
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) 




