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A.nyagi gondok .•. 

Elolvastam So~ogyi vezérőrnagy bajtárs „Honvéd"-beti 
megjelent cikkét és abban biwny sok megszívlelendő ' tanácsot 
találtam minden hon'véd egyén számára, legyen az honvéd, vagy 1 

rendfokozáttal bíró, beosztott vagy p!trancsrtok. 
Ezeket a tanáctokat oktatni is kellene és ~lsaj átításukat 

kötelezővé kellene tenni. Egyébként is ezeket a dolgokat parancs
nőknak, anyagkezelőnek, anyagi tisztnek tudnia is kell, mert 
tudásuk nélkül nem tudja · helyét megállni és nem tudia köteles-
ségét tetjesíteni. ' 

A honvédeskü tartalmazza: ,,Á honvédség ,anyagát és 'min
den népi vagyont megőrzöm és megőriztetem". Tehát igen je
lentős dolgot fogadunk meg, amit az_onban igen sokszor elfelej

. tünk és nem lebeg szemünk előtt mindig, amikor pedig emlé-
kezní kellene rá. · 

Mindannyian tudjuk, hogy honvédségünk anyaga nemzeti 
vagyonunk jelentős része, melyet dolgozó népünk verejtékes 
munkával teremt elő fs ad a honvédség vezetőinek, a horrvéö
ség tagjainak kezébe. Szabályzataink szigorúan előírják, hogy 
ezzel az anyaggal takarékosan kell gazdálkodni s azt rendelte-
tésszerűen kell · felhasználni. · · 
· Sok azonban még, a hiányosság, ami ezen 'cikkem meg-

. 'írására késztetett. 
Ezek köz(il az egyik, a még mindig igen sok helyen elő-

forduló felületes , hanyag · anyagkezelés. · · · · 
Azon a címer\, hogy mo~t más a honvédség· kiképzése, 

mint volt, azt gondolják: hogy könnyelmüen lehet az a~yagot 
elszámolni és ennek megfelelően, a · gyakorlaton veszendőbe 
ment felszerelési cikkek felkutatását felületesebben folytatják. 

. Közben a kiképzésre h_ivatkoznak. 
Az igaz, hogy az ·anyag nem lehet kerékkötője a. kiképzés 

l~tidiiletének, . de az a tény; hogy egy honvédegyén szuronyát 
v.agy gyalogság;i ásóját elhagyja, azt nem jelenti és így pa-
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rancsnoka idejében nem intézkedhetik a keresésére, - majdnem · 
kimeríti a „fegyvert elhány" kitételt. ~ 

.J Harcban a harcos életével fizethet-- azért mert nem nevel~ · 
tük rá a harci es·zköieinek gondosabb megőrzésére. 

A harcnak anyagi f e1tételei i~ vánna~, nem lehet tehát az 
anyaggal való, gazdálkodást lekicsinyelni, és nem lehet kisebb 
je'A~nrt:őségűn,ek beái1líúani, mint volt a multban. Sőt! Minden 
tisztnek, minden honvédnek érezni'e kell; hogy ezt az anyagot -
legyen , az fegyver, vagy r'uházat - fokowttabban keU őriznie, 
mert az anyag\ alapokat apáin¼, testvéreink, elvtársaink áldozat
kész munkája, verejtékes erőfeszítés.e teremtette meg. 

A másik dolog az, mit m,ég mindig régi gondolkozású 
anyagke~elők gyakorolnak előszeretettel: a túlzásba vitt taka
rékosság. TudniilHk: Nem adják ·ki az illetékes ruhadarabokat 
vagy felszere,Iési cikkeket, azon megokotá,ssal, hogy úgyis el~ 
veszti a honvéd az apróbb felszerelési tár.gyakat, példáµl: csajka

_ fedő, kúlacs~pohár, raj síp, stb. Pedig· az ig.azi ok iz, hogy lusta 
az anyagkezelő esetleg ellenőrizni· többizben az anyag meglétét 
a beosztott legénységnél és lusta • a legénységet. ráne,vel.hi · az 
{lnyagszeretetre, a fokozottabb megőrzésre. 

. Szérintern, ame~y cikkeket, - legyen az felszerelés, vagy 
1'i1házati cikk1 - akár a legénység, akár a tisztikar részére veze
tőségünk- rendszeresítette, 'feltétlenül · azért téfte, mert vagy a 
katonai szolgálat ellátásához, vagy, a külső katonai megjelenés
hez szükségesnek tartja. Túlzott tehát az a takarékossági hóbort. 
amely · megakadályozza, hogy a ren~szeresített cikkek ;;iz azt 
megill~tő személy használatába kerüljern~k, illetve a kiképzésnél 
azokat felhasználhassák · 

Előfordult, hogy egy raktárban egy . új football-labda 
vart.a,. hogy használ.atba vegyék, a raktárkezelő azonban azt 
mondtá, hogy ez nem adható ki; mert .~kk.or a rug~o'sástól 
tönkremegy. Tudomásom szerint a footbaltt azért készítették és 
-olyan J;átékszaibálya is varn, hogy rúgják. Tehárt akkor van ren
d€ltetéssz~rűen felhasználva, ha rúgják. Egy másik raktárkezelő 
rnániákusari gyűjtötte a karbantartó· olajokat, zsírt, rongyot és 
kól.,(.>t. Ha ki kellett adni, mintha a fogát húzták. volna, nP. ha 
egy feljebbvalóf a ágyat vagy ágynemüt ,kért szabályellenesen, 
azt ellenvetés nélmil kiadta. 

Ma má~ ne~ fordulhat elő olyan helyzet, - ami a ·régi 
reakciós tisztikar· nagyrészét jellemezte __,_,-hogy. bár 9 a maga 
rb::,:zére. nem kívánlfa 1a „kinc6'tári" ágyat, de, ,a · háztartási alkial~ 
rnazottjának felvételeztetett egyet ágyneművel együtt és kötele:.-
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.ségévé tette él- • szolgálatvezetőhek, hogy lepedőcseJ'e esetén okvet- · 
Jen gondoskodjék a „cseléd" lepedőjének <;seréjéf.ől is. 

Demokratikus honvédség~nk vezetői és swrvezői úgy ál~ 
lapították meg, a tiszt és tiszthelyettes bajtársak ellátását, hogy 
senkinek nem lehet oka panaszra, .,_ ,különösen a legutóbbi 
anyagí vonatkozású intézkedés, a fizetésrendezés után. Demo
kratikus .Hszt és tiszthelyettes· gondolkodásmódjával pedig nem 
tartom összeegyeztethetőnek azt, hogy az illetményein felül 
azzal, hogy honvédségi anyagot saját céljaira felhasznál, magá
nak anyagi hasznot biztosítson. Mert az iga·z, qogy egy lepedő', 
amit a parancsnok használ szabályellenesen a lakásán, még nem 
ingatja meg az· anyagi alapokat, de eltekin}ve attól, hogy az 
tilos, hogyan tudja ellené1rfizni alárendeltjei±, hogyan tud erélye
sen fellépni azzal a raktárkezelővel szemben, aki hónapról
hónapra új ruhában . iár, ha ő maga kezdi a szabálytalanságot. 

Nem áshatja álá egy pk. és egy tiszt sem tekintélyét azzal, 
hogy magának szabályellenesen ruházati cikkeket követel, és 
-amikor meg~él'dezik tőle, mikor kapott ruhát, kiderül, hogy még 
csak fél éve; Viszont a viselési időtartam 2 év. 

Mikor volt egy tiszt és tiszthelyettes a multban a horthy
hadseregben úgy ellátva ruhával, tnint a demokratikus honvéd
ségünk tisztjei és tiszthelyettesei? Sohasem! Legyen tehát min, 
denki megelégedve azzal, amit kap- és ne követelődzék jogtalanul 
és nyomást gyakorolva az esetleg neki- alárendelt anyagkezelőre. 
Mindenki'.ben l~yen f elelőssiégérz,et és inkább támogas.sa az 
anyagkezelőt, ha az rászorult, nem pedig megfordítva. 

Az · az anyagi tiszt, az az anyagkezelő, aki nem jelenti a · 
sok egyéb dolga miatt esetleg az anyagi ellátásban tájékozatlan 
parancsnokának a legújabb rendeleteket, hanem viszi hízelgés
képpen a nem illetményes ruhadarábokat, félrevezeti előljáróját, 
szolgalelkű és felelősségérzet,· nélküli ember. , 

Mi anyagi tisztek ..,_ s4erintem '- nem azért vagyunk, 
hogy megalkudjunk és hozzájáruljunk ahhoz, hogy népünk va
gyona, a honvédség felszerelése ne rendeltetés~zerűen legyen 
felhasználva. N~ legyen népszerű egy anyagkezelő sem azok 

· tlótt; akik magilknak akarnak anyagi hasznot, hanem legyen 
, mindenkor megbízójának, dolgozó népünknek hűséges sáfárja. 

Haragüdjék#minden olyan ember az · anya,gkezelőre, aki jogtala
nul akarj a felhasználni a közös · vagyont a saját cfljaira, ' -
majd népünk felmenti és igazolja. De nem· eshetünk a másik 
végletbe sem, hogy· a kiképzéshez ·szükséges anyagot letagadjuk 

. és a raktárban- rejtegessük csak azért, hogy szép új anyagokkal 
telt raktárral tudjunk {eljebbvalóink előtt - jó színben feltünni. 
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Erre nemcsak nincsen sz;ükség; han~rp. ez ./elítélendő és káros. 
Nem · áll. hivatása magaslatá.n az az · an:xagkezelő; az az anyagi 
tíszt, aki az ,inxaggal való takarékosságot a kiképzés rov..ására 
túlzásba viszi. · · . 

· Mindent igényelni és biztosítani, ami a kiképzéshez szük
séges! De mindent megtagadni, ami jogtalan követelés vagy 
kívánság s megakadályozni, hogy dolgozó népünk verejtékes 
munkájának gyümölcse szabad préda legyen! Nem azért vannak 
a rendeletek," és pa~ancsok, hogy azokat lehetőleg kijátsszuk, 
hanem azért vagyunk mi anyagkezelők, hogy a rendeleteket' be
tartsuk és azoknak érvényt szerezzünk. 

· Mindenki, a'}d any.agot ke.zel, :érezze át azt, hogy dolgozó 
népünk elért eredményeinek megvédése nem utolsó sorban fü'gg 
·anyagi felkészültségünktől is. Minden ésiszerü megtakarítás egy 
lövedék vagy harcigép elkészítését segíti elő, amivel diadal
maskodni tudunk a profit-hajhászó imperialistákon s meg tudjuk 
védeni hazánkat, szabadságunkat, népünk függetlenségét és 
·biztosítani tudjuk hazánk további szocialista· fejlődését: · 

Nógrády altábornagy ba:jtárs azt mondotta:. Nincs különb~ 
ség régi tiszt és új tiszt kpzött. Ez igaz; de régi szellem és az. 
új szellem között f elmérheteflen a különbség és ennek meg kell 
nyilvánulnia az anyagi gazdálkodás terén is. Minden bajtárs 
vésse jól· emlékezetébe ezt a két mondatot: 

„Anyagi .tiszt miF1dent, minden módon bi-ztosífs, a19i 
jogos." . · . 

,,Bajtárs, semmit ne kérj, ami jogtalan." 
Gacsal János; hadnagy. 

As anyagnyilvántartiís és gasdálkodás 
hibáiról 

Minden, a Néphadsereg tulajdonát- ·Mpező honvédségi 
anyagot, akár természetben került kiadásra, akár az alakulat 
szerezte be azokat (felsőbb engedély alapján), . akár hitelkeret 
terhére történt is a beszerzés, úgy az anyagszámadótesthél, mint 
a gazdálkodási alegységnél nyilván kell tartani.· · 

Az anyagszámadótest anyagát az anyagnemnek meg
felelő „Anyagleltár"-ban, .a gazdálkodási alegység készleté.t ·;á 
nála levő „E'.lennyugtakönyv''-ben és . ~z ianyagszárp.adó ált~l 
őrzött .,;Nyugtakönyv"-ben tartjuk n)'ilván. ' · · · · ' ,. 
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