a par.ancsnokok mikor ie:l!lenőrízzéik 
f.egyV1erdk áNapotát, röviden anriyit 1e;heit :t~lelm.i: mindig, minl
!d:en helyzetben és időszal{ban. Ez .a, par,ancsnokoknak nem 
je]enthet külön megtieirhelést, mint ahogy nem is. jele.nt, mát 
ez s2i011ga1atuk ellátásának egyik igen fonlos rész,e. 
í ·A zá:rtrend gyálmrfüsá!llá'l a parancsnoknak. az egyes fo
_gások hel~nes., vagy hdytel1en végtliehajtásáJnál nemcsak a hely~ 
ie]en testmozdu!J.atokat, ha:ne1'.\Il' azt is észrie: kell V<P-nnie, h.a 

2 Anyagi értesítő. 47162(12) 



a puskát a · fLábho'Z» vezénys~ór,a fö11<J-Iiöz u!ik és n1em_ köny'(
nyed én helyezik lábhoz. Tudnia foeU, hogy a túlwtt ütés,ek tus,a-
rep,edést, . vagy tusanyaktörés·t idéznek e]ő, . . . . . . 
. Ugyancsak észre kie,fil vennie, ha . a . «F1e;küdj»-<et v@gre
hajtó honvéd, vagy kúszást végző harcos, e~ek végrehajtásáinál" 
fegyverére nem fordít kelllő gondot. 
i A nála j,eLentkező gépkocsive.zieitőv,el, szol:gálatv,ezető.vel vé
tess,e ki a táskájukban tév;ő pisztO'lyt, melyről első Iátásr.a; 
lmegál~apíthatja, hogy gondozott-e, vagy már hetek óta porosan 
és ,elhanyagoltan ·van ai táskában. ' . 
1 Vagy· nézzé meg a folyósoin, vaigy őrszobán eiJ.hely1G1z,etJt 
fegyvereket, . hogy azok mily,en á'1lapotban vannak. 

E~ek csak kiragadott pétdák a napi életben előadódó 
eshetőségek közüR _ . · . 
1 Az álllandó .és folyamatos eUen,orzések nevielő hatásúak. 
Az al~rendeHek ránev1elődnek, hogy fegyv.erzetükre, lövegükre 
minden aUk~fonimal különös gondot fordítsanak, mert ezt lá.t": 

· ják naponként parancsnokaikló~ is, 
. MegáJllapíthatjuk, hogy a fegyverzet és lövieganya;g karbaJ.1.11-
tartás terén ,e1zek dönW · Jelle;ntősé,gűek, m,e,rt a rongá(ódások 
megelőzését szolgálják. 

. Erre . te:fuü mindén parancsnoknak súlyt keU . hely;eznie. 

II. P_ar&ncsinokok rendszeres fegyveF (löyeg) .vizsgái, 

Szukségesie:k azonban a már fells,oroltakon kívül az egyes 
parancsnokok részérőU időnk:ént Tendsz,eres fegyver- (1öveg-J 
!Vizsgákat . is tartani. Ezek,et a . fegyver- (fövieig-) vizsgákat az 
aUábbi3.-kban foglalhatjuk össze: ~ 

· a) Raj- (löveg-) parancsnok: Müídie!ll bevonu1ás után fél 
órával, akkor, amikor az egy,es fegyv,er1e:ket (1övegekcet) és tarr:
tozéJrnikat l~eZ1e.IffüR ·már karbahelyezték, továbbá ainyagkarbwm-
tartási. fogl!alJwzások beféjeztével.. . · ' · ' · 

b) Szakaszparancsnok: Hetenként egyszer, .az áJltaluk al
kaJlmasnak vélt 'jd,őben, · továbbá anyagkárbainfarlá1Si f.oglalko~ 
zá_sok .bef,ejeztéveJI. 

e) Alosztály parancsnok: Havonta legalább iegyszer, de 
lia szükségét Mtja, többször is, az alosztály összes f1e:gyverz,eti 
és fövega11.yagát és tartozékait vizsgá'lja meg. 

Ehhez az aliosztá'ly f1e;gyver- (tű. mü.) meste1rét, vagy ha; 
nincs, a zászföalj- (osztály) fogyv,eir- (tü. ·mü.) rneslerét és 
szertlsztjét · v1egye igénybe.. · 
-· cl) E:zeken kívüU a lövészétet vezető tisztnek. lövészet előtt 

és után a fegyverefoet (föVie,ge~{et) meg keU vi z,sgálnia. 
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lll. Mire terjedjenek ki a fegyver- (löveg) vizsgák. 

A f.egyveir- (föveg-) vizsgáknak a . karbantairtá.sra, működő 
képességre, a fegyver (föv,eg) állapotá•ra (ülések, horpadások, 
feslékkopások,. stb.) , a tarto.zékok1 műsz,e:tek és kiegészítő anyag
cikk,ek teljes számban való meglétén~, és állapotáJra J<,e:ll . kii-
terj,edniök. · · 

EJ.ll,enőrízni kiell, hogy a szükséges karbantaabÓ és kenő
anyagok rendelkezésre állanak-,e,, .azok felhasználása gazdasá-
gosan történik-e. · , 

Ezekhez a megvizsgál!ásokhoz a fegyv,e,rt (föveget) csak 
oJlyan mértékben szabad szétszedni., ami1yen mérvben az a 
kez,eföknek meg van iengedve. 

IV. Szakközegek fegyver- és (löveg) vizsgál. 

A fenHeken kívüJI a fegyv,eirzetet és föveganyagol időn
ként , műszaki. és fövészszaki szempontból is meg kell vizsgálni. 
Ezeket az alábbi időszakokban végezzük: 

a) Negyedévi fegyver- (löveg-) vizsga: 
Tartja negyedévenként a zászlióalj (oszt.) fegyv,er- (tü. 

sz,ertái:i) tisztje a fegyv,er- (tü. mü.) mest.erreJI együtt. Az anya.:. 
got afösztályonként együtt, zsírtalanított, száraz állapotban k,ell' 
megvizsgálni. Ehhez a fe,gyv,ert (Iöv,eget) annyira szabad széjjel
~z,edni, amennyire az a zászUóalj- ( oszt.) fegyvier- (tü. mü.) 
mesl,ernek az á11tala végezhető kis javítások miatt általában 
m,eg van ,engedve. · 

Ennek a karbantartás, működő kép,esség, kíméletes hasz
nálla t, tartozékok t,e'lj,essége és állapotá1n ~dvül a cső áUapotárra 
és J!övésszaki szempontokra is ki kell terjedni1ei. E2ieket a vizs,
gákal rovancsoUással is egybe kell kötni, 
1 A negy,edévi fegyver- (llövierg-) vizsgáknál az aknavetők 
és Jiövegrek műszereit is me,g kdl vizsgálni. Ezekhez azonban 
n műszeneket szétszedni rnem szabad. A vizsgáEal csak arrru. 
terj,edhet Id., hogy a műszer hasznáEható-1e, vagy nem. 

A negy1edévi fegyver- (föv1eg-) vizsgákr,ól az 1. számú 
me1!l~kl,et szerinti. jegyzőkönyvet kell szerkeszteni., me1yet ,a 
zlj . (oszt.) pság. a csapatLest pság-nak terjesszen f,eíl. 

. A ne.gy,edévi fegyver- (föv1e:g-) vizsgákat · célszerű anya:g
karbantartási napokon ta,rtani. 

Ezek ieredményét ki keEl · hird1e,tni, hogy az ak~sztályok 
között az . acnyagkarbantartás és gondozás teJ·én nemes verl
seny f,ejliŐdjön ki. 

b) Éui fegyver: (löveg-) vizsgák, 
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• Évente e.gysz,er, - nendsz.erint az év utollsó negyedében, 
amilmr · még új,onckiképzés folyik, a vezénylések nem kezdőd,_ 
tek meg s . így a csapatok fegyv,enei ,együtt vannak, - a csapat
test lő- é,& fegyvier-törzst:isztjie · vagy énnek hiányában a pk. 
á]ta!l erne kijelölt tö'rnstiszt, az alárendielt egységeknél• tartson 
fegyv,er- ' (föveg-) vizsgát. · . 

Ezelren a ,negy,edévd fegyvervizsgálmál említettelGeil lk:ivűl 
ki kel!l : terjedni a hely1es nyilvántartásra, az ,a':nyag korsZierű'
ségének 1elibírálásáira és · a hitel.gazdálkodás elI1e1nő:rzésére is, 

l\fínden áJfa1uk 1ü nem' küszöbölhetö olyan jelre1nség11~e., 
rneliy a magasabb ,előljárók hatáskörébe· tartozik, a csapa:ttest 
pság. tartozik· javasfütot előterjeszteni. 
, Ez,ek,et a magasabb psá,g-0k kiértékel1ik, az· általuk meg
szünt,ethretőkre intézkedniek, azokra nézve p,edig, melyekre köz
ponti inté,zk,e1é~ ~zülrnéges a. H. - M. Bajtárshoz (Afcsf. 1/a. 
Dszt ) , e~őberjesztést tesznek. 

V. Mi az éUárás: fegyver- és (löveg) rongáltság .esetén. 

. A fegyv,er- (föveg~) és optilrni-anyagban beállott rongáló-
dást a JJegrövidebb időn he1lül hely1,e k,eH áJirriítan.i. 
, Kis ' javításokat az aJJosztá'ly, vagy zlj. (oszt.) :fogyV1er- (tü. 
1nü.) ntestérre] (szertisztte!l) a csapatnál ,el kell végeztetni. 

E7Jekiet a, ¼is javítást igény]ő ronigá'lt fegy ver1eilmt .a G-54, 
tÍLasítás G/a. sz. meilléklieté sze.rinti «Anyagj.avítás,ok könyv,é»-,1e1l 
ke1[ .javításba adní. 
, TénY,állladéki jegyz.ökönyv,et .ez,ekről tsák, 1abban az esetben 
kdl . szrei;ke~zleni, h .a ron.gáltságért káirtérítési cljánálS me,gindir-
lása szükséges. · 

, Minden o,]yan :i·,onigá1lódásról, ' 1ll!ely a cs.apatná1l nem vé
:gez.bie.tréí cl!, (köz.ép- és nagyjavítások) a 2, számú mellékl1et~ 
szirn:in\i , j•eJgy~őkönyViet kelll sz,erkeszb,eni s azt .a 3, számú mel:.. 
]!ékJeJ szieirinti . «Me;gvizsigálási lel,et»-ie:l é~ ,a 4. szármú meli:iék:!e~ 
s21erinti «Jav:ítási igény]és»-s,ea a H. M. Afcsf. 1/a. oszt-hoz 
k,e]l freilte!rjeszt:eni, aki a ron.gálúdásoknak a sz,r-irtá1rban történő 
ldj avításara . intézkedik. 

J,e]e)n'leg - addi1g, míg a cs.apatolmak megJ1elrelrő alkat
rész,eklml' és · szerszámkésziJ.,eLekkJeL való ellátása megtörtén,ik -
a t ü . és :tegyv. s21e1rtárba keJll azokat a kis javítást -igénylrő fegy;
v,er21eti · és ~öve,gcikkek1e'l is beszá:Uítani., mely,eket a cs.a patnál 
kijavítani . nem tudnak Eziek javítását is j1avítá,si igényJJés:s,e[ 
lmJll a H. : M. · Afcsf. 1/a. oszt-tól kérni. 

· . : · Optikai árty.agcikkek, rnűsz1erek javítás.a minden esetben 
a tü. és fegyv. s21e!rtárban történik. Ezeket .a csap.atokná], va:gy 
po]gáiri cé;geknél (optikus olmál) javíttatni ·nem' szabad, · 

12 , Sári András százados. 



.Alakulat mt-gnevezése 1. számú mellékíet • 

Minta . 

. Jeg-yz_őkönyv. 

·a ( h6- - - . ·én · a - - - - - - --- : .. -... ,•nál tartott negyedévi fegyver• ·és lőveg• 

·anyag megvizsgálásokr6L 

Szabó István fhdgy üpk. 
Jelen levők: , Balog András hdgy t(i. szei:ti: -

· Kis! Mihály őrm. tü, mű; mester 

. 18 db 48,· M: pi., . -
6 dh 48. M. gpi, " 

Megvizsgált fegyverek, 47 db 48. M. pu., 
lövegek darab száma: 2 db 48. fyf. gp., 

. I 
4 db 48. M. 76 mm löveg, 

.. 9 db 6x3o·-as látcső. 

1 db 48. M. gpi., 
4 db 48. M. pu., 

Talált rongálódások: 
1 db 48. M. gp";' állvány, 
1 dh 6x30.as lát.cső. 

- Mind' központi javitást igényelnek, tény· 
-

álladéki jegyzőkönyvek csatolva. 
---

Tóth István honv. gk. vezető puskáját a gk, 
Egyéb észrevételek, színben találtam rozsdás áll.:3potban Neve• 

jelep,tések, javaslatok : zeítet ütegparancsnoka letartóztatta, szak. 
pk-ról tényv~zlatot terjesztett fel. 

. ' 

Kelt:- --- - -

ü. pk. tü. ezerti. 

A --,- -- - -. - -- -- tüzérosztály p8ág•nak 
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Az alosztály jejbélyegzője. 2. számú melléklet~ 

l\IINTA. 

Tényálladeki jegyzőkönyv. 

Felivétetett Esztergomban 1949. évi május hó 18-án . a 
Z.-4253. gyártási számú 48. M. isin. -- puska megroll,giáliódiása 
tárgyában. 

Kiss János honvéd az igazság me,gmondására történt 
figyelmeztetés után elöadja, hogy .a Z.-4253. sz. 48. M. puskájá„ 
nak tusanyaktörése a május hó 13/14.-i éjj,eN gyakorlat alka!,~ 
máva], · erdőn való áthatolás közben keletkiez,ett, amit a gyakori-

' liat befejezése után szakiasz- és. századparancsnokának mindjárt 
je~entett is. 

K~ss János honv. sk. 

Szakaszparancsnok véleménye: 

Vé]emény,em szerint ne\~ez,ettet a tusany.aktörés miatt gon
daflianság nem terheli, a tusany:akon már el-őző11eg is láitszottak 
kisebb, de a haszná~ato,t nem almdályozó rep1ed1és,ek. 

. Balogh József szds. s. k. 
szd. pk. 

S:wbó Pál fhdgy. s. k . 
szak. pk. 

Fegyvermester véleménye: 

Az emJlíóett fegyvert a zlj. 1949 január hóban az 1/II. hk.; 
zJlj.-től vette át. A fegyveranyakönyv sze-rint :a tusany.akon má:r 
akko,r is észllelhetők v,oltak, kisebb rep,edés,ek. Neve2leUet gondat
]anság nem terheli. Az alsóágy has:znáilhataUarn, újjaÍ pólLandó. 

Komor Imre· hdgy. s, k. Süveg Mihály őrm. s. k. 
zlj. fegyv. ti. z[j. fiegyv. mester. 
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.Az anyagszáJDodótest frjbélye2zője, S, száJDJÍ melléklet, 

Minta. 

Megvizsgálási lelet 

aa ________ ___________ . _ -------,---- - ______ . __ . ___ ál_tal javítás végett heszállitott 

fegyverzeti és tü. optikai anyaj!cikkek kijavitási l!lunkáiról. 

. N ' . ..., 0, 

~ 

É 
~ 

.'1-~1~-1 

szám 

1 1' ' 
\ 
i 

Nevezetesen 

3. 1 

A megvizt<galásnál 
talált 

. 1 cser é I pót-
Javitaadó lendéS ltrndó 

alkatrészek 

4. 1 5. 1 6. 

>, 
~ --N 

"' 0 eo 
o5 
:,., 
e 
< 

1 7. 

E ték 

-.... = ;:; 

"itfr~ = --------:-
1 s 19. 1 10. /11.I 12. 

Kelt :-________________________________________________ . _____ _ 

anyagszámadótest pk. tü. szertiszt, 

Megjegyzés 1 2 példányban kell sz-erkeszteni, a csapat által csak a 3., 
-4., 5. és 6. rovatot kell kitölteni. 
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Az an,·agszámadótest fejbélyegzője. 
Minta. 

·- - - -- - - - - -szám. 

sgt. -1949. 

Javítási igénylés 
· a .fegyv. és tii. szertárban végzendő javítási munkákról. 

A javítást igénylő cikkek , 
A A 

Állo• sérülés kárösszeg 
csoport, hasznave- mt>g· más - egység- hetetlenség térítése 

hely mennyi• ·megnevezése 
közPlehbi iránt tf>tt fel• megjelölé· intézkedés sége szerelés sének oka 

rov. sz 

1 

1 

' 

1 
1 1 

1 1 

' -
' 

' ' 

C11atolva: db megvizsgálási lelet. 

Kelt: 

~yágszámadótest · pk. 

A Honvédelmi Miniszter Bajtársnak 
.(: :A.fos, 1/a. oszt.:) 
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A.nyagkarbantar,tásnál követendő eljárások 

A · jó anyaggazdá]kodásunkka:l ,el,ös1e:gítjük ilJJépi demo.k:rái-- . 
ciánk fojliődését. Ezért kö,teílességiemn1ek 1t,artom, hogy az anyagr 
foe21eMsi tapaszta'laLaim alapján :néh:ány tanáJc~aJ,, :i,Hetve út
mutatássaJI f.eUiívj.arn bajtárs,airn figyelmét a helyes és gazdas.á1-
gos anya,glmrbantartásr:a, mert a helyes karbantartás az any,aig 
haszná.llhatóságá!t, éilettartamát megnöveli. Az ,anyagkarbantairtás 
épp oJly fontos, mint pt az embernél a tisztálkodás stb. 

Eliőször a tüz.érségi anyagnál s:wr.e.tném me1~ilá,gílani a 
követendő e1'járásokat. Táibori tüzér, vo[tam, így elsősorban mini-
dig a táboci tüzérség anya,glrnrbanil:airtásáira gondofök. Ezért a 
llövegiek és az !idetartozó műsze11ek karbantalf'tásávail fogok fog
flaU"ozni. Minden ütegnél és századnál v.annak hi2t0nyos' há1zi 
swkás,ok, meg van a kil"épZJési tervezet és 1e'Imek napirendje. 
N áliunk tüzé~elmé1 a csütörtöki nap volt ;a lópihie:nő nap és, 
iígy a hajtó tüzé:riek részérie a ]óápO!lás, a .'kezelől1egénység rét- , 
szépe p,edig az any.a,gkarhantartás vo]t a napiT,endben 1ernírva. 

Az anyag1"e2lefö tiszthe'lyetbe\Snek már ismern~e és tudni.a 
k,eJll, hogy anya,gkarbaintartáshoz mily,enl ainyagok kiadásáJra van 
:Szükség. PI: · cs,ők,efo, tisztitó:ron:gy, kóc, dlaj, foenőszapp.an, 

,emeförúd, k,ocsiemeilő stb. 
Kezdem először a lövegek karbantartásánál: A k.arbantar

-1láshoz liehetmeg olyan hely1ét k,eressünk, hogy a löv,~gekeL 
mosó víz e11foiyhasson és hogy a sz,e:runy minél tá,voJ:abb; kerüJ:
jön a tisztítandó ,anyagtóJI. 
, Mossuk fö. a ilöv,egeket ronggyal, úgy; hogy a löv,egfostésl 
.ne sértsük és hogy a f,es1:~ket Jie . n1e: mos~mk; ü~etv,e marassuk, 
Vigyáznunk foe]!l, hogy lűgot tartalmazó aeyaig a vízbe ne k,ef. 
u·üJ:jön, tehát kenőszappant (smirszappanl:) ne ,a .festett Tész 
tisztítására hasznáiUjuk. Ha a mosás megtörtént, . töröljük 0ít 
száraz ronggyaJI, hogy a fcfüok és mázoláisok eHű:nj,e,rnek. 
, K,wekek kenéséné] has.znáiJ.jrunk lwcs1emelőt vagy, emelő
Jrudat, hogy a tengelyekre kient klenöanyag;ot a · k,eJrék vissza
heJ1y,e.zésév,el ne toJjuk Le'. A t,e111:gielyt tisztítsuk me1g a reá rakó
,dott piswktóJI és az él.használt zsíradéktól. Itt hasz,nálh:atwruk 
.n zsír ~emosására kőolajat. A kie,rék p,erselyénél ugyim1ezt cs·er 
liekedjük és utána szárazra: törmjük, majid· friss tavotta gép2sírral 
mindl.;ettőt bekenjük. A kenés:né] vigyázni k1e1l, hogy túh,,ok 
zsírt ne tegyünk a te'Iljgelyrie, meirt azt a 1:ieá to!Jt kerék csak: 
]áv,eri és így csak anyagot. pocsék,o]unk. 

1. A csö tisztításánáil!, ha é1,es 1övés21etet haj toltunk végre, 
i\ · következőképen járjun½- eJI: v,együk ki a iöviegzárt ,a, tanultak 
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15z,e1int - és helyezzük azt tiszta roilliggyaI lefierlett deszkáira 
vagy a fövegzár tisztítás.á1ra alkalmas helyre. Szedjük szét a 
J!övegzárat és töi:üljük át kőolajos J'onggyal, hogy az éigési Lermé,:
kek,el könnyen tudjuk e~lávofüani. Ulána szá,razra törüljük é& 
összerakás efött beoJajozzuk. Különösen nagy gondot f.ol'dílsunk 
áz ülőrúgó, ülőszegcsúcs épség,úr.e. Ha a rúgó ,gyenge vagy az 
űtőszegcsúcs kop,ott vagy sérüUt, cs,eréljük ki a tartalékkész1-
llelbőL Irányzó és tűzharc gyakorlás.á1nál az ütőrúgót cseréljük 
ki gyakorM ütőrúgóyal. Él,es, lövész,etnél ennek visszacs1eré1ésérő1 
sohasem szabad megfeUedk,ez11ünk. A cső karbantartása után a 
liöv,egzárat . visszahelyezük Ézután győződjünk meg annak biz
tos működésérőJI. 

2. Eföször húzzuk át a csövet a csől(,e.fére heily1e,z,ett kő;-' 
o]ajos ronggya:i,' hagyjuk pihenni fél, ,es,et1eg ie1gy óráig, míg: 
a _.kőoJlaj a csőben lerakódoU káros .myagot fel,oldja, majid, 
utána töröUjük ki szárazra, mí@: a cső fényes színt tükrözik·vissz.a~ 

' (EJles lövés~et alkalmával ne fe1edkezzünk meg az uto.lsó '1övés,
nfl a «réztel,enítő rudacskák» behely1e,zéséről, melyet karikába. 
hajtva a Jlőp,orzacsk,ó fölé hely,ezzük és azt a k~resztkartonnal 
llerögzítjük s ,ezze'l a réztelJení:lésl ,elvégeztük) A . cső teljes 
tisztítása után heliy,ezzünk . a csőkefére olajos, vagy savmentes. 
trongyot és Jleheletszerföen húzzuk át a csövet Ewel a csőkar-

. ibantartás be van f.ejezve. Ha még éJlőfordu'lna, vagy lenne 
bronzcsövünk, úgy ezeknél a lövés utáni tis,zlítást nem kőolaj
ja11, hanem csőszappannal és vízz,el eszközöljük. A további elJárá1s; 
ugyanaz, mint az acéJlcsövű 'löv,egelmél. Mindkét esetben v_it 
gyázzunk, hogy a csöv,et meg ne karnoJljuk. · 

Magassági irányzógépekné1', o:!<la1Irá:nyzógépeknél .~ lövegre -
írt eljárásokat ke:l alkalmaznunk. A sarlmnlyú csapszegeinél 
és a zár6kilincsnél az olajozólyukakat _ hegyesre faragott fa
darabkával tisztítsuk ki és utána olajozzuk be: Beoh(10zás utúit 
várunk egy ideig és a kifolyt olajat le'.örö1,).ik. 

Az :i;rányzógépeknél és barnított fémes részeknél ki.s fa
darabkával, a nehezen hozzáférhető he1yeken ronggyal, ha, 
szükséges, kőol!ajjai távolí.tsuk ,el .az emfüett módon a káros 
anyagokat. 

Lövegtávcsöveknél ugyanezen e!járást alkalmazzuk, azon
ban itt ,nagyon vigyázni ke11 a szemlenc8e és a tárgylencse 
tisztításánáE, hogy olaj vagy zsí1r ne jusson köz,el .a, pereméh,ez,. 
mert Jds beolvadás esietén Iá~ómezőnk homályos l,esz, amely
nek ', helyreá:lítása ~et,emes öss:z,egbe kerül. A szemlencse és 
tárgylenos,e til<iztítására csak szarvasbőrt szabad haszná:llli. (Csak 
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ennek hiáinyáb'an szabad! fínom, száraz flanell-1·uhad'~rubot 
használ•ni.) 

Ami1wr á lövegek karbantartását oefejeztük, át k,e:J. vizs
gtílni: az okf:al- és magassági irányzógépet, sarkantyúkilincseketr 
felső- és alsópajzs záróretesz,eit és egyéb rögzítő és zárókilinr 
csek,et (reteszek,e'.). Meg ke11 győződni azok inűködéséről; to
v.ábbá az összes oLajozó,~yuk-fedelek épségéről, csavarok, csap:
sregek, s'a.Sszegek hiányáról·. Az észl,elt rendellenességről és hiá
nyokról azonnal Jelentést kell tenni, hogy azok pótlása a tar
talékanyagból megtör'.énhessék. A hiányok pótlását a műmestei' 
tiiszthelye~tes végezze. · 

Folyadékféket és he1yreto1ó-berendezéseket csak müm.ester 
j elenlétében szabadt szé szedni és karbrunt.airlainí. A lövegelmél l.e:írt 
karbantartási módozatok értelJemszerűen vonatkoznak az,ok moz• 
donyaüra is. A teljes karba1n bartás. és átvizsgá'.ás utátU szoktuk véko
nyan o]aj,os ruháv.a.l áttörölni a löveg1et és mozdonyt. Tea·mészetie
sen n,em vastagon, mert nyáron sok por rakódik reá és így a 
követkéző karbantar'.ás nehezebb és költségesebb. Kőo:ajos rongy 
Iiasználatát Lehe'.őleg mellőzzük, :mert az oldja a festéket. Te~,ies 
anyagkarbantartás után az összes rongyot mossuk ki, hogy a 
k.ö\'elk,ező anyagkarbantartásra ismét felhaszná~haissuk. Ezzel 
anyagot takarítunk meg. 

Műszereink karbantartásánál használjuk a rendJsreresített 
porecsetet és szarvasbőrt. Az eljárás ugyanaz, mrnt a löveg
távcsöv;ek. karbantar'.ásánál. Az állványoknál vizsgáljuk meg · 
a fakeret csavarz.atát, il!etvie szorHsuk meg a rend:szeresít:eU 
csavarhúzó,;al, hogy ezá:'.ital is biztosítsuk az állvány szilárd~á- . 
gát és tar'.6,sságát. Olyan rong~:ódást, amely a mérések pontos
s~gát befolyáso:ná, azonnal .jelentsük. Műsz;erkarbanl.artásnál · 
p~. tűzér teodolit, 15x-ös szögtávcső csöv,esdelejLűjéniek karban,- . 
tartásánál kü:,önös,en fel kell hívnom a bajtársak figyelmét, hogy 
;nagyon vigyázni k·el!l a d,elejes ,elhajlást heáUí.tó tü elmozd)í
tására és annak visszaáI1ítására, mert 'ha a7J. véletlenül nru
gyon elmozdítjuk, úgy é!eslövészeten, vagy bármilyen )őgya- · 
korlat .a1kalmával a párhuzamosítás sohas•em lesz tökéletes. 

1gy 1őeLemein1c illem lesznek pontosak és az ebből ,eirediő 
hiMk felkutatása nagyon n ehéz. (PI. egy allcalommal a tájolás 
előtt a csöves del,ejlű dele)es elhajlást mutató tűj,e elmozdul:t, 
ezért a p.árhuzamosításkor 200 vonás ·el'.érés ke:etkezett és 
a lövések nem oda estek, ahova esniök 1rn:Jett volna. 

A tűzérségi lőszer karbantar'..ását rend!szerilnt .műmester 
felügye:ete mellett viégezzűk. Aiment11y~bein az üte,gnél karha- , 
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talm~ lősz.ffi· és 11ap:ij,avad:aI1mazáisi :lőszer ki volilla JaJdv~, úgy 
azt sz;i,rrtén ,a 1egéinység köteles, karba111tartaui. 

Ha o'1yan 1öv,edié'k van · az ütegnél, me1y n~ncs f:es.tv,e és • 
-v:élietlienül rnieg,rozsdiáisod:iJk, úgy ait kőolajűs ronggyal áttöröl
jük, a rozsdát fdoldjuk, utána szárazra töröljük és savmenks 
7,sfrral, vagy oliajos ronggyal áit1,:enj\űk'. · 

Amelllllyj)bffi1 a hüvelyben lévő lőpmza.cs:kókba.11 vagy a 
csiöveis és tá!riasiás lőporná1 n.ém:iJ kis átvállozá:s<t észleiülllk, úgy 
a.zt ;azorunal jelootsilik. MiinclJen bajitársnak !<egyen szívügy,e a 
jó és gondOis anyag:karba111tad,ás, mert ,mindennemű any.a.g meg
ta:karításáv:al a tml?)gunk éisi az egész ma:gyiair nép ITTemzebg,azclJas,á,gi 
helyzetén seg}tűnfü:.. Jdszó legy,en az, am:Lt a jó magyrnr köz
mondiá:s mond: «T:iJsztaság .a jólineve1ts;ég foikmérő,;ie » . Én erre 
ait mondom: a «Jó anyagkarbantartás, a jó gazdáUkofüis fok
mérője! » 

Gősi Dénes írn, alhadnagy. 

A honvédség sajátos gépkocsi~ó kikép~éséről 

Ismeretes, h-ogy a gép!kocsizó .alapkiképzés már nem a 
honvédség llmriemén belü1 tör~énik, hanem a nemrég életrehívott 
és jól fo1szwelt Miaimi Autóműszaki Intézetnél. 

Vezie,tésünlk, amikor a cs;apat-ok gk. és mkp. ve2ielő jelölt
j,e.il az AHa1mi Autóműszai1d Intézetbe küldi, ~eltös célt kíván 
dérni: biztosítani a gjm-v,eik kiszolgálásához, ve21etéséhez szük
séges műsza:lü alapkiképzéslt és szociá1is segítséget nyujtani az 
arra érdem1ese'knek ,azzal, hogy a polg. gjm. veZ!etői jpgosítvány 

. dijmenteis 'kiadásával o1,y szalnr.izsgára tesz111ek szert, aimil azután 
később saját céljlaikra. a poigád életben hasZll.losítani tudna:k. 

Abból a ténybőL, hogy az alap1dkéinést megbízhaló pol
gá.ri .foezekbe adtuk, sokaknaik az a felfogásuk alakult ki, 
m:isz,erint a g'k.-kiJképzé.s1ne:k a honvédsége11 belül sok tennivalója 
már n:incs . . A gk-szolgá1atot érilntő aidlminiJsztráció ismerl0tésé
v~l, ,egy kis terepjárással és . .kötelékV'ez,ebéss1el a kiképzés be 
is fejezhető. 

' Mi·előtt e h ely teJ.en felfogás dl·en .szó:anék, a gk-k:iképzés 
forilosságát kíváno'ln rövkl1en összeioglaLnL 

A géplwc,s:iizó-kiképzést, döntő font-0,s,ságú ki.képzésneik }(,ell 
minősíteni, 111Jeirl ez,en .áll, vagy bukik a gk-egységek .alkalmaz,
hatósága, mozgélwnysága. Anyagi szempontból vizsgál:va a kér-
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dést, vagyis, ha a· gk-anyag'ba foktetett hai!almaJS összeget néz,.. 
zük, nem Lehet közömbös, hogy ,e drága a,nyagot kiknek · a 
kezébe adjuk. 

Ez utóbmak1bál a kiképzés áaalános iráinyelve · és cél.~ 
ldlűz~e világosan kitűnik: ply egyes- :és köbelél~kiképzést kell 
hizlosítan:i, mely a dtrága ainyag é:,e'.ét maximálisan meghossziaib
bílj a és oly sz,emé!1yZJetet k,eH kitermelnünk, mely a Legneihe-
1/,ebb v.i,sz.onyok között is megbízhatóan tudja a g~(-szolgáLalot 
ellátni. 

Ennek a nwgy ,általános kik. célnak a po:1g. lükiép_zés csak 
a~apjál adhatja. A h.arcléri gk. műsza1ü swlgála:t,ot csak a 
honvédség képes oktatólagosan kiképe;,,ni és · fovábbfejl1eszteni. 

A mondottak kii,domborítására néháiny kiképzési rész!letert 
emlHek meg. · 

1. Gic-vezetői kiképzésböl: a gk. honvédet, :miuLán az alap
kiképzésben megfe1elit, saját alos.ztá1yánál továbbképzésben kell 
ré~zesíl-eni. Ez a lovábbképzés az ailosztály,nál (szd., ü., pc. 
iskolánál) a r ,en,d:szeresített típus gj m-elmn történik. A fiaital 
viezJető itl ismeri meg a 'Lípilis gjm. szierlmzetét, 111űködését1 úel~ 
j,fü,ítőképességét, va~wmi:nt gazdaságos kihas.2má1ását. _Ez alka
J on)ma1 Lörténik a rend:szeresílett gjm. tökél-et,es vezetésének 
0.lsajá,títása (úerepj~rás, 1öv,egy-onlatás, stb.). A gk-v,e2ielőnek me;g 
keU ismernie a gjm-höz tarto2'Jó kézis2'Jerszámokkal clvégzendő 
öss;,,es sz,ei.relés,i munkákat és fogásokat. A honv. gk. to:vább
képzés többet k,eU, hogy tartalmazzon és adjon, m:i.Jnt ameny
nyit a polg. gk-vezetőLől követelnek. A harctéri gl_;..szoLgálat 
nagyfokú öná1Ióságot köv-etel, a vez,ető gyakran magára lesz 
hagyatva (nJÍ:ncs távbeszélő, nincs autómentő, nincs országúti 
szervioo állomás, mint a b'ékés hátországban!). A honvéd! gk
vezető ii,lyen hely2;etekbén, csak a saját gyakorlati "iníi:szaki 
tudá,sár,a }lesz utalva. Ez a<lapos műs.zaki kiképzésl követel és 

_ ezért a kliik. :iidieje egészen a honv. leszú,eLésének napjáig tart. 
2. Műmesteri kiképzésből: /f;i. mű-mesLert sok egyéb tudni

valója mellett, a szükség}avitásokr.ól is rends2;ei·-es,en oktaLni kell 
kiképzés,e során. Speciálfa katonai javításokról van szó, aínc
Jyeket csak szűkség esetén kell ailkalmaznuilllk. Ily,ene'k pl. Túgó
heg,esztés, a rossz membrán heliy,etúesí1ése az üaésbőir egy da_,.. 
rabkájával, stb. Ezek, mint látj;uk, nem tökéle~es javítások, 
műszakillag néha hél.y-Lelen 1úegoldás-ok, 1die bimnyos haircászaJli 
helyz,etben ,nélkülözhetetlenek. Amikor pl. 20 km. távolságon 
múlii:k egy Iőszernélküli egység sorsa, akkor rniudent el kell 
követni, hogy a lőszer odajusson. 

21' 



A gk-műmester az ilyen szükségmego:dásolmál .a gk-vezető 
figyelmét mindig köte:es f.elhívni arra, h0gy óva'.osan haladjon 
és a szükségj.aví'.ásit az első alkalomkor cseréltesse fel · szakszerű 
javítással. Megá]apítha~ó tehát, hogy eze1( a szükség ,avílások 
csak biwnyos haircászati helyzetfkben a1kalmaza.ndók 1a1kikor, ha 

a) szakszerű javítás · a legrövidebb időn be1ül j:avítóanyag 
hiányában nem végezhető el, vagy ha 

b) az uzemképtelenné vált , gépkocsi elvon látása nem le
hetséges, metve túl sok idő kell ahhoz, amíg a gk. . elvonta
tásm kerülhet. · 

A kalonai szükségjaví!ásük rendszerezése és rnódj:ruina'k 
tárgyalasa ·nem tar~ozik e· dolgozat keretébe, a néhány sorral 
és példáva1 csa'k izelítőt kíván.tam adni e speciáliis katonai 
kiképz~sről. . 

3. Mint különleges katonai gk-kiképzési feladatot kiell meg
emlíleni a. hdy,es csörlőzési 'tech,ni,ka oktatását. .J eL1,eg7..ele.s fol
adat, pl. va'.amely fontos vontatmá.nynak 11ehéz forepszakai
szon való áthúzása, stb. 

4. üzemanyagkezelőlc kiképzésénél nem hanyagolhatók el 
a különböző uzernanyagok megvizsgá!ásának módszerei. Nem 
komplikált ké,~iai megvizsgálásokról van szó,. hanem egyszerfí 
tábori eszközökl'1el végezhető vizsgá:;atokról, (vízpróba, lán,g•
próba, · stb.)-. A hdm. ter~i.le~en el,őtalált üza-gal kapcsolatban 
lege'.ső t~ndőnk megállapítani, hogy milyen üza-okkal állunl( 
15ziembien: Ez mótorain,k épsége és az e~őtalált üza,.,ok - ~eu::v
szerű felhaszná!-ása érdekében igen fontos ténykedés. 

Az előbbi,e;kben néhány je:Iegzetes katonai · gk. kiképzési 
rész1etel em:ítettem meg. Sokat lehetne még ·a honvédség 
sajátos gk. foiképzés.éről írni. , úgy · gondo:om azonban, · hogy 
ez a néhány k1ik. részJ.et is e1egend!ő lesz ahhoz, hogy elosz
lassam azt a he'.yte,l,en felfogást, mely szerint e 'téren sok 
.tennivalónk nincs, · a jó pqlgári alapkiképzés úgyis mindent 
btiztosít. - . 

l{ulay SáIIJdor őrnagy. 
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Gépkocsi műmestereh teendői menet• 
és harcgyakorlatok után 

Menet-, vagy h{l'rcgya:korlat· bef,ejezése után a járművek 
;gyülekeznek. az úton. A. műmestemek már i:yen,lwr. akad! . dolga, 
mert' a -gj,mű, vezetők . mar eláraszt~,ák panaszaikkal, . kíván'-

:5ágafükal. . . . 
Az egyti:k gk, vezető például azt jelenti, hogy nem fog 

rendesen a fékJc, a másik az üz:a. tápszivailtyújia. működésé
vel nem vo:t megelégedve, a harmadJ!mak elállító.dott a gyuj

. t ása, a negyed1k rúgótörést jelent, az ötodik j,elenli, hogy 
kilyukadt egy gumija, slb. 

Ilyenkor a műmesler megá]apítja a sürgősségi sorrendet, 
megnézi, hogy melyik az a gépjármíí, amelyiket már itt kint 
a~ úlon meg kell javítani, hogy bevonulhassanak a l1aktanyába, 
ahol a csapatműhe!y felszerelésével a rongálódás,okat, hibá
kat meg tudja j,avítani. 

A laktanyába való menet alatt a műmeste,r brtózkodjék 
;az oszlop utol.só járművén, hogy az esetleges lema:radók.at 
.felülvizsgálja, illetve a h: bákat megszüntess,e. · 

A laktanyába va:ó bevonulás után általános nagy kar
j)unlartás, gépkocsi leápolás következik. Legelőször is az út 
porát, sarát keI1 víz~el eltüntetni, lemosni. Legalkalmasabb 
-erre a célra a magasnyomású vízsugár, arpi . - sajnos -
csak ·ritkán áll a csapát rendelkezésére. A közönséges víz
vezetéki víz nyomása is elegendő, ha nye1es mosókefé[ is 
h ásználunk. Lemosás után a fényezetlen· kocsikat száraz rongy
gyal, a fényezett kocsikat szivaccsal letörölgetjük, a zsírzó
.;gümbokat az ol'aj- és zsíros sártól megtisztítjuk, hqgy a magas
nyomású zsírágyú, vagy zsírzqprés ne vigye be, á sarat is 
;a kenend!ő helyekre. Az esedékes mótorolajcs1erét is -ilyenkor 
hajtjuk végre, - még meleg mótornáL . 

A heti teljes napos karbantartás alkalmával · ai ·g·mű. 
·vezetők megjaví(ák az olyan kisebb hibákat, amiket felfedez
tele Ilyenkor azonban, egy nagyoboozabású harc-, vagy mer 
netgyakorlat után azok a bajok is elő'!önnek, amelyek egyéb
ként nem jelentkeztek vö~na. A gépkocsi műmeste:r maga 
is aláfekszik egy-egy kocsinak, ha a gk. vezető vala~i kür 
lön;,egeset j,elent. Kivizsgál · a, hogy miként keletkezett a hiba, 
:mennyiben tud rajta s~gíteni, szerény műhelyfe;sz,ereléséveL 

Az álta:ános panaszokat meghallgatva azok orvosfásárai 
í s egyöntetűen infézkedik. PI. az űzemanyag tápszivaltyúk 
:szelepei nem záródnak tökéletesen, az üzemanyag ellátás nem 
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• 
folyamalos , a mótor durrog, visszalő, leáll. Ilyenkor olmyo
mozó hibamegáll.apítást végez. Az üzemanyag szennyezett, a 
szűrősziták eldugultak. A benzinben nemcsak víz, hanem ho
mok, kóc és egyéb szemét is lehet. Esetl.eg az 'üza. tápszi
v:Utyú membránja már átenge'd!i a benzint és nem tudJ.a 
el:átni feladatát, vagy a kis rezibex sze1eplapocskák rnem zár
nak lökéletesen, mert elkoptak, beverődilek , es etleg a szelep
rúgók koptak el, vagy gyengék. Előfordulhat, · hogy a táp .:. 
szivattyú (A. C.) felső f1edőkup,akj.a [elazult, miután csak 
,e,gy csavar tartja, vagy · a fodőlmpal{ pair;afatömHése törött el' 
túlhúzás követlmztében és így levegőt kap. De az is lehet, 
hogy a porlasztóban van a hlba. Főfúvóka dugulás, úszótu. 
fennakadás, vagy valamelyik ü.za. vezetékcső törése is okoz
hat hasonló tünebeket. 

Jól • kiképzett, összeszokott vezetőkkel lk,eves1ebb dolg!t 
lesz a műmesternek, de ne vegyük a 1egjobb körülményiek 
között dolgozó csapatot. Terepen , poróan, sárba,n a porlasz
tók hamar elpiszltolódnak. A porlasztó dé szerelt légtisz,tító 
kosár hamar megtelik porral. Ha olajfürdős légszűrőnk van, 
azt olajj:al úgy töltsük fel, ahogy az olajszint a kocs:iUpus 
előírásainak megfel1el. Időnként, különösen nagyobbszabású 
gyakorlat ütán, - ,nézzük meg, hogy van~e n1é.g ben:ne olajt 
vagy má!r csak olajos sár: Az olyan' levegőszűrőket, mely,ek
ben. fémgyapot van, mossuk ki alaposan petróleumban, utána 
bienzinbeu, majd száradás u.tán mártsuk belle \tiszta mótrn1-
ólajba. fgy e1 tud:jJa látni feladatát és a porlas.ztóha, áramló 
levegő porát fel tudja venni. 

· A zsírzásra különös gondot for,dHstulllk, mert a vezetők 
hajlamosak az elq,ugott,. neheZJein hozzáférhető helyen Iiévő 
zsírzógombok elh:myagol.ására. A műmes.ter feladata, · b0rgy 
gépkocsin lévő ös1.Szes zsírzandó helyeket a vezietőlmek meg
mutas,sa. KülönöS!en fontos ez pl. a 'kardánkeresz'tek tűgör
gős csap.ágyainál, aho1, es:etleg nincs is zsírzógomb áilan<lóan, 
hanem csak a le.ápolás :idejéT,e kell becsavar,ní az ott léYő 
dugócsavaor helyfre. 

Ilyenkor lehet észrevenniJ, hogy a vezető mem1yire is
meri kocsijiát. Van olyan vezető , aki ,egy bizonyos kocsinál 
35 zsírzógombot kezelt 1e, a másik társa pe'dig hasonló kocsin 
52 darabot olvasott meg: 
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ÁJita1á:ban .a .gépjármü karbaintartá,sai :Lerj1edjren ki: 
a) .a gépJármű mosására, tisztításárá, 
b) . a •gépjármű zsírozására és 
e) a gápjármű részeinek alapos átvizsg:Hására. 



A mótortömbről a r;árakód:ott olajsarat · először vékony 
falemez~el kell eltávolítanj, utána petróleumba mártott ecs1e.t
te.l dörzsöljük tisztára. ·A gyu~,tóberendezést és a porlasztót 
csak tiszta ronggyal töröljük ,át. Rossz útakon, terepen a meg
lazult csavarok könnyen elvesznek. A heti és általános. kar
bantartásnál ezek utá:nhúzása feltétlen elvégzendő. 

A gépj,ármű forgalombiztonságának eleng,edheleU.en kel
léke a hatásos fékberendezés. A fékek á1landóain jókarban 
tartandók. Állapotukról · gyakori felülvizsgálással keH meggyő
ződni. Ha a fék ill'em fog kellőképen, a hiba megállapításával 
~gyidejűleg a javításáról is kell gondoskodnunk. A huzalos 
fék,ek ulánállítása könny,en és hamar elvégezhető. Az olaj
fékek jóminőségű fékfolyadék használata esetén kifogástala
nul működinek. Ha mégis csúszik a fék, beoLajosodott, aldrnr 
1esz,ere~és után benzinlámpával kiégetjük a súrlódó betétből 

a beszivárgott olajat és n:iáris j1ó a fék. . 
. Gumiabronésok meghibásod:ásánál a leszerelt k.öpenyt be-

lülről szárazra töröljük és a melegragasztófolttal megj;avított 
tömlőt csak alapos sikporozás után szereljük vissza. A köpeny 
mintázatába beny,omódott kavics, törmelékkő kiszedését s.e 
felejtsük e1, mert az a további · menetek alatt a vászonheté~ei.t 
is tönkl'eteszi. A gumikat mindig .a típ.usnak megfeleJ.ő lég
nyomás mel1ett használjuk, mert ellenkező esetben vászon
törés keletkezik, vagy túlnyomás esetén az alváz id:őefötti 
s.zétrázása következik be. A helyes 1égnyomásit megbízható lég
nyomásmérővel elilenőrizzük. 

A f,e]épí.tmény tisztaságára és jól{1arban ta,rtására .már a 
honvédség tekintélyének megőrzése miatt is különös gondot 
for<il:ítsunk. . 

A gépjárműhöz tartozó szerszámok, felszerelési lárgyak 
és esetleges tarta1é1rnlkatrészek mindig· kifogástalM állapot
ban tartandók, hogy szükség esetén használhatók legyenek. · 

A csapat gépkocsi műll11esterének feladata az is, hogy 
a gépkocsiszí.nekbe csa'1c kifögást.a~anu1 leápolt, kairbantartott 
6-; üzemképes járművek hajtsanak be~, 

Biró Géza . Drnagy. 
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Köztudomású, hogy a ruházaU és személyi fel,szerelési 
cikkek előállításáh,oz szükséges különféle anyag·oikban (bőr, 
nycn,bőr, zsiradékok,- gyapjú, gyapor, len, gumi, stb.) hazai 
termelésünk szüks.égleteinket csák részben f.edezi. A nyers
anyaghiányt s a pótanyagoknak ezzel járó fokozott előtérbe· 
nyomulásit a 12gmesszeQbmenően lelkiismeretes karba1Úarlás
sal, keze:éssel és az anyag tulajdonságait fügye1embevevő tá-
rolással kell ellensúlyozni. . . ' 

30~1000/o-osra tehető az az élettartam meghosszabbod:ás., 
amely a karbantartás je!enleg szokásos mérvével -és szaksze
rűségével sz,emben . a va:óban szakszerií és valóba,n lelkiis.
merel~s karbantartás esetén elérhető. Hogy ez mit je'.ent anyag
ban és pénzben, az nem szorul bővebb magyarázatra. 

A követl{ezőkben, anyagnemenként csoportosítva, az egy,es 
ruházati, il'. ,etőleg felszerelési cikkcsoportok karöantartását is
mer,Letem röviden, csak főbb vonásokb~n, de olt, ahol szük
séges a megfele1ő ;indokolással és annak a legnyomatékosabb 
kihangsúlyozása me1lett, hogy a ·ruházati cikkeknek az elöl
járó\:: részéről történő minél gyakoribb és minél beha.tóbb meg
vizsgálása épp úgy e1engedrheletleü, mint maga a karbantartás. 

1. A lábbeli karbant~rtása. 

A bőr megfelelő karbantartásával megakadályozzuk ltliszá
radását és megmer evedését. Ha karban nem tartott vagy rosszúl 
karbantarlo:t bőrű lábbe:ivel több órán át ·vízben, sárlmn 
járunk, száradás ut~n ellmrü!hetetlen a megkeményedés. 

Telj,esén 'hibás ai a 'karbantartás; amely · csak bizonyos 
mennyiségií zsiradéknak a bőrre való felviteléből , · és szét
mázolásábó1 áll. Ennek az eljárásnak semmi haszna nincs 
s csak az érlékes és nagyon nehezen beszerezhető zsíranyago't 
pocsékolja. A zsiradéknak a ·bőr bels,e éhe kell bej'utnia. Ezt 
csa1-: úgy érhetjük el, ha a tenyérizomma!, perceken ál tartó" 
masszirozás:szerű mozdulatokkal beledörzsöljük oly mennyiség
ben, amely mennyiséget felvenni képes. A kövelkezökben a 
legcélszerűbbnek bizonyult gazdaságos, csupán havonta meg
isrr.élliendő karbantartási mód kerül isinertetésre. A karban
tartási eljárás egyes mozzana'.ai a következők: 

1. A lábbe:inek sártól, piszoktól, kis tompa:élű fakésecs
kék s,egítségév,el va:ó teljes megtisztítása s utána száraz sár-
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kefével való ;alapos 1leke.félése . . Az alsó- · és fe;sőrész ériut
kezésénel;;: körülfutó árkát különös gondossággal kell tisztítani. 

2. A lábbeli felső.részének enyhén langyos, szappanos ,tíz
zel való alapos ;J.ekefélése, de · nem belemártása. (35° C-nál 
melegebb vizet sem ennél, sem a későbbi mozzanatoknál nem 
szabad használni, mert a me:egvíz a bőrt me1nlhetellenül törikre
teszi.) A szappanoldat úgy készül, hogy 100 pár lábbeilire 
számítva összes,en 30 g tiszta, · nehezítőanyagnélküli · szí.nszap- -
pant kevés forróví;zben feloldunk s azt kb. 15 l vízz,e.I fel-
hígíljuk. ' 

_ S. Azonnali utánkefé:és ugyanolyan hőmérsékletű, de szap
pan né]kül lisztavízzel, majd a lábbelin maradt víznek a bőrbe 
tenyérizommal való erőteljies bedörzsötés1e. 

4. 5 perc sziikkadási _idő. 
5. A lábbe'.i felsőrészének említett hőmérsék1etü tiszta 

vízzel va1ó benedvesítése és a bőrön maradt víznek a tenyér
izommal .a bőrbe va:ó erőteljes bedörzsölés.e. 

6. 10 perc sz1kkadási idő. 
7. A sz:iikkadt, csak gyengén nedves felsőrésznek vízfür

dőben l:,egfeljebb 50° · C-ra egyenleles,e;n felmelegített (a fem~ 
edénybe lett zsiradékot forró vízbe állítjuk) rendsz(;re.sÍLett 
kr.rbantartó zsiradékkal, · ·bekenőkef.e útján való bemázolása 
addig, · amíg a bőrön felszívatl~nul csak kevés karba1Utarló 
zsiradék marad. Különösen ügye1ni kell arra, hogy a felső
rész és a talp érintkezése ·e1egendő zsiradékot kapjon. 

~ 8. A bőr részéről fe1 nem vett karbantartó zsiradék, 
nak a f.c1sőrészbe tenyérrel való, igen erőte1j,e.s bedörzsölése. 

9. A lábbelii.ruek 10-12 órán át kh12lőleg felfügg,esztve 
való pihentetése. 

Az anyagszüks;églet a rendszeresített karbantartó zsira
dékból': tel'jes,en kiszáradt és ,elhanyagolt lábbeli esetén 34-35 
g páronként, amely mennyiség .a havonla1 rendszeresen tör
ténő karbantartásoknál kb. 25 g-ban ·fog állandósulni. 

Termés~etes, hogy· a naponta történé> tisztogatást s a 
már eddig :i:smertetett kényesebb rés.z,eknek · az időjárástól s 
az igénybevét,eltől függően 2-6 naponként történő, rendsze
resílett karbantartóanyaggal való egyszerű belrnnfaét, •a:z is
mertetett havi karbantartás ,nem pótollrnlja. 

A csizmák lrnrbantartásánál a . szár zsírozása kevésb!bé 
fontos, a legtöbb ,esebben nem i,s kívánatos, azonban a felső
részt a szárral összelootő ú. n. «rogyó1>, különösen há! ul, a 
kéreg felelt & a kéreg mentén szi.ntén igen kényes s erős'en 
igény bevett rész, amelyet rnigy gondos-s.ággal kell ·- kezdni. 
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A lább.eliin lévő .esebleges fénymázréteg,et még az els·6 
karbantartás ,előtt te1jesen el kell távolítani s fénymázt soha 
többé nem szabad használni. Az eltávolítás langyos vízzel 
rnló frelpuhításból s .a már megLágyult rébegDJek · tompaélű 
késsel való Le:kapar.áisából áll. A bárhol v:iisszamaradt fény
mázréteg .h1Jegakac!Jályozza a karba11ta1rtó zsir,rudékna1k. ,a bőrbe 
való bejufüa:tós.ágát · s a bőr felpuhulását. 

A talp felületének karbanlartása sokkal ,egyszerübb. Ha 
a kihullott talpsz,egeket nyomban pótoljuk, a l•egszülrnége:;eb
bet már megtettük. Ha talp vízben, sárban több ízben való
s huzamos gázolás után kivéteLesen ,erősen kimosódott s na
gyon vízszívóvá, metfüeg víztovábbadóvá lett, a i.enolajjal Yagy 
firnisszd valró bekenés igen jó szolgálatot tesz. úgy~lnünk 
k~ll azonban, J1ogy a felsőbőrre ne jusson belőle. Lenolai.;;, 
vagy firnisz hiányába,n a benzinben, petróleumban, nyersoLaj
ban, vagy bá,rmely ásványi ol.ajban oldott körülbelül 50° C 
olvac!Jáspontú paraft1nba való, kb. fél6ráig larló beállítás. i,s. 
igen jól vízhatlianítj1a, bár ·egy kissé törékennyé teszi a tal
pat. Az oldat1an paraffin,nal va~ó felületi bemázo1ás nem soka,t 
ér, miután á bőr belsejébe az csak oldósz-er közvetítése útjál'l 
júthal be. 

Ha 1különősen hoss.za;ntartó esőzésre 'vagy huzamosan lar
lós llredvies tal!ajr;a s egyúttal na,g-y;obib igénybevé1le:lne, lehet 
számítani, végső es-etbeii1 és !nem tel1es értékű lábbel:i.rré:l a 
benztn,ben, mota11cóban vagy más ru1kalmas oldós.rerben kb. 
20o;o-ban old!ott gyaintába 20-25 perdg ta1.lf:6 beállítás (a gyanta,~ 
oldat magassága ne legyen nagyobb, mint, a talp ,r.astagság) is 
jól vízhatLanit. 

A következőkben a tezcléssel., illetőleg a karbanlartáss.al 
kapcsolatos Legkrrívóbb hibák kerülnek megtárgya;lásra. 

Az egy:iik a már röviden említett talpszegpótlás elmulasz
tása, .amellyel szabad utat ny1tunk a lábbelibe beszívárgó víz 
szá!mára. A javítás cél.::ait szolgáló lalpanyagot már eleve tönkr,e-
1eszik az ;alakul,atok cipész szakemberei, amikor fe1erősítés előtt 
félnapon, egy éjij1e.Le111 át vízbe1J.1 áztatják, hogy a f.eLe.rősítés 
könny,ern s gyornan menjen. 

Egy más:i:k kirívó hiba a fénymáz (suviksz) .lrnsználata, 
amely a bőrt keménnyé, törékennyé teszi,. 

Id!ő e1őtt itönkrieteszl a bőd a trágyaLé ;is. fatálló munlcá.ra 
t.elLát csaik selejtes lábbeli való, de .azt ÍIS .bőségesen kiell ' zisfrozni. 
Rengeteg bajt . okoz,nak ,a selejlf:•es mi.rnőségű bőrápolósz,er,ek, 
a:rnit ,egyesek, többnyire a rendszeresített karbantartó zsiradék 
:i.dőelőtti elfogyasztása miatit szereznek be. Köv,etkezmé,nyeibein 
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lalán a liegvégze_looebb hi:ba: az erőszakos szárítás. Az átázott 
talpnak vagy f,első\}fümek tűzhely;e!ll vagy nyitott tűznél, szóval 
a langyosinál magasabb hőnél való szárítása feltétlenül :ai bőr 
elszarusodiásához, e'.isenyvedéséhez v,e2,et. Az ilyen bőr egy pár 
hajlítás után elitörrk. A lábbel'imek valamely száraz és !11.edivszívó 
anyaggal (száraz ujságpapír, szalima, stb.) v,ailó feszes és vál
toH kitömése a száradást lényeges:en meggyorsítja. 

A 1á:bbe1i épségrben tar_tása és a rongálódások idejében 
történő ikijavítás,a terén szilntén sok mulasztás történik. A kilyu
kadt talp kijavítására gyakran csak 1aik]mr kierü1 sor, ,arnikor 
már szinte hiábavaló. ElJegendő egy pár órás esőben való meµe- · 
telés, hogy a ikil(Yukadt talpon bejutó víz az egész alS!óJ>észbe111 
jóvátehetetlen rnmbo1ást okozzon. 

Mind,en hiba ige1n könny,en me~e;llőzhe:i:,ő, és .a m~ge[,őzés. 
igen egyszerű: a kihullott, elkopott, vagy letört talps2legiet azon
nal pótol111i kell, úgy; ahogy arról már elfoő1eg szó volt. 

Gyak,ran lehet taJ~lkozrii olyan iegyéruekk,el, ak:iik új, f,e
ketíLetlen, ,rnég soha karbain ,nem tartott lábbelit viselnek: Miután 
a I,ábbeli természetes ~ bőrszínét a mi!lldienütt kapható, alkohol
ban vagy Jrnrbantartó zsiradekJbain jól oldódó «Nigros:in» nevü 
Jestékkiel mélyfekieté:re lehet változtatqi, . az új lábbelik kar
ban nem tartott, tehát zsírozaiUan állapotban való vis,e1é~e, 1aizo-
11os a hronvédiség vagyonáJnak tudatos megrongálásával. Az ilyen 
lábbeli úgy szívja ·foI a vizet, mint az itatóspapír. Könnyű el
képzelni, hogy már az első alapos átázás is mfiyen rombotást 
vég,ez a bőr álfományában. 

Az úgynevezett ·átal:alútást ( adj usztálást) minden körül
mény;ek között meg kie11 ak,a.dályozm.i, merl a már egyszer meg
bolygatott Jább.e1i é1iettartanna csa'k tört rész,e 1eliet a:z eredeti 
é1ettartaimnak. Boxbőrből készült !Lá:bheli felsőrészének kar~an
tartásához valamely jó minőségű 'bőr.pasizta való. 

A sidpők vízhatlan fo1sőhől'!e (pl. durabel) nagy mennyi
ségű s nehezen távozó · zsíradékot tartalmaz. Ameddig lehet, 
jó minőségű 'bőrpaszta gyaikori hasmiálatával biztosítsuk ennek 
a zsiradéknak a_ bőrben való bennmaradását. Hai ni vizhatlanság 
idővel lecsökken, langyosra melegített, reinds2,e~esített karban
tartó zsíradékkal kdl a f.e'llsőrész:t, az igénybevétel mértékétől 
függő időszakonként alaposan bekenni. A felső- és alsórész kö
rü1futó érintkezése me,ntét, különösen nedves időjárás vagy 
fokozott igénybevétel esetén á1la,nd!óan zsírosan kell tartani. 
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II. Szíjazati cikkek karbai!tartása. 

A :ruházati szíjazati cikkek (málhasz{:ak, d:erékszíjak, 
pw,kaszíj, nadrágszí „ tö:ténytáska, pisztolytáska, különfé1e hord
készülékek, stb.) á:talában természetes színű, zsíros tehénbőr
ből, vagy természetes színű övbőrbő1 vagy varrótalpbÓ'l ké
szülnek. 

A szíjazati cikkek könnyoo hajlanak a penész,edrésre. A 
penészgombák következtében a bőrön foltok ke:etk,eznek. Eze.k 
a fehér, szürkészöld, barna vagy fekete penészfoltok sokszor egé
szen mélyen behato:nak a. bőrbe és csak . igen nehe~en távo
líthatók e:. Ha ilyen' jeI,enségek m utatkozn~nak, . úgy a cikik~kről 
a penészt töröljük 1'e, a sz(1azatot zsírozzuk be. 

A 1ábbe:ilr karbantartásánál említett rendszeresített kar~ , 
bantartó zsiradékok, · ú. ,h. egységes karbantartó zsír, szíjazati" 
cikkek, bőrruházqti cikkie'k, stb. kai~bantartására alika'lmasak. Sok 
szíjazati cikknél azonban · óvatosan kell vele bánnunk, mert 
el piszkítja a köpeinyt, a zubbonyt, a nadrágot, stb. (pl. puskasz~j, 
derékszíj, nadrágsz{,, stb. esetében). Ezért ezeknél a cikkceknél 
csak akkor alka:mazzuk, ha a ci'kk - bőramy.aigának kezdődő 
kiszáradását - észle:jük. Ilyenkor a karbantartó zsiradékkal .a, 

színölda: egys:'.,eri, vékony bekenése s a tenyérizommal a bőrbe 
való bedörzsö:ése is elég. Az ezután feltétlenül" beiktatandó 
lega:ább 12 órán át tartó szikkadási időt Száráz ruhával való 
erőteljes 1edörzsölése és vazelinnal való Lehel:e:tszerű bekenés 
kövesse. · 

Ugyanúgy kell eljárni, ha egy,es s;,;(;azati cikkek erősen 
megáztak. A karbantartó zsiradékkal va:ó békenést:, illetve be
dörzsölést azonban még a ))őr teljes megszáradása előtt kell 
alkalmazni. . 

Az ú. n. bőrpaszták, liZíjazati és ,egyéb 1bő,rbőU készüit cikkek· 
(boxbőrből készüU lábbelik, bő:i;ruházat) ápolás.ára jól alkal
mazhatók, mert nemcsak a külcsínt erne:ik, hainem megnehezítik 
a bőr zsírtll.rlalmának el1távozását es hatásos védőréteget képez
nek a bőrbe behatolni akaró nedvességgel szemben, ha jó minő
ségűek. A hangzatos vagy hatásos márkanevek alatt forgiaJ:,omba 
kerülő készítmények között azonban sok si:ány minőségű is aika:d. 

· A Schmol!,-pa~zta deréks~íjak, pisztolytáskák, bőr-térkép
táskák, bőrruházati és .egyéb kényesebb börcikkei'k ápolására is 
alkalmas, me.rt a vele utasítás sz,erint kezelt bőr még a legvilá
gosabb szövetet sem festi meg. 

A fénymázzal (suviksz) való fényesítés épp úgy szándékos 
megrongálása a bőrnek, mint az ú. n. «cs,ontozás» . 
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Esetleges feketítésre csak a kereskie.désbe:n kapható, alko
holban o1dódó «Nigros1n» vagy annak kész · oldata a:lkailmas. 

III. Textilanyagokból készült ruhá2ati cikkek karbantartása. · 

A textil.ruhá?:ati cikkek leggyakoribb ellensége a por és 
a piszok, . melyek a járványok és kfüön-féle betegségek (p'l. 
fururukulus) terjedését is e:ős·egtik. 

A portalanítás legmegfelelőbb eszkÖz·e a · ruhakefe, i11etve 
ennek gyakori használata. Ha valamely oknál fogv,a igen sok 
por halmozódott volna fel, porolni kell. A poralást poroló~ 
ostorral vagy laposfejű, könnyű porolóva1 kell elvégezni. Ezek 
hiL,án a vékony, kö11nyű s f.eltét:enül legömbölyített végű po
rolópá:ca is megfelel. A pálcával ·va.ló porolás csak enyhe, de 
szapora űtögetésből állhat. Az ú. · n . kirázás tilos. A varrások 
mentét különös gonddal s gyakran ·kell kefélni. 

A piszokszernnyeződések jórésze ételfo:toJ.:ra, · f.egyverola,\ 
s pádléo:ajfoltokra, izzadsággal kevert porra s:tb-re v,ezethető 
vissza. Minél fri,ssehb a folt, annál · könnyebben távolítható 
el. A ::egismertebb folttisztító szerek a zsíroknak és olajoknak 
közismert oldószerei, tehát a benzin, az a:lwhol, a motalkó~ 
a széntetr.ak1ori:di, eseCeg még a triklórntilén. Az első három 
anyag erősen tűzveszélyes, az uto:só kettő pedig tömegmunka 
es~én az egészségre kimondottan káros: 

· A folttisztítás Legcéls~erűbb 1efolytatása, bármely folttisz
tító anyag es,e'.ében · abból ·áll, hogy a foltot előbb átitatják a 
folfüsztító fo~yadékkal s azután egy szövetdarab, vagy · pe
dig köröm segítségével follazítjuk a fol '.ot képező anyag állo
mányát. Ezt mindaddig folytatjuk, míg a fo:t eltűnik. Azután 
a tisztítandó ruhadarabon maradt tisztittófoly;aidékot szár.az ru
hával fe:itatjuk, majd egy erős.en nedves ruhával a folrt környé
két ismét átnedvesítjük, végül száraz ruháva1 fel.itatjµk. Az úgy
nevezett «udvar» kele'.kezését megakadályozhatjuk, ha a folt 
környékét is ák1örzsöljük. Ha .a, foHot előző1eg z~íroldószer
rel (benzin, alkohol, triklóretilén, stb.) próbáltuk kivenni, az 
említett zsíra'.koholszulfonátokat csak akkor szabad alk1aJmazni, 
ha . a zsíroldószer s arinak eset:.eg nel;lezebben eltávozó mara
déka is már tökéletesen elpárologtak. 

Posztóruha mosására a 10-.:15 .g/liter víz töménység a Leig
a1ka!masabb, 30-4Q° O' folyadékhőmérséklet mellett. Sávoly mo
sásánál a hömérs,ék:et magas,a1bb j,s lehet, siít,. i~ mosófürd!ó 
minden liter~be 2-3. g szóda is tehető, azonban csak a sávoly 
esetében, mert a szóda a posztót tönkreteszi. · 
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A posztó- és s.ávolyruházatnak mosása igen gazdaságos. 
A házilag történő mosás azonban a ruha kímélése miatt s 
egyéb, sza,kismeretet igénylő okok következtében, ' mégsem ta
nácsos. A posztóruházati cikkek már egyszeri kimosásálllá1 is 
kioldódik az impregnáiósZJer egy része és többszöri mosás ·után 
a molymentesítő szer elveszti hatását. Előbbi esetben a posztó 
vízhatlans.ága részben m,egs.zűnil~, míg a molymente:sitőszea:- ki
mosása folytán a posztó molykár eUe,ni előze,tes védettsége 
vesz,endlőbe megy. · 

A házilag történő egyéb ruhatisztításs.a1 kapcsolatban meg 
kell jegyezni, hogy az .áLlati eredetű textila,nya:gok (pl. a posz
tóban lévő gyapjú) lúgokkal, d:e ín.ég szódáva,1 szemben is 
nagyon érzékenyek, .amenrnyiben e?Je1fuen ,.az anyagokban a 
gyapjú egyszerűen feloldódik. Esetleges tisztításnál l1egfielj!ebb 
csak a vízzel erős·en higított szalmiákszesz jöhet tekintetbe. 

A növényi ered~tű textila,ny.agok (pl. a s.ávolyban lévő 
J.en, pamut, stb.) elsős:orba,n savakkal szcmbe111 érzékeny,ek/(pl. 
az ólomaikkumul.átorban lévő kénsavoldat). Savval VJaM leön
tés esetében a ruhát azonnal vízbe kell áztatni s gondoskodn~ 
kell arról, hogy szapora öblögetés és mozga,tás útján a sav 
minél előbb eltávozzék bel:őLe. Sajnos, a sav gyors roncsoló
hatása miatt a beavatkozás többnyire késő. Ha ,~ai1amilyen 
lúg vagy szóda van ké.znél, az ewel történő azonnal,i semlege
sítés jó szolgálatot tehet, dle a nyomban szükséges alapos. ki
nios.ásról, fő:eg posztóruha esetén, nem szabad megfeledlmZ111i. 

A szappannal való tisztítáS111ak csak akkor v;ain értelme, 
ha a isz~D111yieződés nem túl:makac,s, és ha tiszta , nrehezítő:ainyag · 
nélküli szappan áll rend!e:lkezésre. Az ily alkalmakkor használt 
kief1e, csak szőrkefe lehet s semmiesetre se.m gyökérkefe, nem 
is szólva a téglával, vagy kődarabbal vailó dötzsölésről, aimely-
111ek hais.zináfata a honvéd!ségi anyag tudatos tönkretéte1ével al2iQ
nos. A karbantartás körébe vág a ruházaton esett sza:kad!ások, 
ber,eped:ések, kifoszlások, stb1 azonnali megjavítás:a, amelynek 
érdekében a napi ruhaviz:sga lelkiismeretes ldolytatása külö
nös fontossággal bír. Az ú. n. «stoppol.ásnak )) nem sok értelme 
-van, mert az erősebb foszűléis újabb fonaI meglazúlás:t, tehát 
újabb folytonos:s.ág.i hiálllyt e.líed!ményez. Cs1upáh a foltalátét 
biztosít tartóss,ágot, akár lánc-, akár vetül:ék, akár mindkét 
iráinyú szakadásról, tépésről, vagy kopásról van szó. 

IV. Fémből készült személyi felszerelési cikkek karbantartása. 

Az ruluml'nium (,evőcsészék, kulacsok, ivópoharak, sátor
{:Övekiek, sfo.) karhaintartásánáil ,egyéb úüajdonsága1i melleft fő- · 
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l~g a lágyságot; lú:gók~ es . savákkál szembe'ri.i. lµágyfokú érzé;-
kenységet kell szem előtt tarta,ni. . . 

Lágysága miatt, át.agának komoly ·-veszélyezteté&e nélkül 
nem szabad ho:méklfal, · tég~aporral, vagy más · csiszolás útján 
tisztító ánya,ggal súro:ni, d!e tisztításához még :hamut sem sza
bad használni, ·amely s:zLntén kaptát, azonkívül víz jelen1été
ben erősen lúgos terniészetű hamuzsírt képez, m:i.rnly az alu
miniumot, anyagában támadja meg. A szóda hasznáLa{a is. 
káros. NedYességtől és vastárgyakkal való huzamosabb érint
kezéslől (táro:ás) általában óvjuk. 

SayaJ{, savgő,?qk s nagyob_b töm,én,ységbe,n konyhasót tar
talmazó ~tél1 ho~szabl? behat~:a_ .az . alÜminiumot 1ainya,gáb:a'U 
t_ámadj.a_ meg. A·z ételekbe11 e:9forduló enyh.ébb szerves · sa
vak (e\'.etsav, . tej~áv, sfö.) gyakorla,ti:ág hatástabuok ra s - a 
képződ:5 a_Iumiµiurns6k az egészségr~ árta:matlanok. 

A · leg,egyszefűbb kai"l:iaritqrlási mód, a száraz ruhával 
való errőte:jes ledörzsqlés·, amelyet µÍ.akacsabb szern1yeződés ese
tén, me:,eg vízz~! yaló lemos~s előzhet meg . 
. · A kü'.önfé:~ j:elvények féma:nyaga s a suJásokban, paszo

niányokba1;i., zsfa1órzalbat1 leyő réz,. nikke\ -~se'.le.g nemesf!Smelk 
áp<.a;m~~ásuJ-:. 01ódja miatt nem tarthatók .fémszerűen . k,arrbain, 
ezért c:,upán csak azt ,_ kell leszögezni, liogy savgőzök s ned
vesség haliclsáTa, lassan v·es?'.ítene1k féinszerű fényükpől s hogy 
kénvegyµl,e'.ek kö)'e:ében vagy jelenlétében · sö,'..étsúnű . sulfid~ 
réteggel vonédtnak be. · . . · · . 

A lrnrbantartásra vona'.koz61ag, csak 1az .aiz egy gyakor
láti:ag' is bevált ·tanács adiható, hogy: óvni kell a kéntai"taílmú 
vagy más színéződésf okozó kigőzölgfaelc'tőr (gumi, tojás, ·hagy
mák, pár főze:ékfé;e, stb.) s gondoskodni' kell állandó szárazön
tairtásukról. Az eset}eg képződő színeződés durva vászonnal 
ledörzsö:hető: . . . . 

Val.ame:y va:stá·rgyon beíl,övetkeze'.t rozsdásodást a rözs
dána:k gépofajban, vagy pet·ró'.eumban tör'.énő, több órán át 
tartó kioldásával lehet eltüntetni. Ha a tárgy természete még~ 
~nged:i és· a ruházat nem szenved kárt, az ,egés:z vékony fínom
vaselin iréteg . ]ó védelmet nyuJ. 

V. Gumiból· készült ruházati cikkek karbarttartása. · 

A karbantartás és tárolás szemp9njából .a gumi egyike 
a~ legk~ny,esebb. anyagok:n~k. A nagyobb me'.eg .s a nagyobh
hideg a természet~s gun1it épp űgy tönkreteszi, , mint a h11za
mosabban tartó s gyakori napfény, amelyre a gumi elsős:Ot
ban nedv,e,s állapotban éTz~kény. (Izzadság, eső, s'tb. ) 

33 



Ha a gum'lc::il1{ken v{:lgy gumfa)katrészerr izzaehnány tap·rus1::. 
talha.tó, kb. · 30° C langyos, szappanos: vizzel le kell :m'OSIIli; s 
ulána szeI:ős helyen meg. kell szárítani; 1 : • 1 

Kezdődő törékenység esietén a lú,g s kissé· langy(!§ sza!miák
s~esz.oldatban, vagy 3o;o·-os langyos szódaoldatban ~aló fürösÍr 
-té s, gyúrás, majd tiszta vízzel va:ó leöblítés és · szellős helyen 
való megszárítás, egyidőre megá:líthatja a végleges 'tönkre-
menést. · 

VI. Bőrruházati · cikkek karbanfartása. 

BéYrruházati cikkek készítéséhez borjubőr vagy lóbőr e!e:e 
a legme6fe'előbb anyag: E két Mrf.éleség ·mellett a juhbőrt 'is 
fel k-e:1 használni.. Mivel a juhbőr laza, ritkaszövetű, fe:szí 
nét még vafame:y. olyan rét,eggel kell bevonni, amely bizonyos
fokú vízha'tlanságot biztosH. A sok anyag közül, még a uitro
cel:u'osie bi :onyult a legmegfelelőbbnek. Ha a ka,rbantartásról 
nem gondos·kodunk, a különben merev, ffmszer-ű nitrocellulose 
csak addig ül ·a bö·rön, amíg a hozzákev,ert· lágyHó anyag ru
.galmasságát és hafékonyságát biztosít'a. A lelkiismeretes és 
minél gya:koribb karbantartás hiányában a: védőré'.eg fo:yto
no~ságát elveszti, előbb szabadszemmel ·nem :is látható, majd 
később erős1ebb · repedések keletkezruek ·rajta s a védőréteg 
apró foszlányok a'.akjában leháml1k. Az ,esőnek, víznek most 
már mi sem áll útjában, a b'ír mi,ndig lazább és l;izább les.z, 
-színe lassan és follsze·rűen kivilágosodik. 

A havonta egysz·er tör'énő le~ldisme.retes karbaular'.fás még 
.az igénybevét-elnek erősen kitett gépkocsiv,e:oetői bőrkabát ese
tében is elegendő, · ha közben , eirősehb megázás, · va.ey va~a0 

mely más erősebb igénybevétel nem következie'.t be. Ilyen · ese~ 
tekben a karbantartási művel,et isméte:t lefolytatás;~ elenged
hetetlen. 

'Mao·a a ka,,·ba~1tartás ürnn egyszerű . A bórruhaz~,ti · dk: 
. kel a irajta lévő, l;egkülönbö~őhb erede'ű szennyeződéstől ~zoba
hőmérsékle'ű , vagy Legfeljebb langvos (35° C alatt) eny_hén _szap
panos vízzel '.emo.~suk (a dörzsölést kerülni kell a megszárítás 
tt'án mindjárt, a rendszeresí'ett karbanta_rló-zsiradékkaL puha 
1ro11gy segítségével Yé)rnnyan átkenjük és egy é \szakán át (leg
alább 8 . órán át) pihente~jük, ma'id a Jel nem . vett zsiradékot 
puha 1ruhával va'.ó enyhe síi;nogatássJiJ eltávolrtjuk. 

NitroceI:ulose-fe.dőréteg ·uélkuli · bőrből készült bőrruhát, 
zafi cikkekkel ugyanúgy kell ,eljárni„ Ezeknek karbantartó· 
a nyagfelvéte:e, természetesen _magasabb .. 



A szíjazati cikkek karbantar'.ásánál emlitett· bőrpaszták, 
ha jó minőségQek, igen eredményesen haszn.álhatók. A . hasz
nálati . utasí:ást .be ke:I tartani. 

Amennyiben tiszta (nem használt) ricinuso!aj, vagy Ce
rinol rende:kezésre áll, a rendszeresítétt karbantartó zsira-
dékot jól ne:yettesíli.. · 
· Az esetleges vendegbé:ést, a ka:rbaritarfás tartamára · el 

kell távolítani. 
Suba G~za hbs. őrnagy. 

Helyes ügykör elosztás a ga~dasági hivatalban 

A honvéd: gazdászati tisztikar, valamint a honvéd gaz
dasági hivatal?k részére kiadott szo!gálati utasítás határozot
tan elrendeli, hogy a gh. főnöknek a gazdasági · hivataJ szol
gálatát úgy ke:I szabályozni, hogy a csapat (intézet, hatóság 
stb.) minden -szükséglete, az illetmények kiméretében, ai esie0 

tl:ékesség időpontjában és a szükséglet he:yén minden körülm~
µyek között kielégítést ,nyerjen. A szabá:yzat holt betűinek 
):léma parancsán túl, ezt követe:i meg a bajtársiasság szel
leme is, me:yne.k: ·mmden honvédot át kell hatnia1 

Ez a szép és igen nehéz feladat vég'.reha:jtása kü:önösen 
nagy jelentőséggel bfr, most, amikor a Néphad~ereg honvédei
nek, a nép gyerniek-einek, · testvérünknek és vérünlknek · eUá
tásál kell biztosítani és lebonyolítani. 

A · gfiszti · és gtiszthelyettesi · kar · éppen · azért, mert · hí}
súlyban má•r a mu:tban is népi származású volt, mindig igye
k,eze:t a reábízott. feladatna1{ megfe:,elni. l\fost azonban, amikor 
végre, a hosszű keserves évek meJ:őzöttségéből f.elemelkedhet
tünk és most, amikor a becsü'.e'es, önzeGen, szorgalmas munka 
egy,enérlékűvé vált . bárki, hason:ó munkájával, még fokozottaibb 
1e:kesedéss,el aka;rjuk kötelességün~iet tel; iesíteni. 

· A nagy igyekezet, a jószándék és le:Irnsedés ellenére mé,gis 
zökkenőkkel és akadá:yolkkal találkozunk munkánk . közben. 
Az el:átásban · állók talán nem is veszik észre a hibákat, mert 
minden · gazdászati szakköz,eg, becsüJ,etbe:I. kötelességének is 
tartja m·unká',át; azt, hogy · az étkezés kifogástal~n legyen, a 
legénység. tiszthe}yettesek és tisztek,· az összes illetményeiket 
megkapják, az elhelysezés j,ó legy,en. Panaszra tehát okot nem 
szolgá:tatnak. A szakembeir, a gazd. közig, hatóságok · vezetői 
és előadói · azonban látják a hibákat, a nehézségeket, és lát ,ák 
a gyakorlat, vagy megfe:elő segéderő hiánya okozta nehé.zs~ 0 
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gtikel. Or~z~:gunk feleme:.k.edésének lmidülete kell, hogy min.:
ket is magával ragadjon és szeretném, ha pár s9ros , írásom a 
gyakorlatta~ rendelkező .bajtársaimat előre is lendíLené, hogy 
a még :gy9,rsabb foleme!.k,e,désért küzdők · élcsapatában még~ 
jobban, · még tökéletesebben Lássák el felada'.aikat. Az ered~ 
mény~ és j~ nnmka [). helyes munkamegosztáson és a ségétl
erők · megfeLe:ő beosztásán múlik. 

Szinte hal'..om olvasóim ellenvetését, miszer~nt a meg
felelő segéd:er,ők hiányára hivatkozva lehetet1ennek tartják a 
követelmények teljesítését. Ezzel szemben :bi,~tosa,n tudom, hogy 
.gh. főnök bajtársaim zöme ~ár megkapta .a szeTvewLsze,r(í 
beosztottjait, és ha IJJég mutatkozna is vafahol hiány, az cs1ruk 
egész <rövid ideig fog tartani, mert a központi vezetés a munka
erőszükség1etet már biztosította. 

Azt is l\}dom, hogy a belénIÚ1evelt örökös fllentnÍondás 
további nehézségeket fog keresni, azonban merem remélni, ' 
högy a felszabadu'.,ás óta· magunkba szívott és vérünlfké váU 
új, haladó sze2em e nehézségeket eltünJeti és zöfrkienőmentesen 
dolgozhatunk tovább. : 
. A ·gazdászati szakközegekkel sz·emben szabá!y zataink igcri 

nagy kö,,etelményeket támasztanak. A szabá!yzat mind a gaiz~ 
dászati tiszbet, mi~1d a tiszthelyetit,esl, az a:ábpi jellemtula~.d01i-
s~gokkal képze:i el: . . 

Alapos ismer:etekeu· ,nyugvó öná:lóság, kezdeményezőké
pesség, gyors ,elhatározás, szi:árd jellem, lelkiismel'lete,<;ség, be: 
csü1e'.esség, p~rtaean igazságszer,etet, tapin,tatos ml;l.gim~artás,, pon
tosság, megbízhatéság, ki~artás, hű kö.telességte1jesí1tés és; élénk 
szolgá'..ali buzgóság . 

. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, nekem az az ér
zé~em, hogy ennyi követelménynek ·egész,en ke,0es,en tudnak. 
teljes mértékben megfelelni. Ez azonban nem _jiele:nti azt, hogy 
kep,ességeink t9vábbfejlesztéséve1 el ;ne érjük egészejll . rövid idő 
alatt a 1000;0-os eredményt. 

Jó 'példával termész,etesen, a gh. főnölmék kell az éh;n 
járni, m~rt a személyes pé:daadás a leg:óbb neve.lő.es,q;köz. 
A gh. főnök,nek, azonban, ígen sokolda!ú szoigálatának mara
déktalan e:látás_ához fel'.étlenül szükséges, hogy a munkát szét
ossza a segéderők közölt. A szabályzat úgy intézkedik, hogy 
a . beosztott.aikat . a munkaágazatok szerint kelJ beosztami. Ezek 
a munkaágazatok: I. a pén:Ztárkelie1és és elszámolás. II. az 
éLe:m~zé_s és álJománykezelés, III. az (a1n);agkezelés· .és els.zá~ 
n10lás, IV. az eLhelyezés, la;ktanyabeil'en<iezés és ágyneműek 
kezelése. ' ' . e 



!Legfontosabb fol1a<lat lesz az egyes. mu,nkaágazalolmai, 31 
megf.ele:ő közegek kis'zemelésie és. bégya:kotlás:a. · · . · '· _· 
. A ,- pénzkezelés, a , gazdasági hivata:fő11ök · fo1adataJ. Ezt 

kizárólag · és egyedi!L csak · ő vég,eiheti és kell. . is, hogy · ő '. vé-·. 
gezz,e, Felmerül a kérdés, hogy miért_? · 

Az a gh. főnök, aki a pénzt m1ndlen s,egítség nélkül ld
zárólag egy,e<lül k,ezdii, tulajdonképpen kezében · tartja mind 
.az éle:mez,ést, mind az állománykez,elést is, és a továbbiak
ban már csa:k a másik két munkaágazat foiügyeleLe és irá-
nyítása liesz .a fe1aidata. · 

Miközben a gh._ főnök érvényesít, feltét1enül elJ.enőriznie 
kell a:z ,össz,es érvényesítési ~egédeszközöket, mert hiszen e:nél
kül TIJem tudja végrehajtaru az érvényesítéssel kapcsolatban :té- . 
s:zé:I'e előírottakrut. · · 

Az i,11etmény,ek · kifizetésénél, - ha ezt lelkiísmerete.siein 
végzi .a .gh. rőnök. - · feltét~enül ellenőriznie kell ,a hav1díja,~ · 
sók s:zárnlakönyvét, a : ki;ncs1tári tartozások lfonyvét, ' a Letil
tások és v.isszahagyások könyvét, a letétek könyvét. Ezzel biz
tósította, hogy az emJHett előjegyzések szabályosan vez,etV1e, 
a keeő időrie készen legyenek. De . ezen túlmenően ell~n,őrizte . 
azt is, hogy az össZJes beosztottakat milyen mérvű l.evonások 
terhelik. (Ez fontos, mert aho1 körinyelmű adósságcsinálás té
telezhető fe1, a parancsnolmak javaslatot ken · tennLe ~ meg-
fele:ő el1erurendszabályókra.) · 

A zsoldfizetésnéL ellenőrzi a gli. főn.ök az állománykeze- . 
lést és az é:elmezési naplót. Addig, míg az igényjogosultságot . 
mincl~n egyes honvédnél, vagy tisztesnél meg ne~11 áHapítjal' 
zsoldoL nem fiz;elhet. Ahhoz viszont, hogy ezt megá:lapíthas1s-a. 
mindkét említett eLőjegyzésit a zsoldfizetés ,napj.áig pontosan 
vezetnie · kel:étt. · · 

úti~ölt~égfférítésnéi:,. a gh. főnök ell®füz.i az uta~ásd hi-
te}kerd-e:őjegyzést és a menetl,evél..:ielő~1egyzést. · ' 

A · szaba'dságra. menő legénység é~elmezési adagváltságá
nak kifiz,elésénél · e~lenőrzi a szabadságelőjegyzést, ismét az ál- · 
lományLajstromot "és. az élelmezési naplót. · ' 

· Az e.gyes ' brsz~zésekből ·szár.m.azó száml.ák k~egyenlíté-· 
sénél . e:Jenőrililli kell. a , mindenkori megfeleLő hit,elkie.r-etelő- . 

. jegyzés,ek<:;t. ,. ' 
Csak páir pél<d:at soroUam f.el, ~e azt hisz;em, hogy· ei; 

is elegendő, ahhoz,· hogy bebizonyítsam a g\1. főnök részére biz
tosított szünétnélkü:i eUenőrzés,i lehetőségeket~ 'f,erinészietesen, 
hogy ezzel ·3: lehetőséggel és kötdességgel élni is l{Jl:JH mindm , 
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gh. főnöknek. Ezzel .a tevékenységével magával ra,gact:hatja1 összes 
beosztottjait. · · 

· · A . többi ága~atok mu'nkainegos_ztásáná1 JÓ, ha a gh. ffü~öl~ . 
az. egyes ágazatokat egymástól e:külötiíti, mert · sokkal 111egfel1e
lőbb, cé:,ravezetőbb, ha -az egyes munkaágazatokat egymáss1ail 
kapcsolju'k. Tanácsom a:átámasztásá:ra· az alább1aik:áit sz,eretném 
előadni. A gyakor'..ati életben nagyon bevált, ha · az élelmezési 
napló és az ·á]ományl,ajstrom vezetését . elkülönítettük az élel
mez~s,· iCetve közétkezés veze'.ésétő1. A közétfoezési bí.wttság 
kö'.elékében működő gazd. közig. szakközeg, Jegyen az élel
mező tiszt vagy tiszth~ly,ettes, szo'..gálaitát . képtelen ellátni és 
k:qlönöse!]. ·pontosan nerri tudja elvége.zni, ha az élelmez&ii : 
napló vez,~ lésében · _csa,k ~ )egkise.bb zökkenő; vagy_ hátralék . 
is mutatkozik. Ahhoz, hogy ő pontos létszánJ ~_.és.z~re tudjon 
főzni, szüks€ges.; hogy isrn~-rje az -é1e~mezési létszámot. Fel
adatának pontos ,elvégzése érdekében tehát .kényszeríteni fogja 
az éle:mezési naplót vezető szakközeget, annak pontos _és idejé- . 
ben történő veze'.ésé:re. Ha e két munkakör egy ké..:hen van, · 

· lehe'.őség van a könnye!műségre. Az éleimezési ,napló vezetése 
pedig az á[ománylajstrom vezetés,e nélkül lehe'.ellen, Lehát ni.ár 
két előjegyzés pontosságát sikerű:,t biztosítanL 

, Az említett pé~ából is láthatjuk, hogy a helyes 1p.unka
elos.ztásl akkor sdkerül biztosítanu-nk, ha az ·egy,es :nmnkaköröket · 
fogaskerék mintájára egymáshoz k_öt'.1ük, mert így, az egyik · 
felt,ét:enül tnozgásra. ké11yszerüi, a más.ilqi,t is. A.z anyagkezelésl, 
tehát az anyagátvételf, ral<.tár-ó:ást, szétósztás.t, az a1iyagcseréb 
és a;,; egyéb raklári n1unká!a'0ka,t végző- szaik.közeg semmiese,LFe 
se végezze az anyagclszámo:ást. Ily módon az anyagmozgás·
sal kényszeríti a számadásv-ezetőt a munkára és a számadás·
ve.zető kényszeríti a raktárkezelőt az anyagmozgatásra. . 

· Még fokozottabl;> mértékben_ kell. figyeinürik az · említett 
munkakörkapcsolásra a hile'.keretek felhas.ználá:sánál és elszá--· 
molásánál. Telj,esen lehetetlen, az anyagbes.zerzés akkor, ha 
a . -hitelfoeret -e,Ls'z,ámolásánál á legkisebb kés-edieliem is rnutat
kúzik, mert minden ·pü1anatban lúUépésscl kell s;z.ámolni, ami · 
jelentős anyagi fe!elősséggel j;á~. Az anyagbeszerzést, megren
delést és e:számolást végezze az egyik szakközeg, µiíg az átvé
telt re:téllenül másik beosztottra bízzuk. Ezzel nemcsak egymás 
serkenlését biztosítottuk, hanem egyúttal . eU~nőrző munkánk- -
hoz, is kaRtunk segéde-rőt. · · .. . · 

· Igen _ jelentős munkaág?:Zatfé_sz a gazd;i~ági: hivaf1ai:ban az 
ügyrnenetkez~lés_. :M1µd a _kt., _ m,ind ~a k6zön.sége$ iktatókönyv; 
lelkiismeretes és pontos ve:tetése biztosítja a hely:~ !igykeze-
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lést. A .Legmegfelelőbb számvivőt feltétlenül - 1riint főszám
vivőt - áEandó helyet'.e~nek kell kiképeznünk és begya:korol
tatnunk. · Ez a szám vivő vezesse: a,z ügyekből r~áháruló részt, 
vez~sse. az él~:m.ezést naplót, az ál1omán5"lajs,tromqt . és segécl:
k:ezz,en az érvényesílésnél. Eziel · biztosHotluk, hogy a ga1,:CJia- ~ 
sági )tlvatalu:q.kból, egy fő, mindermet tisztábaµ lesz.. Ismerui 
fogja .az érkezet.t és. _elkü!dött · ügydarabokat, ismerni főg;,a 
az összes felme'rü:ő és megoldásra váró problémákat, a gh. 
főnök tá';Ol:iétében mindenkor f~lvilágosílást tud nyujtan,i és 
át tudja hidalni a gh. főnök távo'.létébőJ .szárma'zó nehézsége
ket. Azzal, hogy a két legjelentősebb . elő ;,egvzést közvetlenül 
a gh. főnqk meI:.ett vez,e'.l, b:ztos támasza a i'é>.nöknek az érvé
nyesít~si munkánál, me:y, mint már előbb ·említettem~ Ju!,jtó
mólorja a · gazdasági hivatal egész munká iá,nak. 

Helyes munkaágazate'.osztáss.al, beosz'.ottja1nk szünetnél- · 
küli irányításáva! és ellenőrzés.éyel egész rövid idő al~tt, sik~
rülni fog rés.zben önmagunkat, részben beoszto'tjainkat a · jiel
lemtu:ajdons.ágoknak arra a magasLa,tárai eimefotl, melyet SJa
bályzataink a gazd. közig. szo:gálatot végzőktőJ megkív;ínn.ak. : 

Nagyon helyte:en le,nne, ha közülünk, gazd. közig. szol
gálatot e:látók közűl , . munkájára hivatkozva, bárki is [dvonná 
magát a pártmunka ' aló1. Ehben a munkában mindenkinek 
részt kell, vennie. A gh. főnök sz.emélyes pé1daadásával .:ve
zesse beosztotjair eibben a munkában is és a munka gyümöl~ 
csét a sz.akmunka során is élvezni fogja. Az ideo~ógiaila;g 
képzett, öntudatos sza1{közeg, más kép végzi el · munkáját, mert . 
tudja, érzi, hogy a munkához való viszonya, a~ap :,aiban meg- : 
változott. Az ilyen átnevelt, vagy már koráhban így nevelt . 
gazdászati tiszt, vagy tiszithelyettes csak töké:etesen végezheti . 
el munkáját és csak az ilyen szakközeg tud( a kivívni ember
t~rsainak . megbecsülés.é t. · 

Tudom, hogy munkám Lgen sok h.iányoss.ágol lartalmaz, 
dle merem remélni, hogy erre a k,ezderüényiezésre gazdászati 
tiszt és tiszthelyettes bajtársaim válas·zolni fognak és hbzzá
szólásaikkal, hasznos tanácsaikkal, tapasz'.a,' ataik lközldnéasé
tételé~el, · együ'.t,es,en el fogjuk érni a célt: a gazdászat közigaz
gatási végrehajtó s:zolgá':atunk szín.vonal.árni.k magasrai emelését. 

· · Marosi László g. alezredes 
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. Eü . ..a,iyag · tárolása --- ke~elése 

Az orvosi gyalkorlat és , az eü. anyag_ ·egymással - szoros.
kapcsolatban van. A:ig va,n orvési _beavaµrnzás, iaimelyhez v;a
lamCyen orvosi műsz.er, orvosi szer,elé,k, - gyógyszer vagy ~ .öt~ 
sz,er ne 'kel~ene. Ezért szükséges, hogy a honvédorvosok és 
a kis,egítő eü. személyzet is:merjék azokat az eü. anyagokat, 
bcl_eértve a gyógykö'.öző- és ' fertőt:enílő.sze.reke t :is , amelye1, 
békében ~endel:k,ezésükre állanak és háborúban is rendellre

·,,,ésűhe fognák álLni. Ezeknek tárolására és kezeilésére nagy 
gondot rrwll fordítanunk. 

A készenlétben lévő csap:at eü. felsz-er-elési cikkeket, ,gyógy
szereket, fertőtlenítőszere:kJet, szérumokat megf.e:-elő száraz 
helyen kell tárolni. V,ezetőorvos-vá1tozás ésetén a tárolt cik.L
kek,el nemcsak mennyiségileg, ha.nem minős.égil,eg is kifogás
talan .á:Japotba1J1 leltárilag k,e1l átadmi Az es1et1eges hiányok
ért, vagy gondtalan tárolás :köv,etk,eztében előállott vesztes.é
g,ekért a vezetőorvos .anyagilag fetelős. A vezetöorvos,nak az 
álvett ctkkekről pontos dőjegyzést kelt vezetiüe. _ · 

. Az anyag kiezre:lJésére (karba'Ilta'.rtására) e~vil,e;g a G.-54. Ut. 
és n1el:éldeteiben foglaltak mérvadúk. Az a,nyag kezelését az 

· orvoshoz beosztott s,egédszem,élyzet végzi az orvos felügyelebe 
alalt. Amennyibe1J1 el_'re eLegendő segédsz,emélyzet nem volna, 
úgy ezeket parancsnokától kell igénye~n1e. Erről előjiegyzést 
kell v,ezetnie. Ebbő\ pontosan lehes1s,en. megállapítani, hogy 
mikor mit igényelt és a para,ncsnok mega,c:Ha-e ezt, ha nem„ 
aikkor mi 9kból utasította e1. Gyógyszerek közül a be:lső,lege.51 
szer,eket külön kea tárolni a külső használatra szánt gyógy
sz,er,e1dől. A belsiől,egeis folya,dék ,gyógyszer,ek heng1e.res üveg
ben, f,ehér cím!kével, külsőleges fo'lya,dék gyógyszerek hats_zög: 
lelű üvegben, p.iros címkével tartandók. · A mérgezőhatású 
gyógyszereket és f.er'iolle:nilősze,reket (sub'.i,má~oldat, · stb.) 
külön «Vigyázz - Méreg» felfratú halálfejes címkével kell 
.,eCátni. l\füsz,erefoet, egyéb fémtárgyakat szárazra kell törö1ni' 
vaselirn:i.el, vagy paraffia.10Iaf1al vékonyialn. bevonni. · Gumi
cikkekét elkülönítve, sö'.ét, lega1iíbb + 6-8 C° hőmérsékleten, 
lehető:eg ,dűs páratartalmú levegőben tároljuk. · Sz,ekrenyberi, 
vagy d:obozbaJn való elhelyezés ,eiőtt srk-porral (Talcum) ken 
behinteni. Kötszerie1rnt és textdlcikkeket (póly.ák, gyapot há
romszögletű 1mndő, törülköző, míítőkabát, b e-tegkabát, ápoló
kötény, stb.) gyakran meg ke11 forgatilli. A cellulózetar
talmú ,gossypimn s.ejtsz.álai napférny, hő, vagy a -le:vegő oxy
génjének hatására . oxycel!,ulóre-rébeggel vonódnak be, ami 
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csökk,enli a gyapot vízszívó képességét, ezért a gyapotot sötét,. 
száraz helyen kell tárolni. 

Az eü. anyag kézeléséről (karbantartásáról) «rakl't'.i.r mű
veleti 'naplót» kell felfektetni. Ezt űgy kell · veze:tni, hogy 
bármikor megállapítható legyen az anyagok cs,erélése, kez,e~ 
lese, i,:Ietve karbahelyezése. Az anyag kézeléséért, . (karban
tartásáért) a csapat vezetőorvos. és a Gh. · főnök az 1ruLrukuLa1t 
par.anésnokával egyetem!,egesen fe1elős. 

Dr. Sükösd : Mihály orvos-ezredes 

A lovak ed~éséről 

Az ~lmult világháborúban Ióállományunk e.gy része a 
kalonalóhoz ~fíizött kívána:malmak nem feleH meg. Igényes, 
elkényeztetett lovaink az első nagyobb igénybevétel alkalmá
val k1ctő:.tek és sokszor éppen qkkor váltak munkaképtel:mmé, 
amikor azokra a legnagyobb szükségünk lett volna. A hiba 
elsősorban abból származott, hogy a t~gi magyar ló keniény
ségét, szívóstságát, ,eüenáHóképességét . 1dők folyamán v,esz,ni 
hagyluk. Hiba volt az is, hogy dédelge'.tük lovainkat és már 
békében -nem úgy tartottuk és hasznáHuk, ahogyan a ka:Lonru
lovat - r,ende:tetéséből kifolyólag - tartani és használni ke:L 

A ló teljesítőképess,ég,e két tényezőtől függ: a s2,erve
zet, a konstitúció minőségétől és. az erőá]apottól, a korn1i
ciótól. A, kons'.ffúció minősége fajtahe·i tulaj:donsú&( é,s Il'nnaik 
alapj.át az öröklött vagy hai:~am ,a1liakjában az utódokra át'
szál:t tulajdonságok szalfák , meg. Mivel a honvóds,6g lóál
lományát az ország lóállomá,nyából egészítjük ki, az országos 
lótenyésztés felapiata, hogy olyan lovakat tcnyéssze:n, ,am1e1(Yek 
fajta.JeLegűlmél fogva lrntonalónak megfelelnek. 

Az előkészítésnek, az edzésnek uwanis az . az alapfel
tétele, h9gy a ló fajta ·1eHegénél fogva alkalmas légy,en arra 
a célra, amelyre szántuk. Csak akkor tudjuk - bizonyos mód
szerek egyült,es alkalmazásával - növdni a Ió teljesítőké
pességét úgy, amint arra a katonalónak szüksége v,an, ha 
adva van ez a feltétel. 

A külső é!etkörülményekről való helyes gondoskodás 
meI:,ett céltudatosan, terv.sz,erűen és előre meghatár<izott ütem 
szerint fokozatosan kell növelni a ló niunkabírá:sát a !,ehető 
legmagasabb fokig és ·ha ezt elértük, állandóan_ úgy kell lo
vainkat tar!a,ni és hasznalni, hogy ezt a «formát» megőrizzék. 
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A · kalonaló r~nd1elte-lésébő1 kifoly6lag, bármikor kerül-
11et nagyon mostoha körülmények kö"zé: Háborúban az idő
járás ,,i:szontagságai, rossz elhe!yezési és takarmányozási le
he'.őségek és nem egyszer a telj !:' sílőképesség határát súroló 
fnunka vár a katonalóra, arm kell tehát löreked:nünk, hogy 
loYaink i'.ye11 körülmények között is · munkabíró.k, maradjanak. 
Ezért lovainkat fok;ozatosan hozzá kdl szoktatni. az említett 
nehéz közülményekhez, . mert ené:kül bizonyos idő alatt még 
a faj la ·,et:egben gyökerező előnyös tulajdonságok is s,emmi vé 
-váUrnlnak. 

Ha lovaink tartását és használatát az előbbi szempont
ból vizsgá'.juk, megállapítlrnt ·fllk, hogy lovaink fartásának és 
használatának módján vá:toztatnunk kell, mert az edd.igi mód 
a kalonal5 rend:e,:Let.ésév,el nincs összhangban. 

A mullban ,nem .egyszer már a pót;,ovak beszerzésénél 
hibát követtünk el, mert nem arra fektettük a 1egnagyobb 
súlyt, hogy a hadifárada:mak ·elvi,s,elés,ére alka[masna,k látszó 
lovakat soro'.juk 'be katonalónak. Inkább . a szépségen volt 
a hangsúly, nem a . jóságon és a hátas,'..ovak1a1t sokszor cs.a,k 
sportszempontból i1é:tük meg. FLgyclmen kívül hagytuk azt, 
hogy még hálascélra is e!sősorban olya,n ·lovak alk,a1lma1sa1k, 
amelyeket szükség esetén hámos.:óul is használhatunk és a 
sport sohas,em lellet oncé,l, mert annak létjogosultsága az 
ehhez füződ:ő ,országos lótenyésztési s2:empontok me]ett is 
esak annyiban van, amennydihen az 1a1 k,ato11a1i erények ki-
fejlesztését elős,egEi. • 

Kalonalónak a szíyós, jgé,nyte'ien, jó takarmányértékesítő, 
nagy álta~ánosságban hátas és hámos célra egyaránt hllisz
nálható, munkabíró lovak a J.egalkalrn1a:sa,bhaik. Ily,e111 lovak 
be„z,erzés,ére kell tehát törekednünk, hogy ez1e1ket a reájuk 
váró munkára - tens~erű~n előkészítve, szükség esetén a leg
mostohább v1szonyok mel'.iett is hasmálni tudjuk. 

De nemcsak a lovak kivá:asztásánál kell millldig s~em
előll tartani a katona~ó rend:eHeiLését, hanem idomításuk, tiair
tásuk, takarmányozásuk és . hasz,nálatuk al.kalmá,~aJ is. 

A katonaló idomításának az a cé!ja, hogy beba1nítsuk 
arra a munkára, amelyet végezn~e kell és e betanítás köz
ben módszeres gyakorlatoztatással úgy alakítsuk át tesba1lkai
tát, hogy az a lovat a katonalótól megkívánt különkges munka 
elvégzésé1i~ képessé tegye: 'Altalános érvényű és m1nden 
egve.s lóra betűszerint alkalmazható szabályok nem állífüa1lók 
fel arra · vonatkozó:ag, hogy a lovak idomítáis1a1 hogvam tör
ténjék, mert a ló egyéni tu;.a,;dons.ágai (vérmérséklete, ter-
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mészete, tanulékonysága, _stb.) fontos szerepet játszanak itt. 
.\lla' f,vo,s szabályként csak azt kell sz.em előtt tartammk, hogy 
egy bizonyos időt kiell szánnunk . az idomLJ:ásra. Ezt terv
sz-erűen és fokozatosan · kell vé;rehajtanunk. A fősúlyt a te
r-ep,en való has:má:hatóság kifejlesztésére fordítsuk, mert a 
kalonaló r-ende:telése . ezt kívánja meg . . 

A katonaló sokszor kerü!het olyan körülmények közé, 
amikor fodél .alatti elhely,ezésre · nem nyílik alka:om. A me
leg istá:lóhoz szoktatott lovak ·ezt · nem bírják. Tehát lovain- -
kat fokozatosa·n szoktatni kell ahhoz, hogy az időjárás · vi
szonU1gságait elvise'.jék. A szoktatást mindig a melegebb idő 
beáI:tával kell kezdeni, nágy álta'.ánosságban az alábbi1aik sze
rint: Az i,stál!ók aj tóit és . ablákaiit az istálló egyik oldalán 
tartsuk mindig nyitva úgy, hogy ke11eszthuzat az istál:óban 
ne legyen. Az ajtókat és ablakokat csak télen, zord időben 
csukjuk be, amikor az i•stálló hőmérséklete erősebben lehűlt . 
Az a,ilók.er,etekre szeretiünk fel mellfát vagy esdleg lécekből 
össz.eál:ított ajtókat, hogy ha egy ló elszabadul, az lstál'.ót 
ne hagyhassa el. A lovak minél többet álljanak :a1 szah a,dban. 
E célra készítsünk ú. n. nyári állásokat az elhelvezési kör
leiben é s naponként több órára, sőt idiőnkirnt é.\szakára is 
oda kössük ki 1ova:inkat. -A lova-k s.zabadba1n való elhelyezé
sére felhaszrn'i:hatjuk a bek,eríte' t nyári lovardát is,, es1eUeg 
készíthetünk karámot és oda eng?dhetjük ki lova'1J.1;Jrnt. Ilyen
kor természetesen arra kell ügyelni, hogy a loyak egymásban 
kárt ne tehess•enek. Tehát rúgós , h arapós, rosszin1-dulatú, egy
mással ösisze nem szokott lovak így nem helyezhetők el és 
még a nyugodt ·1ovaknál. is álland óan vigváznunk kelL h~ 
azok hátulsó láb3ikra meg vannak pa<tk-01Y1ai. Kihelyezések, 
gyakorlatok alkalmával ne ·törekedjünk minden!'iron arra,, hogy 
lovaink istá'l ~bi kcri!lj,enek. Elsrs:orban a nv1to~t félszer cket, 
csűröket, pajtákat v,együk igénybe és 1ovai,nkat azok.ha szál
lá-;o:juk be. · Erdős , fás helyre i:s kiköthe t'.ftk ],ova!nlrnt, ha 
kárt az ,erdőben így nem teszünk. Ezen elszá;Iásolásokríál azt 
tartsuk ·szem ,előtt, hogy megfe:elő hozzás.zoktatás u~án a ló 
az időjárás vi.szontags.á,.rnit j,ó"l tűri. csak az eséí e;len kell 
vétfoni. Még 1é'en, hóesésben is kiáTtha':juk lovainkat a sza
hacl:ba, ha fokozatosan hozzászokta'tuk ,a, h1d,eg,e.bb idő elvi
seléséhez. - Az i,stáilóban a lova1rnt pokróccal c , ak ál'.at~ 
orvoc:;i ulasításra ta'karjuk le. Pihe.nt, meg nem f?.z adtt;· egé ,;; zsé
ges lónal<: ,nincs szüksége arra, hogy az istállóban pokróc 
alatt á'.ljon . . 

:\ túlzásba vi'tl ápo'..ás szintén n em vriHk a ka:tonaló hasz..: 
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u{ira. Az ápolásnál liündig csak a bőr qsztánlartására kell 
törekednünk, ezen tú_l az ápolást erőltetni fo1ös'leg,es. A túl
zásba vitt ápolássar a bőr hőszabályozó képességét csöklmnt
j ük, tehát a naponkénti, több óráig tartó ápolás és csutako--

- lú,s ,káros i1s Lehet a katonalóra . . Hideg e~le,n a hosszú, téli' 
szőr védi a lovat. Az ilyen ló nem olyan tetsZi~tős ugyan, 
mint a csillogó, ragyogószőrű, -de azért ,ne tarl\sun!k attól, 
hogy előljáróirrk egye dül .emiatt 1ovai1nkat kifogásolni fo~fák. 
Szokjunk le tehát · arról, hogy «pokrócozzuk" a lovakat és 
ne alkalmazzunk különböző «fogásokat » csak azért, hogy «szép 
szőrben" rnaradjanalk. A bokaszőröket se távolítsuk el es ne 
ril'kítsuk, mert azok védőszeu:vek, tehát hagyjhk eredeti ál
lapoltikban. ldőnki,nt gondoljunk a füidelésre és lábáztá
tásra is · ott, ahol. erre 1ehetős·ég van. A lovaik fürdetése a 
lovaik eU.enáHóképességét is emeli , a lábáztatás · p edig a pata 
r enclbentartásának egyik eszköze. · Az ápolást - amikor csak 
leh el - végezzük a szabadban. 

A katonaJovak ha.sználatá_nak 1ai mó.djai az egyik legfÓn
losahb eszlköz ahhoz, hogy 1o_vaink hadlilrns,málatm va,ló al~ 
kalmasságát növeljük. _ A rcndls.zeres és észszerű mu,nka növeli 
az ízmolk er-ejét, erősíbi a szivet, tüdőt és úgy alakí(:a át 
fÓkoz.atosan a rn unkavégziésillél s:z;er-epet játsz.ó srerv:ck és szö
vel-ek szerkezetét, hogy véger,eu.llnényben a ló az egyébként 
megerőltető munkát is káros követke7,mények n él1kül elvégez
heli. A r -end:sze1,es munkát nem végző, naponta 20-22 órát 
az is tállóban áHó ló -elpuhul és ,nagy teljesítőképességet kr
fe,ileni nem tudt. Lovainka t tehát . állandóan és rendszer,e-s1en 
dolgoztatni kell, .anélkül azonba 1, hogy agyondolg,oztatnánk 
azokat, mert a túlságos jgénybevétel épp,en úgy nem vezet 
célra, :mint a rends:oerteLen vagy ki nem elégítő munka . . 

·· A lovak haszná'.atával kapcsolatban leglöblJször .ai há
laslovaiknál merül f.el nehézség, mert nem áll rendelkezésünkre 
lovas, ak/i azokat minden nap Lelovagolná. Hai 3J hátai<;lovak; 
rendsz,eres nyeregalatti has z.nálatára nincs mód, betaníllmljuk 
azokat kocsiba és időnként mint hámosokat használjuk. A há
taslovak háború es,etén gy akran keriiJ.nek hámos-ként alikal
mazásra, ha valám'ilyen oknál fogva (pl. n yercgtörés) hátais 
célra alkalmatlanokká vá1nak. Tehát a, lü~lönleges célt 11:em 
szolgáló hátaslovaldrnl nem történik nagy . ba,i , ha időnként 
kocsiiba is fogjuk. 

A katonalovak nmnkábán való edzésé1°e a ruaigy me
nelleljesít1rnénnyel Járó gyakorlatok a J.egcéJ.ravez,etőbbek. E gya
korlatokat úgy. k ell végr:e-hajtai1:i. hogy megközelítsék azokat 
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a viszouyokat, amelyek közé a katonaloy,aik bármi/kor kerül
hetnek. Tehát időnként éjd,el-nappal hagyjuk rajtuk a nyer
get, a hámoslov.akat ne szerszámozzuk le, hogy_ a lovak ezt 
i,s megszokják. 
· 4z eföbbi,eken kívüi a takarmányozás is fontos tényező 

liovaink :edzésénél. Talán a l,egf.orrtosabb, mert a szakszerű, vál
tozatos és . lde]égítő takarmányozás a fov,ak ,edzésének alapja. 
EnélkÜ'l az időjárás vis.zontagsá1gaihoz szoktatni, munkában ed
zeni a fövakat nem IJ.ehet. Lovaink ta,karmányozásának a mód
ját tehát úgy foe]IJ. szabá1lyo,znunk, hogy az a ló tápany,a1gszükség
letét 'lelijesen fed/ezre és emellett a ló a takarmánnyal szembeni 
túl'z.o.tt igényességét ,elveszítse, me•rt r,endeltelésének a · kalonaló 
-csak így f.e]elhet meg. · 

A takarmány minőségét és meunyisógét, amel~1d lovaink-
. nak nyujthatunk, r ,ende]etek szabják me>g. E tekintetben tehát 

mi kötve vagyunk. Vizs;gáUatol{ f,dlynak már ana v,onatkozólag, 
hogy Jloyaink takarmányozás.áit nem k1ell-e új al,apo.kra fekt,etni 
!éppen arra va]ó tieldntetbel, ho,gy a Laka:rmá.nyozás a loval<1 

··edzésévie] összhangban ~.egyen. Aclditg, amíg 1e vizsgálatok befo
jeződDJek és esetlleig a ilo,vak t akarnuínyiUetéke újJ:>ál szabályozáist 
nyer, csak a jiel!enleg ill1e1téikszerü talrnrmány po,nt:os closztásá1ria 
és az ebetések, itatáso,k lelkiism1e'r,ebes végrehajtásáJi-a kell 111a1gy 
ligy,ellnmt foJ·dítani, _n.eh,o;gy az e dzésrie vaió törekvés lovaink 
kizsaro]ására, eksigázásiá1ra v;ezessen. A ta·krurmálnyada,got szab
juk mindig a munkához, ügyel!jünk arra, hQgy abbó'l s1emmi 
kárba ne vesszen és !11yáron, nagyobb melegben mi:nél Löbbször 
í}tínál1juk meg fova,inJrnt vÍ'z:ziCl , szem előtt tartva azt, hogy 
~nunka közben hidegebb víz itatása sem káros , ha utána a l!ó 
az,onnal! ismét munkába áU, 
, Tudjuk, hogy a Jlovak edzését nem akkor ké ll ,kezdie11i, 
amiko1· awk haszná~atba ]{<E}rü1111ek, hanem máJr csikókm:ban. 
A' csikólmri ,edzés' visZ!ont a tenyésztő do]ga. Országos lófonyész
tésünk iI1ányítói súntén ,tisztában vannak ,ezzd és az orszáigos 
llótenyészlés minden · r.e11Jdelkiezésre áUó eszl<özrel törekszik is 
arra, hogy a csifoók eddigi föl!nievelésének mód:ján az ,említett 
céU érdekében változtasson: Az állami birtokoknak a lótenyész
tésbe valló bekapcsolása és csikólegelők- lébesitésie ezt a célt 
S2)o]gálja. Idő kell az,onbán ahhoz, amíg az eredmény láthatóvá 
'\'.álik és ióállomá:nyunk edzettsége, szívóssága a csil(ók,ori larlálS 
folytán a nekünk t.ívánatos mértékben módosul. Addig sem 
1maradhatunk awnban tét]en és az itt röviden elmondotbaJi. 
szerint keill törekednünk arra, hogy I.ovaink a 1<iatona1óhoz fű
zöa kívánalmaknak m1iné.1 jobban megfeleljenek, 

Dr. A.slJány Ernő áo: ezi~edes 
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Közületi ingatlanok · honvédségi használata 

, Honvédségünk minden rellhe~yezési swligálattal érintett 
szervéruek sok munkát adtak és a:dnak ,a . khzüllefi tulaj ctonban 
lévő 'laktanyák lő- és gyakorló-, repüMberek, stb. hU1sználatának 
bizLosításávaU kapcs,olatos teendők. 
1 Jo.~rendsz1erünk fejfödésének sz-ocialista i.ránya és költség
vetésünk bruttó r,endszere te•tLe ]ehetővé olyan jogszabály meig
alkotását, amely a közüLeti ingatlian,ok felhasználásának tekin
tetében gyökeres vá]tozást hozott. 
, A f. évi 50. sz. M. K.-ben közzétett 2070/1949. Iform. sz,: · 
irencLefüt a Közületi Vagyoni Bizottság (KVB) folállításáról in~ 
tézkedik és szabályozza a közületi tulajdonban lévő ingatlanok 
\más közüUet részére történő használatba adását, illetve más 
közüllet tuiajdonába adásárt. Az ingatlainok frelhasználása és a 
;r,endieUet értelmezés,e sz.emponljából közület: az állam, törvény
hatóság, megyei város, község, vagy máJS köztestület (így pártok, 
"aUamint a szakszerv,ezet,ek is), ,ezek v.ailamelyikének üzeme, 
vál[.alata, közintézet, közigazgatási f,eladatoJrnt elláitó _inlézeliek 
és ,egy,E)sijJletek, a :MAV., a Magyar NemZJeti Ba,nk, nemzelii vál
llafat, valamint minden olyan vállalat, melyben az e:őbb 1emli
tett közülietek valamelyikének legalább 500jo~s érdekeltsége van. 
A rencLellet 2. §-ában foglaltak s~erint :Mállított és működő Kö
zülletí Vagyoni Bizottság jogosult valamely közület tulajdonában 
Jlév,ő ingatlant. más ·közület használatába adni. A használat ha
tározatUan időre szól és ,elvileg térítésment1es. Az inigallan liöi
terheit és fenntartási köl'tségeit azonban a használatba a.dá.is 
idejétől! az igénybe vevö közület vis,e'1i. 

A KözüUeti Vagyoni Bizottság jogosult arra is, hogy val,a ... 
me11y közü.Leti ingatlan tulajdonj,ogát más közületre átruházza. 
A tufüjdonbaadást elnendelő határozatban kötel,ezi az átadó kö
züle~et ~ tu:ajdonj~gv.áltás telekkönyvi bej,egyzésé.re alkalma.s 
okirat kiáI:,Hására is. 

A honvédség központi v,ez•elés,e besz,e·rezte - minid katonai, 
mind polfgári közigaz,gatási vonalon - a honvédségi szolgálatban 
áUlott vagy honvédségi használatban Mló illj~atlanok. adatait. 
Ezek,et az adatokat közp,ontilfa,g ki fogja értékelni é, a sürgösség 
sorrendjében fog gondoskodni az ügyek elintézésérő1 a KVB-nál. 
, Minden elihelyezési szolgálatot ellátó honvédségi szervné/1 
fcllm,erűlhet egy vagy több, ,eddig nem használt közü1eti ingat
llan hasmálatba, vagy tulajdonba vételéruek szükségessé~e. Ennek 
elhírálására ~ H. M. ül1etékes osztálya hivabott, a vonatkozh 
3avaslfatot pedig- ide a ker. (bőr.) hbs-0k tesztk m1eg. Ellvül 
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szol1gá1haí:, hogy azoknál az; ingatlano]fnátl, ..ame,lyie:l~re a honvéd
ség új f,ellépítmény1eket építeni nem akar; eilégsé~es a haszná,
l'a!baadás, eUenkező esetben célszerű az ingatlan tulajdonbat-
adásál kérni. _ · 

Mindkét esetben a tu]ajdonos közföebe't, - utalással ,a 
2070/1949. Korm. ' sz. rencLe]etben foglaltakra, - fie'l foeH kérni 
az ingat]an térítésmenties tulajdonbaadására, illetv·e hatái~ozatlan 
időre sz,ó]ó használatba aidásár;a. Ha a tulajdJ()nos közüLet ilyen 
megállapodásra hajlandó, akkor a tulajcLonjog t,elekkönyvi be
jegyzéséhez szüks~ges adatokat tartal'mazó , me;gá:llapodást a H. 
M-nek a Közülieti Vagyoni Bizottság elé kell terj,esztenie. Ha 
ezt a megáJ!lapodást a KVB jóváhagyja, az a j1óváhaiwás tényé.
ve~ határozattá vá:lik. 

Ha a tufajdon,os közület bármely okból nem kivánja a 
fentiek szeirinti - megál[ap,edást megkötni, nézetét az igény 16. 
honvédségii s~erv felé jegy~őkönyvi:leg kien irögzíteni. Ez esetben 
a ker. hbs-ság t,eendőj,e az ingatfan tuLajdonba, va,gy használatba 
adására vonatkozó javaisJ!atot a H. M-höz megben111i. A javas
l!atnak tartalmaznia k,ell a telekkönyvi és helyrajzi adalokait,. 
részlletes műleírást, valamint azt; hogy a kért ingatlannak ki a 
tu]ajdonosa, jeLenlegi birtokosa és mely időpontokról van szó. 
JeLentenii kell továbbá mindazokat az aidatokat, .am1elyek a 
kérdés jogi és gazdasági kiértékelésé.ne alka,lmasak. 

A Köi.üfüti Vagyoni Bizottság iétesítése j0tgirendsz1eirünk 
szocialiista irányú fejlődésének jelentős léoésie. A honvédségnél is. 
egyszerűsíti az ügymenetet, ha az intézmény adt a lehetőségekkel 
hely,esen élünk. Ismertetésünk ezt hivatott megkönnyíteni. 

_ Simon Rudolf őma.gy . 
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Élelmezési rovat vezetőjének közlései : 

1A H. M. kiadta a «Gazdászat közigazgat<isi segédlet II .. Rész»-t, 
mely többek kö'Zött a \G-2. és G-7. Ut..:okaJt is tarta1u:niaizza. Az ooetle
ges észrevéte}eket és lmrszeríí,s-ítési javasfabokal a Honvéd Hadbiztosí 
1A1J,adémia pk. címére kérem beküldeni (Bud.apest, 62. Postaifiók 447,). 

«Havi étrend» címén új fogalmat vewttünik b.e a kö21étk,ezési. 
_gw1.dálkodásba (Gkig. Segédwet II. R. 20. o1d.). !gy n,evez.tük ,el azt az 
álla,].ános élelmez.ési tervet, amelyet a kéb. a legénység kívánalmaiinak 
lehető . figye,~e.mbevéte1ével, aiz orvo.s szakvélleményének megha.:J.gatásá
val havonta, mint követelményt ái11ít össz,e. Ez tehát fo:Jsorolja az,ok.at 
.a:z etelefoet, am,ei}y,ekiet a kérdéses hÓ1rnpb.an az é1e.lmezési i'Clény (zö1d
főzelék, gyü.möLcs stb.) figye1embievételéve1 aidni tervEnünk és esetleg 
azt is, hogy hetenként hánysz,or, mely étkiezéshez (reggei1u,e. uzsonnára,. 
ebédre,, vagy vacsorára) terv,ezzül;: kia'C!:ni. A «Ha,vi él.l··ernl » adta ke
retekben az éleJ:mezőtiszt a jó, bő és tá,pláló élelmezés érdiekébien a 
mindenkori tényleges piaci hellyz·ethez és körü1ményekhez rugalmasan 
:alk,a,lmazkodva á:l.lítja össze a heti étlapot. · 

BodroBsy Erik hbs. ezds. 
/ 

Szerl~es,;tői üzenetek 

A Honvédelmi Minis_z.~érium Auyaigi Főcsoporlfőnökség,e az ainyagi 
.szolgáia:tba,n diol1g-0zó bajlársak, részére h!:lvi folyóirn.Loi indito:tt «1A.nyiagi 
~rtesítő » címmel. 

A folyóirait ·oélj.a g·yalwrl'a-ti tanácsokkal elős,eg:íteni a tei·vszerű, 
hasmos. takarékos ·,anyagga21diálkodás1t és any:a,gkez,e:Lést: Célu1n.k elérés-e 
-érdekében folhívjuk a folyóir.a:bwnkat olv.as,ó össz.e,s bajtársaklat, hogy 
lapmik szcrk.esz:tésiébe;n tevékeny;ern v,egy1e111ek résizt. Szalkmai ismei,eteikiet 
-és tapasztalataikrut cikkek formájában boics'ássálk az «11\lnyagi ,ér'besítő» 
rcncLelkezéséDe. A cikkek rövidetk, tömörek és könuy1en érthetők 'Legye1.o 
111.ek. Fől,eg gya<korlati kéridés,ek/kicl foglalGrnzz,an,ak. K,afo1nrui röv:üdítésiek 
lrnszn.álhrutók. 

A kidolgozott munMkat írógéppe:l., a lapnak csa~t ,egyik oJidalám 
fírják Egy kézirait terj,ecLelmé.I1Jek Jle:Lső ha<tára 3 gépírt o]ldal, iroid:ai 
;íven, 30 s-orra:! és 3 cm :Lapszé11eJ. A köziö:lit cikkeik szie1r2cőit gépírt 
-olda;l,anként 10 Ft tisz;telebdíjjal jutallmazmk. 

Kív.faa:tos a kézírathoz ábrák, fényképek, váz:Lato'k, iv1agy rajzok 
melLélmLése. Ez,ek o,ly kivibe:1biEID készíLem:1őik, hogy J!enyoma-toit (k'.lüsét) 
khessen ró:Luk ,előállítani. Vá2111atok Jle<hér papíron v,agy oieátá!l1 tussal 
rajz,olandók meg. , · 

A szerkesztőS'ég szíve&en fo,grud mtm:11erninemü tanácsot, kívánságot, 
-!5tlctet vaigy )i~vais:Latot és e~ekiet a lehe,tőslégJie·zj{,épre.s:t figyiel,embe veszi, 
11:letve telJ,e,s1ti. , 

Rendel'k,e:z,ésl'e állunk ~Zienkíviil a hon1V1ód1eillmi s:zoJgál;atta,l kap
-csoJa:to,s o:lyarn.· szakmai kérdések megválas-z10.l~is.áva[ trs, anw1y,eikne'k. 
.eli.uthé.sc nem a szo1.gá).a:ti út kiere:t@e tartozik 
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