
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. ) 
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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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