
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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