
1950. :\IÁ , - •• 
. H!'.i-Jfr ,, s ,ll:--Ho ... · MA:30DIK f·. 7 ,\ F. • e SZÁM 



RADTÁPSZOLGÁLAT K..4 TON..41 
FOLYÓIRAT 

1950 * II. tVFOLYAM "' 5-7. SZÁM 

Sserkesztó bi:ottság! 

Elnök: 
JANZA KÁROLY 

vezérörnagy 

Elollkhelyettee: 
BERECZ BÉLA. 

hhs. ezredes 

Uadtáps:.,:olgálatfönökség 
Dr. FELKA Y DÉNES o. ezrede• 
~ÉMET II BÉLA Pzrerleo 

Tagok: 

PlN'l'ÉR FERENC ezredes 
F. SZABÓ ISTVÁN hhs. ezrede, 
KIRÁLY JÓZSEF őrnagy 

Felelő, ,:erkes:tü: 

GÖRGÉNYI GYÖRG'\" 
6rnagy 

TART.4LOM, 

Magyari Géza hbs. ezrede.s 

Hovács Márton ezredes 
Hadtápszolgálatfőnökség 

Barcza Jenő ht. hadnagy 
Horváth Andor őrnagy 

B'erecz Arpád hbs. alezredes 
Bod:inszky Elemér g. alezredes 

Suba Géza hbs. őrnagy 
Hrlstóf Vince őrnagy 

Füzesséri György őrnagy 

Hadtápszolgálatf6nökség 

Di. Radó Zoltán hb. ö;·aagy 
Barcza Jenő h1dnagy 

Láng Győző őrnagy 

Dr. Berényi Béla o. iirnagy 
E'Ogyai Pál őrnagy 

Dr. Ary István áo. .5cnagy 

hamoc~a SAndor mérn. 5; nagy 

MEGJELENIK HAVONTA• 

Hadtápszolgálatunk és népgazdasá
gunk fe.ilődése. 
Jobb hallgatni, mint sokat beszélni 
Csapatgazdálkodás ellenőrzésének 
megszervezése. 
Menetek előkészítése és tervezése, 
A tereptan oktatása a nevelés :,mlgá
latában. 
Az élelmezés körletéből. 
Hogyan ha'szná].iuk a 40 személyes 
(holland) sátort? 
Amit a böranyagról tudni kell. (II. Rész.) 
A hadtáp ti'cázása, 
Gépkocsiszáll!tó század (raj) szállisban, 
táborban való elhelyezése. 
A gépkocsivezetői~ továbbképzése 
a csapatoknál. 
A gépkocsivezetés öntudat kérdése. 
Vonatanyag és lófelszerelés karbdn
tartása, kezelése és tárolása a nyári 
kihelyezés alatt. 
Hocsimegrendelés, rakodási !dű, kocsi
álláspénz. 
Hét eü. rendelet margójára. 
A vásáro'.t pótlovak takarmányozf,sa és 
Idomítása az első két hónapban. 
A járványveszély jelentősége katona 
lovaknál, 
Honvédségi laktanyák részel, azol< 
használata· és karbanta.rtása. 

1950 MÁJUS-JÚLIUS 



Kiadja: A. H. M. Hadtápszolgálattőnökség Kiképzési OsztAlya. 
Felelős kiadó: Görgényi György őrnagy. 

Budapest. Moszkva-u. 

Budapest! Szikra Nyomda NV, V., Honvéd-utca 10. 
Felelöii vezető , Radnóti Károly, 



MAGYARI Gll:ZA hbs, EZredes 

Hadtáps-s:olgálatunk és népga~da
ságunk fejlődese 

Farkas Mihály vezérezredes, honvédelmi miniszter bajtárs 
megállapította, hogy hadseregünk fejlesztésében komoly eredmé
nyeket értünk el, de még mindig nem vált vérévé minden baj
társn.ak az, hogy az anyagokra jobban vigyázzon. Pedig ezzel is 
dolgozó népünk iránti szeretetünket és viszonyunkat fejezzük ki. 
Harcolnunk kell tehát a szocialista· tulajdonhoz való helyes vi
szonyulásért és ennek egész Néphadseregünkben való legszéle
sebb kifejlesztéséért. 

Eskünkben fogadtuk, hogy dolgozó népünk vagyonát meg
óvjuk! Ezt még külön kiemeli Szolg. Szabályzatunk I. R. 102. 
§-a, mely szerint „Minden honvédegyén kötelessége a honvéd
ségi és népi vagyon megóvása''. 

Most, amikor anyagi szolgálatunkat a Szovjetúnió Vörös 
Hadseregének hadtápszolgálata mintájára építjük át, amikor 
az M. D. P. Központi Vezetőségi ülésén felmérte népgazdaságunk 
eredményeit, hiányosságait és feladatait, - hadtápszolgála
tunk minden területén foglalkoznunk kell hasonló módon ered
ményeinkkel és terveinkkel. Nagy Pártunk irányítása mellett 
Népköztársaságunk kormánya a dolgozó magyar nép áldozatos 
munkájával teremti elő mindazt, ami a hadsereg mindennapi 
kiadása, tehát fenntartása és ami a fejlesztéshez szükséges. Kü
lönös vizsgálódásunk tárgyát kell képezze, hogy éppen a fenn
tartási költség kiadási tételeivel jól gazdálkodunk-e és mi az, 
ahol költségcsökkentő tényezővel találkozhatunk. · 

Kétségtelen, hogy viszonylagos értelemben eredményeink 
nagyok. Megvetettük alapjait annak a hadtápszolgálatnak, 
amelynek mintaképe a Szovjet Hadsereg hadtápszolgálata, a 
Nagy Honvédő Háború győzelmének egyik alapvető ereje volt. 
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E hadtáprendszer 'Zervezési, kiképzési és működési beállításán 
túl vagyunk. 

Erdemes lesz feladataink leszögezéséhez rámutatni néhány 
hiányosságra, amelyeket felszámolnunk kell. Ahogy Gerő elvtárs 
népgazdaságunk feladatai . tárgyalásánál a fejlődésünk során 
előfordult hibákra és hiányosságokra rámutatott, körülbelül azo-

' nos sorrendben mérhetjük át mi is. 
Tervezések, tervfegyelem. Sok helyen nincs még terv. 

vagy nem számol a tervvégrehajtás menetével. Hiányzik a helyes, 
r,endszerns ellenőrző munka. Ahogy Molotov elvtán a SzK(b)P. 
XVIII. kongresszusán kije:entette: ,, .. szobiatudósszerű, élétől elsza
kított tervezés semmit sem ér". Hiányos a tervhez, ia termelés szo
cialista megszerv,ezéséhez és. végrehajtásához a káderek helye:
kiválasztása és elosztása. Egy példa: az egyik alakulatnál a meg
tartott szemle folyamán megállapították, hogy ugyanazon ala
kulat konyháiban ugyanazon ebédet azonos mennyiségű élelmi
szerekből igen nagy minőségi különbséggel állítják elő. Ki 
derült, hogy az alakulatnak van szakácsoktatóképző iskolát vég
zet főszakácsa, de a bajtársat, amióta az iskolából kikerült, b€
osztották az egyik konyhába szakácsnak. Itt jó is volt az étkezé~ 
Mennyire megváltozott volna az egész, számbelileg igen nagy 
kötelék élelmezése, ha e képzett főszakáccsal a hadtápparancsnok 
főzőtanfolyamokat tart, avagy váltásokkal küldi ki konyháról
konyhára. Hiányzott többek között a hadtáp pk-ból az alkotó 
munkához zükséges találékonyság. ügybuzg,alom. tefüekészség 
és mozgékonyság. 

Terveinket ki kell alakítsuk a hadtápszolgálat minden te
tületére. A csapatműhelyekre, konyhákra, felvételezésekre, ag. 
basználatra, irodai munkára, ellenőrzésre, stb. és a végrehajtást 
ellenőriznünk kell. Utóbbi is helyes és rend zeresen megszervP
zett, tevőleges legyrn. 

Ellenőriznünk kell a menetet és be kell állítsunk operatív 
rendsrnbályokat, mely menetközben is biztosítsa a felmerülő ne
hézségek kiküszöbölését. Az ellenőrzés pedig csak akkor leh, i 
hatékony, ha nemcsak arra szorítkozik, hogy például hol nem tel
jesítették a tervet, hanem föltárja, kiértékeli a jelenség okait is. 

A tervezésben, tervfegyelemben, ezek ellenőrzésében öntu
dato bajtársak saját megrendeléseik útján is segítségére vannak 
iparunknak. Tem kezelik liberálisan a szállítasi határidőket, a 
minőséget, az árakat, de nem is állítják megkésetten előzetes ki
tárgyalás nélkül tervezett megrendeléseikkel indokolatlan nehé1-
~;;égek elé az ország ipari tervmunkáját. 

A tervezés területére tartozik ellátásunk minőségi meg
javításának kérdése. Itt első.sorban azokra a felszerelési cikkekre, 
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anyagokra gondolok, melyeket tökéletesíteni, javítani, átkonstru
álni szükséges. 

E téren igen kevés az újítási javaslatok száma. Vegyük 
csak a burgonyahámozó gépek kezelését. Voltak alakulatok, ahol 
egyszerűen csak megállapították, hogy nem tudják használni, dt 
egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy tökéletesítésére javasla
tot tegyenek. Pedig használatukban áll a gép, az üzeméltető erő . 
Ha pedig e helyekről nem születik meg a javaslat, tehát a leg
illetékesebbektöl, akkor az iparunknak adjuk át, hogy külön nagy 
költséggel, tervezők beállításával kezdje meg az átalakító terve
zéseit?! Vagy: elítéltendő az a kényelmes áfü1spont, amikor 
egyes raktárparancsnokok hozzá sem fogva a teljesítménybérezés 
kérdéséhez, azonnali munkáslétszámfelemelést kérnek. 

Egy személyi vezetés - elégtelen munkafegyelem: erre 
Gerő elvtárs így mutat rá: ,,az öntudat hiányából, illetve gyenge
s~géből adódik''. 

Szolgálat: Szabályzatunk erre mindnyájunk számára vilá
gos parancsokat ad. Vegyük az ezredhadtápparancsokat: ,,felelős 
az alárendelt honvédegyének és egységek anyagának előírás 
szerű felhasználásáért, tárolásáért, javításáért és nyilvántartá
sáért". Tehát felelős a cérna helyett dróttal felvarrt gombokért, 
a spárgával megvarrt nadrágért, a repedtfalú országos járműért, 
a megsavanyodott főtt-tésztáérl, az eldobott kenyérdarabokért. a 
piszkos szakácskötényekért, stb., stb. Ezt a felelősséget nem lehet 
,,albérletbe'' adni. Ellenben át kell adja minden tudását ahhoz, 
hogy beosztottjai ne éljenek vissza tudva vagy tudatlanul népünk 
vagyonával, bizalmával és a „ténylege végrehajtás" ellenörzé-
ét munkája tengelyébe kell állítsa. 

Ugyancsak nem kerülhet „albérletbe'' annak az előadónak 
vagy osztályvezetőnek felelőssége, aki bár „jóváhagyás előtt" 
számos helyen láttamoztatja az „ügydarab''-ot és ha bárhol is el
ülne az ügydarab, az időért, az ügyért csak ö felelős. 

Önköltségcsökkentés, életszínvonal emelkedés: ,,ha a nem
zeti jövedelem emelkedéséből származó többlet nagyobbik részét 
az életszínvonal emelésére költjük, akkor ma riszben azokat a 
gyárakat, üzemeket, termelőeszközöket esszük meg, melyek arra 
szolgálnak, hogy holnap életszínvonalunkat még gyorsabban 
emelhessük, békefrontunkat méginkábh megszilárdíthas uk. jö
vőnket megalapozzuk' ' 

Fel kell számoljuk az olyan törekvéseket, melyek olyan 
szükségleti cikkek felé irányulnak, melyek feleslegesek, elkerülhe
tők, rr,ert tudnunk kell azt. hogy amire viszont szükségünk van, 
azt dolgozó népünk verejtékes munkája elöteren:iti. A kérelmeket, 
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javaslatoikiat a közbeeső panancsnokrnak köteleS6ége esküjében vál
lalt klelő:.séggel véleményezni. Igen sok viszont az olyan rövid 
iillásfoglalás: ,,döntésre felterjesztem'', ,,pártolom" és hasonló 
éri.elm;.iek. idejük nincs e parancsnokoknak, vagy nem mernek 
állást foglaln:? Es ha tovább megyünk, akkor talalunk olyan 
végső javaslatra hivatott előadót stb., aki belép ebbe az uszályba' 
Vagy pedig nem lát, mert a: vezetőszolgálatot úgy gondolja, hogy 
csak íróasztal mellől lehet ellátni. Egy-két példa: volt olyan had
táp pk., aki komoly igényt támasztott felesleges porcelán felsze
re1ésre, holott éppen ötéves tervünk sikere, a falu elekhifikálásá
hoz kell elsősorban a porcelán készletünk. Természetes, a szük
·éges egyébre is a készlet megvan, de nem feleslegre. Ugyanez 
a ndy2e-t a7 élelmicikkel:nél is. Tudomásul kell vennünk. hogy 
egészségtelenül táplálkozunk. Allati húsfehérjefogyasztásuuk 
messze felette áll a táplálkozás élettanilag szükséges mennyisé 
génél, amivel elsősorban egészs<>günket veszélyeztetjük. Ugyan
akkoc· az egyéb állati fehérje (tojás, sajt, tej, stb.) és zöldfőzelék
fogyasztásunk a szervezetünk számára szükséges mennyiségei 
sem biztosítja. Mindezek mellett még az a meglepő, hogy egyes 
liadtáppa1 ancsnokok meggondolatlanul 1.2 egyenesen egészség
telen igé1,yek képviselőivé válnak, ahelyett, hogy tervszerű Iel
világos1tó munkaval, alapos ontevékenysegge1 helyes irányba 
vinnék az igényeket, melyek felfokozásában nem kevés részük 
volt. '. 

A szocializmus nem a személyes szükségletek csökkenté
sét, nem a korlátozását vagy egyenesen v'.6Szautasítását j,2'.enti, 
hanem a kulturálisan fe'.jett dolgozó emberek szükségktének 
minden tekintetben teljes kielégítését. Azonban nem tekint· 
hető „kulturálisan" fejlett embernek az a hadtápparancsnok, aki 
népgazdaságunk eredményeinek felhasználásában nem látja meg, 
hogy mi a szükséges, mi a felesleges! Pedig tudomásul kell vegye, 
hogy Pártunk, hogy a magyar dolgozó nép kitüntetéséből mi.liós 
értékű anyagok helyes, tervszerű felhasználásáért felelős. Köte
lessége elvetni mindent, ami e'.korhadt, elavult. Ha nem ezt teszi, 
növe'.i csak a bürokráciát, aláássa a munkásosztály a:kotó .<ez
demén.yezését. 

Fokozott éberség: Gerő elvtárs beszédében láthatjuk, hogy 
az ellenséges elemek aljas tervük érdekében a legkisebb rést is 
kihasználni igyekeznek. Bomlasztják a fegyelmet, dícsérik a ré
git, a rothadtat, késle'.tet:k az ellátást, fokozzák az igényeket, 
nehezít:k a tervek pontos k:vitelezését, esztelen költekezésre vesz
nek irányt, nehezítik a kiképzést, stb., stb., vagyis m'nden h:'he'ő
séget megragadni igyekeznek, ami a hadtápépítésünket gátolná. 
Fokozott éberségre van itt szükség a bérgyilkosokkal szemben. 
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Fe'.ismerésüket pedig megkönnyíti, ha had1.ápszolgálatunkban 
minden parancsnok a pol:tikai és szakmai kiképzést munká:a 
homlokterébe á'.lítja. Ezzel leküzdjük bomlasztó munkájukat és 
jobbá tesszük minden napon feladatunkat, mely hadtápvonalon 
most a nyári kiképzés sikeres folytatásának feltétlen anyagi biz
tosítéka. 

· Az előttünk álló feladatokkal kapcsolatban hadtápvonalon 
is nyiltan fel ke:I vetnünk e szolgá:at minden tagja előtt, hoiy 
néphadseregünk fejlesztése, a jelenleg folyó nyári kiképzésünk 
sikere, a szoc:ahmus építésének, a békének védelme, a hadtáp
szolgálatban működő baj társaktól „komoly erőfeszítéseket, áldo
zatkészséget, fegyelmet'' követel. Meg kell világítanunk, hogy 
néphadseregünk ereje, színvonala hadtápvonalon is csak oly 
mértékben növekedik. ám ilyen mértékben javítjuk, fokozzuk 
szolgálatunkat. 

a) a politikai és szakmai kiképzésünknek, 
b) az ellátá;,; minöségf!llE'k és pontosságának, 
d az anyag megóvásának (s szállításának, 
d) a nyilvántartás és elszámolás rendszerének, 
e) az ellenörzfsnek 

hatahmis munkaterületein . 
Mi előre akarunk haladni! Eppen ezért fel kell ismerjük, 

hogy „az elhaló és a születő közötti harc" ez, fejlődé.;i.i!1k aiapj a. 
Leglényegesebb feladatként kell tehát magu"nk elé tűznünk azt a 
forradalmi önkritikát, mellyel felszámoljuk az előbbi munka
területen a hiányosságokat. Enélkül nincs előrehaladás, viszont 
ezzel tudunk annak a feladatnak megfelelni, melyet dolgozó né
pünk reánk kirótt és ezen keresztül is hálánkat, szeretetünket 
mutatjuk meg követendő példaképünknek. a felszabadító Szovjet 
Hadseregnek! · 
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HOVACS MARTON ezrede~ 

Jobb hallgatni, mint soltat besizélni 

I. 

A Magyar Népköztársaság Alkotmányának két paragra
fusát idézzük: 

,,60. §. A Magyar Népköztársaság polgárainak megtisz
telő kötelessége, hogy általános védkötelezettség alapján katonai 
szolgálatot teljesítsenek. 

61. §. (1) A haza védelme a Magyar Népköztársaság 
minden polgárának szent kötelessége. 

(2) A hazaárulást, a katonai eskü megszegését, az ellen
séghez való átpártolást, a kémkedést, az állam katoruai hatal
mának minden csorbítását, mint a hazának és a dolgozók ügyé
nek elárulását, a törvény a legszigorúbban bünteti.'' 

A 60. §. alapján katonai szolgálatot teljesítő állampolgá
rok, a legkülönbözőbb társadaimi rétegből kerülnek néphadse
regünkbe: munkások, parasztok, értelmiségiek. A szocializmust 
építő népköztársaságunkban még nem neveltük ki az o!yan típusú 
emberek tömegét, amely mentes lenne mindazoktól a veszélyek
től, amely veszélyek a 61. §-ban előírtak teljesítése közben akár 
katonáinlrnt, akár a polgárilakat környékezik. Miközben a haza 
védelmének szent kötelességét mint katonák teljesítjük és hívek 
vagyunk a Honvéd Eskühöz, az el1enség békében is számtalan 
veszélyt támaszt. A Honvéd Esküben megesküdtünk, hogy a 
,,szolgálati és állami titkot híven megtartjuk". Amikor a 61. §. 
felsorolja mindazokat ia bűnöket, amelyeket a haza védelmének , 
gyengítése vagy csorbítása területén elkövetve a törvény a leg
szigorúbban büntet, a katonai eskünek megszegése során az eskü 
ezen mondatára céloz. 

Farkas Mihály vezérezredes, honvéde1mi miniszter Baj
társ felhívta a figyelmet iarra, hogy a haza védelme már a gya
korlótéren kezdődik. Világos tehát, hogy békében is mindazon 
katonai elvek, melyek szerint hazánk védelmére honvédeinket 
előkészítjük, katonai titkot képeznek és részei állami titkainknak 
is. Annál inkább így van ez, mert az imperialisták, akik a Szov
jetúnió és a szocializmust építő népi demokratikus országok ádáz. 
ellenségei, háborúra készülnek. A hábor'ús készülődéshez nem
csak fegyveres erejük rendszerének kiépítése, nemcsak az ezt 
biztosító hadiipari szervezet létrehozása tartozik hozzá, hanem 
az a törekvés is, hogy megismerjék mindazokat az elveket é~. 
gyakorlati ténykedéseket, amelyekkel a Magyar Népköztár~-
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ság is felkészül dolgozó népének, a dolgozó nép hazájának 
védelmére. Ebbe a törekvésbe beletartozik nemcsak katonai tit-

• kaink megszerzése, hanem az is, hogy a legjelentéktelenebb
nek látszó üzemeink mit terme1nek, ott hányan dolgomak és az 
is, hogy milyen általában a ·dolgozók hangulata. A hadititok meg
szerzése nemcsak arra terjed ki, hogy milyen létszámú egész 
néphadseregünk, ennek a létszámnak milyen a megoszlása fegy
vernemenként, hanem arra is, hogy milyen az egyes honvéd 
felszerelése, parancsnokaihoz való viszonya. napi foglalkozása. 
de még a hangulata is. · 

II. 

Miközben nem győzzük eleget hangoztatni, hogy k''atonai 
titlminkról senki sehol, nyilvános helyen, vendéglőben, vonaton, 
villamoson ne beszéljen, akkor a hadititkok fogalma alatt nem
csak az átfogó jelentőségű dolgokat értjük, hanem a katonai 
életének mindennapi apróságait is. Ezek közlése nemcsak ,az 
ismeretlen, idegen emberek számára nem való, hanem a leg
szorosabb családtagjainkra sem tartoznak. A katonai dolgokban 
nincsenek kisebb vagy ruagyobb jelentőségűek, semmisem lehet 
jelentéktelen. ·Éppen ezért a katonai dolgokról való beszélgetést 
vagy hallgatást senki se fogja úgy fel, hogy - megítélése 
szerint - ez vagy az az esemény vagy dolog jelentéktelen és 
ebben az esetben beszélhet róla, más dolog szerinte jelentős és 
azt igyekszik elhallgatni. Súlyos rákfenéje még embereinknek a 
hiúságukból származó az a tulajdonságuk, hogy értesültségükkel 
szeretnek dicsekedni. Ennek megfe!elően bőbeszédűek, fecsegnek. 
Számtalan esetben fordul elő, hogy alacsonyabb beosztásban lévő 
bajtársak felvetik a kérdést: hogyan akadályozzam meg maga
sabb beosztásúak, elöljárók kifogásolható magatartását, nyilvá
nos helyen való fecsegését? Miközben ezt a kérdést felteszik, 
legtöbbnyire velük, illetve fülük hallatára történt beszélgeté
sekre hivatkoznak. Az eljár ás egyszerű. Népköztársaságunk 
alkotmányának minden pontja és a honv<édeskű, teljes egészé
ben mindenkire vonatkozik. A haza védelmének fogalmába az 
olyan öntudatlan ellenség elleni védelem is beletartozik, minl 
a meggondolatlan fecsegök, akik ha nem is ellenséges szán
dékkal mondanak el katonai titkokat, de ezzel a rossz tulajdon
ságukkal_ szolgálatot tesznek az ellenségnek. 

Köztudomású és a gyakorlati élet számtalan példája bizo
nyítja, hogy az ellenséges ügynökök előszeretettel fordítják 
figyelmüket a fecsegők felé. Minden fecsegő valósággal talált 
tárgy számukra. Világos ezek után, hogy bármilyen beosztásban 



is legyen valaki és becsületesen akarja szolgálni hazánkat, első 
kötelessége nyilvános helyen folyó beszélgetés megakasztása. 
Ha a hibát elkövető annyira beképzelt és önte1t lenne, .hogy az 
egyszerű figyelmeztetés nem téríti észhez, akkor se veszítse el 
senki kötelességteljesítésének eleven érzését. Keressen módot 
arra, hogy a törvénynek érvényt szerezhessen. Ennek számta!an 
lehetősége van. Hívjon segítségül egy magasrangú tisztet, kérje 
meg a megfelelő eljárásra viagy - végső esetben - találjon 
módot bármely katonai hatóság igénybevételére 

III . 

• Különösen nagy veszélynek vannak kitéve ·azok az embe
rek, akikből hiányzik, vagy akikben riem teljes az erkölcsi áll
hatatosság: az ital kedvelői, nőkkel úton-útfélen ismeretséget köt
nek, szónakozásaiknál vagy egyéb területen nem fordítanak gon
dot társaságuk helyes megvá'asztására. Könnyű eszközökké vál
nak az el'.enség kezében a telhetetlenek, a karrieristák, az önzők, 
a beképzeltek. Mindazok, akikből hiányzik a Pártunk által is 
megkövetelt szerénység, önkritika. De azzá válnak mindenek
előtt iazok, akik az éberség előírásait nem tudj'ák vagy nem akar
ják a gyakorlati életben a1kalmazni. A katonai titkot, különösen 
az írásos titkok megőrzésének megvannak a maga szabályiai. 
Minden szabályzat csak annyit ér, amilyen mértékben végre
hajtják. Súlyos hiba az, ha a katonai szabályzatokat élettelenül 
alka'mazzák. Ha azt mérlegelik, hogy az adott helyzetekre 
mi'.yen mfatékben vonatkoznak és nem a szabályzatok szellemé
ben járnak el. Ha nem tudják minden esetre és minden hely
zetre alkalmazni. Sokan az éberséget gyakran összetévesztik a 
bizalmatlansággal és ekkor esnek a legveszélyesebb csapdába. 
Mások úgy gondolják, hogy vannak o'yanok, akikkel szemben 
bizialommal viseltethetnek azok á:Iásánál, pártfunkciójánál vagy 
más oknál fogva. Eppen csak arról feledkeznek meg, hogy 
amennyiben az általuk elmondott katonai titok a bizalmukra érde
mesekre is tartozik, akkor ezek a megfe;elő értesülést megfelelő 
úton úgyis megkapják. 

IV. 

Az imperialisták háborús készülődésének jelenlegi szaka
szára vornatkozó módszerekre nemcsak az elméletnek, nemcsak 
a Szovjetúnió történetének páldái állnak rendelkezésünkre, hanem 
napjaink számta!an leleplezett el'enséges ügynökének példája is. 
Elsősorban alaposan rávi'.ágít az imperialista ellenség módsze
reire a Rajk-Pállfy-bandia összeesküvő, hírszerző, kémkedő mód-
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szereinek megismerésére, az ellenük lefolyt perek anyaga. De a 
mindennapi élet is számtalan olyan eseményt teremt, melyek 
mindegyike kell, hogy bőséges tanulságul sz,olgáljon. A honvéd 
törvényszéki tárgyalások ügyei közt sok van, melyeknél a 
legtöbb esetben még erkölcsileg biztosabb ta'1ajon álló emberek 
is áldozatául esnek az ellenségnek. Fecsegő természetük, italozá
saik, nőügyeik, önteltségük és beképzeltségük legkisebb foka is 
elegendő volt ahhoz, hogy olyasmit hozzanak nyilvánosságra, 
amely - talán a saját megítélésük szerint nem, va'ójában azon
ban - katonai titkot képez. Minden katona kisebb vagy nagyobb 
mértékben birtokába kerül bizonyos katonai titoknak. Miközben 
tudatában van annak, hogy e katonl,\i titkok megőrzése, mond
hatjuk, harci kötelessége, sokszor akaratlanul is, illeték~lenek
nek segít a titkok megszerzésében. A hozzátartozókhoz írt levél
ben tett ,apróbb célzások elegendők arra, hogy például a nyári 
kihelyezés pontos helyét, az életmódját, a foglalkozás tárgyát, 
vagy még e.zeknél is sokkal többet eláruljanak. Csak egyszerű 
cé'.zás az idő járásra, vagy a környék lakosságának szokásos 
tevékenységére többet mondhat el, mint amennyit egy becsü'.etes 
harcos el akar mondani. 

Vannak azonban óvatos fecsegők is. Olyanok, akik tud
ják, hogy miről nem szabad beszélniök. Ezért, hogy mégis hozzá
tartozóik valamit megtudjanak, kü'.önféle virágnyelveket agyal
rnak ki. Ebben az esetben csak arról feledkeznek meg, hogy amit 
az édesanyjuk vagy a menyasszonyuk kiolvas a levé'.ből, az 
ellenség előtt sem lehet nehezen felfedhető. 

V. 

Miközben néphadseregünk katonáit a győzelem elvére és 
a győzelem fegyvereinek használatára oktatjuk, oktatási pro
grammunkból egy pillianatra sem hagyhatjuk ki Népköztársasá
gunk A'kotmányának és a Honvéd Eskü sze'lemének megfele
lően az éberség és titoktartás oktatását. Altalánosan érvényt 
kell szerezni a címben idézett közmondásnak: ,,Jobb hallgatni, 
mint sokat beszélni". A magyar nép igen sok közmondása, szó
lása farbalmaz - ilyen figyelmeztetést. S ha arról írtunk, hogy 
minden katona az á11ami és katonai titoknak bizonyos mérték
ben birtokosa lesz, akkor azt sem kell elfelejteni, hogy a köz
mondás szerint· ,,Amit megtudsz, azt nem kell mindig elmonda 
nod'', mert „Amit egyszer kimondtál, azon nem tudsz segíteni". 
mert „A szó olyan, mint a madár, elrepül és nem tudod meg
fogni" . 
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VI. 

Akkor, amikor a Magyar Népköztársaság Alkotmányára 
és a Honvéd Eskü megfele'.ő mondatára hívjuk fel a figyelmet, 
nem ok nélkül tesszük ezt. Pártunk, különösen a Rajk-Pálffy
banda leleplezése óta állandóian figyelmeztet az éberségre. Pár
tunk útmutatása alapján arra kell törekedni, hogy különösen 
néphadseregünknél, de a polgári életben is, kinevelji.ik azt a szo
cialista embertípust, amely állhatatos erkölcsű és az állami és 
katonai titkok hű megőrzője. Harcos típus ez, amely minden pil
lanatban éber. Nem siklik el a bármilyen nyájas és behízelgő 
alakban je!entkezö ellenséges megnyilatkozás fölött sem, hanem 
felfigyel és nyiakon csípi népünk ellenségét. Legyen példaképünk 
ezen a területen is a Szovjetúnió. Ott, ha egy katona leszerel 
és visszamegy előbbi munkahelyére, az üzembe, a kolhozba, vagy 
íróasztala mellé és az Alkotmányról vagy Esküjéről megfeled
kezve, katonai életről kezd beszélni, 1annak napi eseményeit, a 
kiképzés módját, a fegyverek leírását, használatukat ismerteti. 
akkor a szovjet emberek úgy tekintenek rá, mint árulóra. Fir-vel
meztetik és ha ez sem használ, elfordulnak tőle. Természetes 
magatartás ez. Aki a hazáját szereti, nem ver dobra semmit 
abból, ami hazájának a védelmét szolgálja. Mindazok, akiknek ez 
a Há.ry János előadást akart tartani, vagy voltak már katonák 
és akkor tudják mindazt, amit. nekik tudniok kell, vagy ezután 
lesznek katonák és akkor majd megtanulják. . 

Néphadseregünkben ia titoktartásra való nevelés közben 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hadititok megőrzésén 
kívül az egyéb állami titkok megőrzése is állampolgári kötelesség. 
Neveljük tefiát harcosainkat arra is, hogy visszakerülve munka
helyükre, ott ne csak a kiatonai titokról hallgassanak, hanem a 
munkahelyükkel kapcsolatos titkok?-t is tecsületesen megőrizzék. 
Ott se feledkezzenek meg az e'lenséges kártevők tevékenységé
ről. A szocialista embertípus kialakításához ezek a fogalmak is 
hozzátartoznak és nevelésünk csak ezek elsajátításáv;al lehet 
teljes. 

/ 
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Had [áPSZO [gálatf őnöl{Ség 

Csapatga~d állwdás elleuőr=sésé,iek 
m egs=servezése 

1. Beosztott közegek kötelmei a csapatgazdálkodás 
ell~nörzésével kapcsolatban. 

A Szolgálati Szabályzat I. Rész az egyes parancsnokok, 
köz.egek kötelmeinél világosan és határozottan megszabja, hogy 
a parancsnok stb. miért „felelős'', valamint, hogy mi a „köte
lessége''. 

Ebből adódik azután, hogy a beosztott közegeknek, 
parancsnokoknak mi a kötelme a csapatgazdálkodás ellenőrzé
sével kapcsolatban. Ennek betartásával tesz eleget az ú. n . 
.,belső ellenőrzés''-nek. 

Ez a belső ellenőrzés a rajparancsnok ellenőrzésével 
kezdődik és az ezredparancsnok felelősségével és ellenőrző tevé· 
kenységével végződik. 

Vizsgáljuk meg, hogy mik is ezek a felelősségek és 
kötelességek: 

Rajparancsnok: 

Felelős: alárendeltjei kiképzéséért, fegyelméért, rendes 
és csinos külsejéért a fegyverzet, felszerelés, ruházat stb., stb. 
helyes használátáért és kíméléséért azok rendben és hibátlan 
állapotban való tárolásáért. · 

Kötelessége: ügyelni a tisztaságra és belrendre, aláren
deltjei ruházatának és lábbelijének hibátlan voltára, stb. 
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naponta ellenőrizze a lábbeli és ruházat kellő időben való javí
tását. (Sz. Sz. I. R. 43. §. 140. pont, 14 l. h. és i. alpont.) 

Ha a rajparancsnok minden rajszemle előtt átgondolja 
ezeket a kötelmeit és felelősségét - a naponta megvizsgálásra 
kerülő cikkeket, ruhadarabokat ezeknek a kötelességei figye
lembevételével vizsgálja és ad utasítást a hiányosságok 
megszüntetésére, - ezenkívül parancsának végrehajtásáról 
meg is győződik, - akkor nem fordulhat elő, hogy az ellen
őrzést végző közegek hiányos bakancsszegű, elkopott patkójú, 
felfes!ett varráisú rövidszárú csizmát, - kifeslett, zsíros ujjú 
zubbonyt és dróttal felerősített gombú köpenyt találnak. 

Az a rajparancsnok, aki pontosan betartja a Szolgálati 
Szabályzat írott utasításait, ami pedig, mint parancs, törvény 
a számára, - akkor eleget tesz a csapatgazdálkodás ellenőr . 
zésével kapcsolatban reá háruló feladatnak, - megalapozza az 
anyagi fegyelmet és megkönnyíti elöljáróinak ellenőrzési köte 

· Jességeit. 

Alosztály szolgálatvezető: 

Felelős: a honvéd~k, tisztesek és tiszthelyette ek felsze
relésének épségéért. 

Kötelessége: szigorúan ügyelni az alosztály egész fel 
szere!ésének helyes haszná'.atána, kímé'.oéisére, kü'.dje ia javí, 
tásra szoruló ruházatot és egyéb felszerelési kellő időben a 
csapat megfelelő műhelyébe, ügyeljen, hogy az alosztály sze
mélyi állománya ruházatán_ak kisebb javítását, kellő időben, 
önmaga elvégezze stb. (Sz. Sz. I. R 41. §. 130., 137. pont e., 
d., e I alpont.) 

· Szakaszparancsnok helyettes: 

Felelős: a szakaszába tartozó minden honvéd, tisztes, 
tiszthelyettes külső megjelenéséért. 

. Kötelessége: megkövetelni alárendeltjeitöl a ruházat és 
lábbeli hibátlan é.s tiszta állapotban való megtartását ( Sz. Sz. 
I. R. 42. §. 189. d. alpont.) - Itt és a következőkben azokat a 
kötelességeket és felelősséget említem meg, amelyek a hadtáp
szolgálatra és főleg az ellenőrzésekre vonatkoznak. 

Kötelessége: alárende!tjeitől megkövetelni az ágynemű, 
valamint a ruházat és lábbeli hibátlan és tiszta állapotban való 
tartását. Tartsa hibátlan állapotban és tisztán az istállókat, a 
lószerszámot és szakaszának minden anyagát. (Sz. Sz. I. R. 
44. §. 138. és 139. pont d. és k/alpont.) · 
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Szakaszparancsnok: 

Fele'.ős a felszere!és, ruházat, technikai felsLerelés, ~pjár
művek és országos járművek, laktianyiai leltári tárgyak stb. he'.yes 
haszná:iatáért, karbantartásáért és kímé'.éséért. - Lega'ább heten
ként egyszer szemé'.yesen vizsgálja meg alárendeltjei lábbelijének 
és ruházatának áI:ap,otát. (Sz. Sz. I. R 40. §. 135. pont i. és j./ 
alpont.) 

Ahol a fent említett négy parancsnok a felsorolt köteles
ségeiket betartják, - ott az anyagi fegyelem jó kezekben van, 
- helyes a csapatgazdálkodás, - ahol azonban ez hiányzik, 
ott fordulnak elő azok a hiányosságok, - melyeket az eddig 
végzett hadtápellenörzések alkalmával észleltem s amelyeknek 
egy részére előadásom keretében még kitérek 

Alosztályparancsnok: 

Kötelessége: zigorúan ügyelni alárendeltjei szabály
szerű öltözködésére, a felszerelés, ruházat rendbentartására stb. 
Szervezze meg a felszerelés és ruházat helyes használatát, 
kímélését és javítását. (Sz. Sz. I. R. 38. §. 131 pont n. és 
o/alpont.) 

Osztályparancsnok: 
Kötelessége: intézkedjék a felszerelés és technikai anya 

gok épségbentartására és megőrzésére. Két havonként legalább 
egyszer személyesen ellenőrizze ezek állapotát és nyilvántar
tását, irányítsa az osztály-hadtápszolgálat ügyeit. (Sz. Sz. I 
R. 32. §. 119. pont k. é m/ alpont.) 

Ezredparancsnok: 

Kötelessége: tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
ruházat stb. felszerelés tárolására és karbantartására; ezek 
állapotát és karbantartását személyesen ellenőrizze (Sz. Sz 
J. R. 10. §. 75. pont. i.lalpont.) . 

A következőkben a hadtápszolgálatb<!n ténykedők kötel
mei lényegére kívánok rámutatni, amelyből adódnak az ellen 
őrzési ténykedések. 

Ezred hadtápparancsnok: 

Ezred pk. anyagi helyettese. 
Felelős: az alárendelt honvédegyének és egységek anya

gának előírásszerű felhasználásáért, tárolásáért, javításáért és 
nyilvántartásáért stb., stb. 
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Kötelességei: gondoskodjék, hogy minden honvédegyén 
megkapj a-~ az illetményes élelmiszermennyiségét, rendszeresen 
ellenőrizze és havonként rovancsolja az élelemgazdálkodást; -
három havonként köteles ellenőrizni a készletek nyilvántartá
sát, azok mennyiségét, minőségét és teljességét mind a raktár
ban, mind az ezred egységeinél lévő anyagot, rendszeresen 
ellenőrizze a pénzügyi szolgálat működését és havonta rovan
csolj a a pén:dárt stb., stb. 

Ezred vezető orvos: 
Kötelessége: vegyen részt az étrend ös:;zeállításában. 

ellenőrizze a nyersanyagok minőségét és tárolását és az ételek 
elkészítését; - ellenőrizze az ezred elhelyezési körletének, 
helyiségeinek, stb. tisztaságát, egészségügyi viszonyait, rend
szeresen ellenőrizze az ivóvíz minőségét, - vezesse az eü. anya-. 
gülk leltárát és háromhavonként rovancs.olja a készleteket. 

Ezred vezető állatorvos: 
Kötelessége: állandóan ellenőrizze a lótáp minőségét, az 

etetést, itatást és a lovak igyénybevételét, az istállók állapotát, 
1a lovak gondozását, a patkolás he:yességét és annak kellő idő
ben való végrehajtását, a szerszámozás, a fogatás, a málházás 
és hajtás helyességét, -- havonta legalább egyszer állatorvosi 
szempontból vizsgálja meg az ezred lovait és egyéb állatait, -
vezesse az áeü. anyagok leltárát és 3 havonként rovancsolja a 
kész!Pteket. 

Ezred hadipénztár vezető: 

Felelős: az előírl auyagrovancsolások és ellenőrzések 
elmulasztásából származó oly károkért fS veszteségekért, ame
lyek a rovancsolások. illetve ellenőrzések folyamán felfedhetők 
lettek volna. 

Kötelessége: tartsa meg az előírt anyagellenörzéseket 
és rovancsolásokaL 

Ezred ruházat-, felszerelés és vonatanyag szolgálat vezető: 
Felelős: az ezrednek ruházattal, felszereléssel és vonat

anyaggal való ellátásáért, ennek az anyagnak rendben és jó 
állapotban való tárolásáért stb. 

Kötelessége: kéthavonként legalább egyszer személyesen 
ellenőrizze a ruházat, felszerelés és vonatanyag keilálladékát, 
annak osztályozását, teljességét, összevetve az előtalált meny
nyiséget az ezred nyilvántartási adataival stb., ·tb. 
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Ezred élelmező szolgálat vezető: 

Felelő~: az ezred személyi állományának jóminőségü 
étellel és kellő időben való ellátásáért, az élelmiszer és takar
mány előírásszerű tárolásáért és karbantartásáért, a konyhák. 
étkezdék és élelmiszer raktárak tisztaságáért, a csapattestnek 
anyagjárandósági cikkekkel, valamint élelmezési felszerelési 
anyaggal való ellátásáért. 

Kötelessége: havonta legalább egyszer ellenőrizze az 
élelmiszer és takarmány, valamint az anyagjárandósági cikkek 
meglévő mennyiségét és minőségét; - ez élelmiszerfelszerelési 
anyagkészletd 3 havonként rovancsolj a, ellenőrizze azok szak
szerű használatát és karbantartását, veze se az előírt leltárt és 
nyilvántartást. stb. 

Ezred gépjárműtiszt: 

Felelős: az ezred gépjármű felszerelés -el való ellátásaért 
gépjármű használatának, műszaki kezelésének és javításának 
helye megszervezéséért. 

Kötelessége: legalább havonta személyesen ellenőrizze 
az ezred gépjárműveinek és az egész gépjárműfelszerelés álla
potát stb. 

Ezred szállítószakasz parancsnok: 

Felelős: minden szállításra vonatkozó feladat kellő idő
ben való elvégzéséért stb. 

Kötelessége: személyesen ellenőrizze a szakaszon belül 
a gépjárművek, országos járművek és taligák állapotát, végez
tesse el a szükséges javításokat, vezesse a szállítószakasznál 
lévő gépjárművek, országos járművek és egyéb felszerelés nyil
vántartását és ezt időnként egyeztesse össze az ezred nyilván
tartási adataival stb 

Ezred patkolómester: 

Felelős: az ezred lóállományának patkolásáért. 
Kötelességei: hetente legalább egyszer ellenőrizze a 

lovak patkolását. a patkolókovácsok munkájának minőségét stb. 

Ezred főszakác : 

Felelős: az étkezések jó minőségéért, kellő időben valo 
elkészítéséért és az élelemnek a megállapított adagok szerinti 
egyenlő kiosztásáért 
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Kötelességet: személyesen, a · konyhaügyeletes jelenlété
ben ellenőrizze az élelmiszerraktárból külön a reggelihez, ebéd-· 
hez, vacsorához kiadott anyagok súly szerinti mennyiségét és 
minőségét, - gondoskodjék a nyersanyagok feldolgozásánál a 
hulladék csökkentéséről ; ügyeljen, hogy a nyersanyagokat a 
főzőüstbe súly szerint pontosan tegyék be és hogy a hús, kol
bász, zsír stb. adagok súlya megfeleljen az élelmiszer kiszol 
gáltatási jegyen előírt súlynak stb. 

Ezred raktárvezető: 

Felelős: az anyagok helyes tárolásáért, teljességéért és 
a raktár tűzbiztonságáért. 

Kötelessége: állandóan tudja a raktárban tárolt anyagok 
mennyiségét és minőségét; - vezesse a raktári elosztókat és 
nyilvántartásokat - ügyeljen a raktárak tűzbiztonsági rend
szabályainak betartására és a tűzoltó berendezések működő
képességére. 

Ellátószakasz parancsnok: 

Felelős: lényegében mindazért, amiért az ezred hadtáp 
parancsnok. 

Kötelessége: rovancsolja le negyedévenként teljesen a 
századok anyagkészletét stb. 

Az ellenőrzések fajtái: 

Mielőtt a c~apatgazdálkodás ellenőrzésének és rev1Z10· 
J ának lefolytatására áttérnék, - ismertetem az ellenő,rzések 
fajtáit. 

Megkülönböztetünk belső és külső ellenőrzést. 
Belső ellenőrzésről előadásom első részében már beszél

tem - ez tulajdonképpen a már elmondott kötelmekből adódó 
és csapattesten belüli ellenőrzésekből áll. 

Külső ellenőrzést a magasabb parancsnokságok és a 
H. M. közegei hajtják végre és ennél megkülönböztetünk: 

1. Részletes anyagi vizsgálatot. 
2. Anyagi szemlét, ellenőrzést é's 
3. Kontrollt. 
Részletes anyagi vizsgálat (revizió) a hadtápszolgálal 

minden ágazatára kiterjedő, mélyre nyúló ellenőrzés, mely a 
csapatgazdálkodás kb. 1/ 2 évi időtartamának igen alapos és 
minden részletére kiterjedő felülvizsgálása, - amely rendsze-
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rint több napig - 8-10 nap - központi tárintézeteknél több 
hétig is eltart. 

Anyagi szemle, ellenőrzés (f elülvtzsgálat). 
Részleges ellenőrzés, mely a csapatgazdálkodás meneté

nek futólagos felülvizsgálatából áll, - részletekre nem terjed 
ki, - ezért időtartama i keve ebb, mint a részlete anyagi 
vizsgálaté. 

Kontroll: 
Kiadott intézkedés végrehajtásáról való meggyőződés 

vagy annak ellenőrzése pl. hogy egy megállapított hiányosság 
kiküszöbölése foganatosítást nyert-e? 

Időtartamát illetően - természeténél fogva - rövid 
tartamú. 

II. A csapatgazdálkodás ellenőrzésének (reviziójának) 
lefolytatása: 

Erre vonatkozóan „A hadtápszolgálat'' 1950. évi 1--2. 
számában már részlete tájékoztatást adtam - itt csak ennek 
lényegét említem meg: 

Mint minden feladat végrehajtása előtt tervet készítünk, 
úgy az ellenőrzés vagy szemle megkezdése előtt is a kiszállást 
megelőzően a szemlélő készítsen részletes szemletervet, mely 
tartalmazza azt, hogy a rendelkezésre álló idő alatt melyik 
alakulatot stb., milyen időpontban, milyen anyagnemet illetően , 
milyen mértékben szemléli meg. Figyelembe kell venni, hogy 
egy szemlenap alatt minden anyagot a legteljesebb részletes
séggel megszemlélni vagy ellenőrizni nem lehet, - ezért egy 
anyagnemet, vagy ezen belül egy cikket a legapróbb részle
tekig kell megszemlélni - míg a többi anyagnemet csak olyan 
mértékben - amilyen a célszerűen összeállított szemleterv 
ben szerepel. 

A laktanyába való belépéskor a szemlét tartó személy· 
azonosságát az eligazítást végző honvédnek. személyazonos 
sági igazolvánnyal és a tárgyhónapi illetmény. kifizetési lappal 
igazolni köteles. Ezenfelül a szemléttartók legidősebbje, ebbeli 
minőségét a részére kiadott „Nyiltparancs'' felmutatásával, a 
laktanyaügyeletes tisztnél igazolj a. 

Az ellenőrző bizottságok kötelesek ellenőrizm a csapat
test raktárában tárolt, az alosztályok használatában lévő anyag 
mennyiségét, minőségi állapotát, a főcikkek és egységfelszere
lések teljességét. Az általuk előtalált mennyiséget és egyéb 
adatokat a raktár Nyilvántartási könyvével (nyilvántartási lap-
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jaival) é az alosztályok Nyilvántartási könyvében szereplő 
adatokkal egyeztessék. 

Egyeztessék továbbá a raktár Nyilvántartási könyvét 
(nyilvántartási lapokat) és az alosztályok Nyilvántartási köny
veit az ágazat szolgálatvezető Nyilvántartási könyvének ada
taival. 

Az ellenőrzés tLrjedjen ki az anyaggazdálkodás össze~ 
ténykedéseire nevezetesen: a raktárhelyiségek minőségére és 
biztonságára, a r.aktári rendre, a készletek rendeltetésszerű 
használatára, teljes számára, használhatóságára, minőségére, 
gondozására, megújítására, a használhatatlanná vált cikkek 
felhasználásának, értékelésének módjára, az utánpótlás helyes
ségére, a karbantartási és egyéb hitelkeretek szabályszerű és 
gazdaságos felhasználására, a nyilvántartás menetének, a 
nyilvántartási okmányok megőrzésének, a lezárt könyvek 
maradványainak az új könyvekbe való helyes áthozatalának, cjZ 

előző ellenőrző bizottság utasításainak végrehajtására, a .műhe
lyek, a javítási munkálatok, továbbá a javító és üzemanyagok 
gazdaságos felhasználásának és a mesieremberek foglalkozta
tottságának ellenőrzésére, a káresetek lefolytatásának szabály
szerű voltára, az előírt időközi ellenőrzések, illetve rovancso
lások megtörténtének ellenőrzésére. 

Ismertetésem végére értem - ismételten hangsúlyozom 
a csapatgazdálkodás ellenőrzése megszervezésének fontosságát. 

A „Techminimum a hadtápszolgálat ellátására'' című 
segédletünk 44. pontja, a csapatgazdálkodás végrehajtása rész
ben, rámutat a gazdálkodá. tervszerűségére, - meghatározza. 
hogy a hadtápparancsnok évi anyagellátási tervet köteles ösz
szeállítani - ehhez hasonlóan készítsen ellenőrzési tervet mind 
parancsnoka, mind pedig saját maga számára, amely az alá
rende1t szolgá'1ati ágak vezetői ellenőrzési tevékenységének felül
vizsgá'.ását is tartalmazza. 

Ebben az esetben meghatározott rendszer fogja össze a 
Szolgálati Szabályzatban előírt ellenőrzési kötelességeket -
nem megy feledésbe - és következetes módon gyakorolj a min
den parancsnok és hadtápparancsnok a szabályzat megállapí
totta törvényerejű rendelkezést, mert mindenki jól vésse emlé
kezetébe Lenin elvtárs megállapítását: 

,,A MUNKA TENGELYE A TÉNYLEGES VEGREHAJ
T AS ELLENőRZESE!'' 
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ltteuetek előhé.1!:'líítése és terlle:zése 

A iogatolt szállító egység feladatát menet végrehajtásával 
oldja meg. A jól végrehajtott menet eredménye a feladat meg
oldása. 

Az ezred szállító századparancsnok feladatát az ezred had
tápparancsnoktól kapja meg. Az ewed hadtápparancsnok paran
csa már tartalmazza azt a menetvonalat, mely,en az ezred szál
lító századparancsnoknak vezetnie kell egységét. A megadott me
netvonal felderítése azonban gyakran az ezred szállító századpa
rancsnok feladata. Előfordul, hogy a menetvonal 1smert, ebben az 
esetben az útfo1derítéis elmarad. Gyakoribb azonban az az eset, 
mikor a fogatolt .járműveknek az ezred hadtápkörletébe eső mel
lékutakat jelölik ki a magasabb paranrJSnokok utánszállítási és ki
iirítési útvonalként. 

Az útfolderítéts kiterjed az út járhatóságára száraz és ned
ves időben, műtárgiyak teherbírására, gázlók ,és átkelőhelyek, gyü
lekező és várakozóhelyek, rövid és hosszú pihenőhelyek kijelölé
sére éts azok biztosítására, rejtoett és fedett útszakas:z;ok megjelö
lésére. Az út emelkedéseinek, lejtéseinek megállapítására, vala
mint a menetidő hozzávetőlege.s kiszámítására. 

Az útfelderít>éis alatt a szállító század telephelyén a menetre 
való f elkés,zülés folyik. · 
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A) Menetek elólcészítése. 

A menetre elő kell készíteni a hajtólegény6égét, a lovakat 
é6 a vonatanyagot. 

A hajtólegénységnek politikailag alá kel!t támasztani a me
net célját. A helyzetnek megfelelően ismertetni k,ell, hogy a menet 
sikeres végrehajtása m:lyen eredményt hozhat, de rá kell mutatni 
arra is, hogy a menet alatti fegyelmetlenség, gondatlanság, köte
less,é,gmulasztás milyen nag1y liehetöségeket, milyen tág kaput nyit 
az ellenségnek. 

Itt' szeretnék ,egy megtörtént esetet röviden leírni, mely kel
lőképpen rávilágít arra, hogy a menet po'.itikai előkészítése döntően 
befolyásolja a menet eredmény,es&égét. A nyári gyakorlat alatt a 
szokott időnél előbb kellett a szállító szakasznak indulnia. A riasz
tá,s,sal egyidőben kaptuk a menetparancsot is. Gyiorsan elkészül 
~ünk, befogtunk, megindultunk. Kb. 10 km-t tettünk meg üres jár 
művekkel. Rendellene..<::iSég nem mutatkozott. A rakodás után foly
tattuk a menetet. A megrakott járművekkel egyenletes volt a me. 
net, csak egy jármű maradt le mindig néhány km-re. A máskor 
jól húzó lovak voltak mindig ,lemaradva. A hajtó is a régi vo!t. 
A menet lo'Lyaman rövidesen kezdett izzadnl és a további mene\. 
alatt állandóan fokozottan izzadt a RUDAS ló. A NYERGES lp 
száraz maradt, de szokatlan nyugtalanságának okát a hajtó ostor
ral próbálta orvosolni a hegymenetek alatt. Az e1ső · megállásnál 
azonban fény derült a jármű lemaradásának okára, az ostor feles
legeis alkalmazására, a NYERGES ló nyugtalam:;ágára és a 
RUDAS ló fokozott erőkifejtésére. A 2-fog. országos szügyhám
szerszám húzó bőrből készült ( szügylap) izzasztólap befelé áthaj
lított ré,széböl egy talpszeget (csigaszeget) vett ki a hajtó. Az 5 
polit:kai öntudatának és lószeretetének tudható be, hogy ez a talp 
szeg nem tette hosszú időre szolgálatképtelenné a lovat, hogy 
a szállító-tér csak rövid időre csökkent. A csigaszög felfedezése
kor már egy kb. 5 Ft. nagyságú, de nem mély seb mutatkozott a 
ló fogatolás szempontjából igen érzékeny t,estrészén. N,em kétsé
ges, hogyha naponta csak eg;y ilyen e.siet fordul elő, vagy csak egy 
naP., jut a belső ellenség ilyen lehetőséghez az nagyban v:siszavetl 
a szállítószakasz harcképesség,é.t, különösen akkor, ha ez a napi 
átlagos vesztee.siégeken felül mint plusz mutatkozik. 

Elő kell készíteni a menetre a lovakat is. A lovak erőálla
pota, jó kondícióban tartása a szállító szakasz pk. állandó feladata. 
A menet előtt különösen a lovak lába:n, a patkoláson van a súly. 
Hiányzó patkókat már a menet alatt é6 a menet befejeztével kell 
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pótolni. Most a meglévő patkók ellenőrzéssét kell végrehtrjta--ni 
Laza patkókat meg kell húzni, hiányzó patkószegeket pótolni kell, 
- különösen akkor, ha agyagos, vagy sáros úton történik a menet. 
Az agyag száraz időben igen kemény (patadobogást jól hallani 
rajta), nem süllyed bele a ló lába egy keveset sem. Sárban - főleg 
az agyagos sárban - a ló patája földreéréskor mélyen ( esetleg 
teljesen) belemerül a sárba, és a következő lépésnél a sár vissza
tartja (kihúzáskor cuppan) a patkó igen erős viS6zatartáiSnak van 
kitéve, így ha laza, vagy gyenge a patkók felerősítése, a patkót 
le is veszi. A menet előtt közvetlen következik a sarka lás. A külső 
sarokvas feltétlenül legyen magasabb. Esetleges cseréket a meg
lévő sarokvasakkal hajtsuk végre, ·de a túlságosan lekopott sarok
vasakkal ne kezdjük meg a menetet, mert a menet alatt teljesen 
lekopik és nagyobb bonyodalmakat okoz. 

Télen ,éles sarkakat használjunk. Ezáltal a ló csúszkálás.át 
lehet megakadályozni, illetve csökkenteni és kapaszkodását segít
jük elő. Mindig meg kell akadályozni, hogy a lovak összerúg
j anak, de különösen éles sarokkal, mert egy ilyen rúgás nagy 
kárt tehet a másik lóban. A patákat meg kell tisztítani a pata 
zsírtól. A patazsírha ragadt por, piszok roncsolja a pata szarú· 
anyagát. 

A vonatanyag menet előtti előkészítése is döntően befolyá
solja a sikeres.menetet. Az országos járművek tengelyeinek me~
kenése a tengely és a kerékagiypersely surlódásának csökkentését, 
a ló erejének kímélooét célozza. A kerékagypersely menetes kenő 
árkainak kenőanyaggal való anegtöltés,e nemcsak a kerekek köny
nyebb forgását eredményezi, de a tengelyek kopását is késlel 
teti, ami nemzetgazdasági szempontból i5 jelentős. 

A 2-fog. országos szügyhámszerszám állandó karbantar 
tása eredményezi, hogy a szerszámzat mindig puha, hajlékony álla 
potban van, ezáltal nem okoz törést. 

A menetek előtt az új szerszámot fel kell igazítani (passzL 
tani) a lóra. Ha lópótlás érkezett, a régi szerszám nem minden 
esetben jó változtatás nélkül az újonnan érkezett lovakra. A szer
számigazításnál nem szabad elmulasztani az alábbiakat: , 

A kantár pofaszíj osaljának (tarkón) csatolását a zablához 
viszonyítva kell becsatolni. Hiba, ha a zabla nem a hordázba kerül 
(ez a metsző és zápfogak közötti foghíjias rész). Ha ki'.óg ia hordáz
ból a ló fogai közé kerül a zabla, nem uralható a ló kettős kereszt. 
gyeplővel. Ha a ló feje nag,yobb, mint a kantár eddigi ciSabolása 
é6 nem változtatunk a pofaszíjak hosszán, a zabla a zápfogak közé 
kerül a ló szájszeg'.etoét állandóan húzza, ismét nem tudunk hatni 
a lóra a bakról ere<lményesen 
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.,, A torokszij nem lehet s.zoros (!Szűk gallér) . A torokcszU aiatt 
benyulva egy felfektetett ökölnek kell beférnic anélkül, hogy a 
nyelőcsövet érintené. , 

Más, 1s:zíjjak a:lá két új könnyű bedughatósága a mérték. 
A kettős visszatartólánc, ,szügykarikához, i'lletve az onszág o....;, nyak
lóhoz való osatolása a berephez alkalmazkodva tö1iénik. Ha hegyes 
(sok lejfanene,t) a menetvonal, a vkss.zatartóláncot rövidebbre 
húzva, ha az út sík, hosszabbra engedve kell rögzíteni. 

A hasló .csatlékot a hasló csatosrészhez úgy kell csatolni, 
hogy egy felállított ököl férjen a ló hasa é.s a ha,sló közé. f-Iúzá,s
nál a ló beledől és gerince felfelé ívelődik és a rövidre csalol1 
haslót feszíti, erejét nem tudja kifejteni és elszakítja a haslót. 

Az istráng röv:dre húzását, vagy hooszúra engedését a huzó
voila] hosszúsága, illetve a vízszintesen bezárt szög nag,ysága 
szabja meg. A húzóvonal hosszúsága vonathámo1s lovaknál kb. 
210 cm hosszú, a húzószög nagysága 12° legyen. 

A fentiekből látható, hogv a menet előtt a szállító szakasz 
minden beois.ztottja részére mil)1en el nem nagyolható, részletei
ben fontos foladat hárul. Az így foigat:onként elk-oozített szállító 
szakasznak m:nden előfeltétel adva van a menet sikere.s végrehaj
tá,sához. A biztos siker azl()nban csak akkor következik be, ha a 
végrehajtandó menet alap,oiSan a részletekig menően meg i& van 
tervezve. 

Az útfolderítésről vi5szaérkevett szakasz pk. kés.zíts>f:~ el 
részletes tervét, ezt rögzítse is le akár a térképére, akár a jegy
zeteiben és készfü:,en menetparancsot a szállító szakasz részére. 

B) Menetek tervezése. 

A menetek tervezés.e általában egy adott fix pontból indul 
ki, rnely fix pont a feladat, illetve a par-ancs. Legtöbb esetben a 
parancs, mely a menetre intézkedik tartaLmazza az indulás idejét. 
illetve azt az időt , melyre a szállító szakasznak a menetcélt el 
kell érnie. 

Előfordul, hogy a menetet a ,szállító szaka,sz pk. minden kor
látozás nélkül hajtja végre. Ez főleg otyankor áll fenn, ha huza
mosabb, többnapi menetet hajt végre, megszakítás nélkül. Ebben 
az esetben sem mehet a szállító s,zakasz minden terv nélkül, mert 
a tervnélküli menetnél a pk. nem tudja, hogy hova mikor fog 
érkezni, ezáltal a száHító szakaLSzra sem !,ehet mindig biztosan sz:'i
mítani. A tervet nem készítő pk. kapkod, ideg,esen intézkedik a 
helyszínen, ellenparancsokat ad, aláássa a pk-i tekintélyt és meg
rendíti a beosztottak be1é1je helyezett bizalmát. Az ilyen egység 
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kimerült-en ér a célhoz, további alkalmazál5a késve e,:,zközölhető. 
A szállító szak. pk. elsooor'ban döntse el, hogy nappal vagy éjjel 
fogja végrehajtani a menetet. A szempontok melyeket itt figye
lembe kell venni az alábbiak: 

appal könnyebben vezetheti egységét, mert a mindenkori 
helyziet gyorsan áttekinthető, így a biztooítáJSa is kevesebb erővel 
oldható meg, de az ellenség állandóan szemmel tarthatja. Megle
petésszerű i:űzrajtaütéskor a pillanatnyi tartózkodási helyéről is 
intézkedhet, mindenki látja az adódott heliyzetet. nem lffiz na
dalom. 

Maga a menet íolyamatos, ha az elleooéges repülőtáma
dások nem kénysrerítik gyakori megállásra, majdnem surlódás
mente . Az emberek és lovak erejét kíméli, mert kevésbbé fárasztó 
kivéve nyáron a nagy hőiS<ég oom előnyös, éis ilyenkor - főleg ha 
holdvilág i,s van - az éjszakai menetet váhassza még a1kkor ís. 
ha a fokozottabb figyelés jobban igénybeveszi beo ztottjait. 

Az éjjeli menetben a parancsnoknak áttekintéJSi lehető,s.ége 
nincs, nehezebb az összekötteté,s és így neheZJebb a parancsnok
lás, nehéz megtalálni valakit (alparancsnokot, szolg. vez., patk. 
mestert.), éjjel a tájékozódás is nehezebb, mert csak az út köz
vetlen körelében lévő látható és feltalálható műtárgyak szerint 
lehetséges. 

Fokozottabban kell vigyázni tüzrajtaütéBkor a pánik elter
jedésének megakadályozására. A járművek éjtszaka egymásba 
mennek (sarQgLya, vég.deszka eltörik), ha a hajtó elalszik. A lesza
kadt részek eltévednek. Az éjjeli menet alatt csak rövid ,p:henö
ket lehet tartani, hOS6zÚ pihenő alatt az emberek elalszanak. 
A menet alatt szükséges rögtönzéseket (keréktörés) hasszabb 
idő alatt tudják rend behozni, mindez ugyan az ellenség figye
lésének kikapcsolásával hajtható végre. Az éjjeli és nappali 
menetek közötti előnyök és hátrányok egymással szembenállí
iása eredményezhet egy hajnali, vagy egy alkonyi menetet. 
Mind a kettő félmegoldá~. Az utóbbi könnyen belenyulik az 
éjtszakába és ellene szól annak az általános elvnek, mely sze
rint inkább sötétben induljon az egység a régi helyéről, mint 
:;ötélben érkezzen az új helyére. A menet végrehajtásának ide
jét a mindenkori feladat és az ellenség helyzete szabja meg. 

Az útfelderítés alapján menettervét a szakasz pk. nappali 
menetnél az ébresztőtől, éjszakai menetnél az utolsó étkeztetés
töi, zabolástól dolgozza ki. Az ébresztő után 2 órával a menetet 
kezdje meg. Ez az idő ·a reggeli előkészületekhez elegendő. Tér
képről, vagy a felderítés alapján ké,szített útvázlatába jelölje meg 
az útvonalszakaszokat, melyeket a menetidőszámítás zerint el 
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kell érn'e. Ké6zíthoet grafikont, melynek vízszintes tengelyére az 
időt (óra) a függőleges tengelyére az utat (km) vegye fel és a 
kettő találkozási pontjához rajzolja, vagy írja azt a helyet vagy 
tárgyat amit el kell érnie. tgy ellenőrizheti a menetének folyama
tooságát. 

Az így elkészített és megtervezett menet minden körülmé
nyek között megadja az alapot a menet sikeres végrehajtásához, 
meLy a feladat me.go1dását jelenti. 
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,,A Szoujet Fegyveres Erők katonai kiképzésének vezérelve 
mindig az vo{t, 

és továbbra is az marad, hogy megtanítsa a hadsereget mind'arra, 
amire a háború esetén szükség van." Sztálin. 



---~-

HORVÁTH ANDOR őrnagy 

.A terepta11, oktatása a nevelés 
~zolgálatában 

1. Mi a követelmény a tereptan-előadóval szemben? 

A kommunista nevelés alapját, mint ismeretes, a szocta
listrJ, hazaszeretetre való nevelés képezi. Ezt a kérdést minden 
tiszt, minder. TJOlittkal vezető, minden parancsnok, minden elő
adó köteles állandóan szem előtt tartani. 

Nem lehet egyetlen egy ideológiamentes, politikanélkü!i 
előadást tartani. Minden előadásnak mélyen megalapozott ideo
lógián kell ny1tgodni és nemcsak egyik, vagy másik tárgy szak 
ismereteit kell átadni, hanem az e'.őadást fel ke[ haszná'.ni az er
kölcsi nevelésre, a szovjet hazafiasságra és a katonai bátorságra 
ttaló nevelésre is. Meg kell jegyezni, hogy még igen sok előadó 
"an, aki a gyakorlatban ezeket az elveket nem valósítja meg, 
&Zákmáját helyezi előtérbe és úgy gondolja, csak az a köteles
sége, hogy a szaktantárgyát előadja é~ nem törődik azzal, hogy 
az előadás alatt a hallgatókat a fent ismertettekre nevelje is. 
Az ilyen előadó a saját tantárgyát strucc-politikával tanítja. 
A foglalkozások nála szárazan, a hazaszeretet érzésének felkel-
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tése, a szovjet tudomány és kultúra ismertetése nélkül folynak. 
Az ilyen nem politikus katonai oktatás, az ilyen elhajlások ellen 
eszmei vonalon minden tekintetben fel kell venni a harcot. 

Nincs és nem is leAet olyan tantárgy, amely tárgyánál 
fogvu ne lenne felhasználható a katonák nevelésére, a szovjet 
haza[iasság felkeltésére. • 

Nézzük, hogyan is kell például a tereptan! a nevelés szol~ 
~ úlatába állítani. 

Mi a követelmény a tereptan előadóval szemben, hogy a 
nevelési kérdéseknek megfeleljen? Legfontosabb az, hogy jól 
felkészüljön az előadásra, mélyen átgondolja az előadás mene
tét, helyesen tudja kiválasztani és felhasználni a nevelési mód
:,zerL Egyszóval az előadó a legmagasabb fokra emelje saját 
t.:szmei képzettségét, naponta tökéletesítse ismereteit, ismerje 
pedagógiai mesterségét és csaját tantárgyána1k történelmi fejlő
dését. 

A katonai tereptan minden része bőségesen tartalmaz 
anyagot, melyet [e/használhatunk a szovjet hazafiasságra és a 
katonai büszkeségre való neveléshez. 

II. Mit oktassunk? 

l. Amikor a „Terep tanulmányo
zúsa harcászati szempontból'' c1mu 
tárgykört oktatjuk és ismertetjük a 
terep fajtáit, a talajtakarókat, feltét
lenül térjünk ki a Szovjetúnió jellem
zőire, -amelyek a szocializmus orszá
gát jellemzik. A szovjet emberek 
Lenin, Sztálin által kijelölt úton ha

iadva, nap mint nap megváltoztatják a föld arculatát: harcolnak 
a szárazság ellen, hatalmas erdőültetvényeket létesítenek, '.<iszá
ríi.j ák a mocsarakat, benépesítik a sivatagokat és gazdagítják 
a:,; országukat az emberi szükségletben. 

Sok időt igényel egy ilyen ismertetés? Természetes, hogy 
nem. Eze'.<et az ismertetéseket össze kell kapcsolni a szaktár
gyak előadásával és így elérjük azt, hogy a hallgatókban az 
érdeklődés állandóan meglesz. 
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2. Ha a földgömbröl beszélünk, vagy 
ha ismertetjük a hálózat beosztást, közöl
jük a Szovjetúnió hatalmas méreteit. 
Mutassunk rá, hogy a Szovjetúnió a vi
lág legnagyobb állama, a földgömb eg1 
hatodát foglalja el, több mint 22 millió 

• km2 a területe és több mint 55 ezer km. 
hosszú a határa. Magyarázzuk meg, hogy 
a Szovjetúnió területén elférne két 
Európa, vagy fél Azsia, vagy három 
Ausztrália. A Szovjetúnió háromszor na
gyobb, mint az Amerikai Egyesült Alla
mok terüiete, tizennégyszer nagyobb, mint 

,\nglia, Spanyolország, Olaszország és Franciaország együtte
::.en. Ezen a hatalmas területen a népek testvéri közösségben épí
tik a kommunizmust. 

pcket készíthesseneri:. 

3. Ha a térkép méretarány áról be
s.zélünk, ismertessük meg a hallgató
kat a szovjet geodéziával és asztroló
giával. A szovjet geodézia-tudósok 
újólag ellenőrizték a föld méreteit é!"
megvizsgálták a föld alakját. Meg
állapították, hogy a földgömb nem 
csak a sarkoknál, hanem az oldaláu 
sem egészen egyenletes. Ezek az új 
adatok segítették hozzá a terepésze
ket, hogy sokb.1 pontosabb, új tér~<é-

Azelőtt a földrajzi és katonai térképeket azoknak a föld
tani adatoknak alapján készítették, melyeket a német Bessel 
számított ki, aki, mellesleg elmondhatjuk, igen nagy mértékben 
felhasználta a hatalmas és világszerte közismert orosz tudós 
S;t!_ruvénak a XIX. század elején végzett munkái alapján az 
orosz terepész,ek által kiszámí:tott anyagot. Most már · sokJrn! 
pontosabb adatokiat tudunk a fö!d méreteiről, melyeket a kivál6 
szovjet geodé.zta tudós Kraszovszktj (1878-1949-ig)' irányí
,tása alatt számítottak ki. A szovjet geodézisták szakítottak az 
eddig meglévő sokféle hálózatbeosztással és a Szovjet FegyvP
res Erők Minisztériumának 1946 április 4-i parnncs!a zer:rit 
áttértek az egész Szovjetúnió területén az egységes hálózat -
rendszerre. 

Ha ezeket a kérdéseket megvilágítjuk, rámutatunk azok 
jelentőségére, a hallgatók ismeretei a katonai tereptan minden 
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területén bővülnek és meggyőződnek arról is, hogy csak a Szov
jetúnió az, ahol megvan a lehetőség minden tudomány stkeres 
kifejlesztésére, így a tereptan és a geodézia fejlesztésére is. 

4. Ha a térképjeleket és azok raj· 
zolását oktatjuk, az előadást tegyü'., 
tanulsá.gossá és érdekessé. Teljesen az 
előadótól függ, hogy a hallgatók a tér
képen ne holt jeleket. hanem élő, a 
valóságban is meglévő gyárakat, bá· 
nyákat stb. lássanak, ahol a szovjet 
emberek millióiban a hazaszeretet ér
zése lobog. Nem lesz-e érdekes például, 

ha elmondju\ hogy a Szovjetúnióban minden évben a térképre 
új és új jeleket kell r-ajzolni, mert új üzemek, új vízierőművek, 
gátak, új szubtrópikus ültetvények stb. ke'.etkeznek. Je!en'.eg a 
Szovjetúnió térképein több mint 700 egyezménye jelet ta
lálunk. 

5. A domborzat ábrázolásának is
mertetésénél az előadó mutasson. rá, 
hogy mindkét ábrázolási módot 
(szintvonalakat és a csíkozottat) elő
ször a Szovjetúnióban al'.rnlmazták. 
A domborzat ábrázolásának módja 
Oroszországban már a XVIII. szá~ 
zadban sokkal magasabb fokon ál-
lott, mint a külföldi államokban. Már 

1870-től kezdve az orosz térképészek a térképeken. a domborza
tot ugyanúgy szintvonallal ábrázolták, mint ma. Addig a dom 
borzat ábrázolása csíkozással történt, aminek az olvasása lénye· 
gesen nehezebb volt. Az orosz hadseregnek 1877-1878-ig a Bal
kánon a hegyes terepen vívott hadműveletei bebizonyították, 
hogy a domborzat ábrázolása szintvonalakkal sokkal előnyö
sebb, mint csíkozással. A külföldi országokban a domborzatnak 
szintvonalakkal való ábrázolását lényegesen később kezdték 
meg. Az orosz térképészek ilyen irányban végzett mun'.<ája el
vita~hatatlan. Munkájuk és s:1kereik a szovjet ha!Jalom éve:ben 
megsokszorozódtak. 

A szovjet tudósoknak, mint a Sztálin-díjnyertes Drogt
sevnak, Ruszinovnak és a többieknek köszönhető, hogy olyan 
korszerű műszereket és eszközöket sikerült létrehozni, amelyek 
a domborzat ábrázolását új módszerekkel lényegesen meg
könnyítik. 
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Tanulságos még, ha a hallgaW<at figyelmeztetjük arra, 
hogy a Nagy Honvédő Háborúban tekintet nélkül arra, hogy a 
Szovjet Hadseregnek kiváló térképek és fényképek álltak ren 
delkezésre, igen gyakran szü'.<ségessé vált az ellenséges terep 
személyes felderítése is. Ezt a különösen nehéz feladatot a 
szovjet harcosok kiválóan teljesítették. Nézzünk egy példát. 
1944 szeptemben utolsó napján négy szovjet felderítő elérte a 
Kárpátokat. Csernov hadnagy, Martinov s!zakaszvezető, Hripko 
és Szlucl<ij honvéd. A hadsereg még a Kárpátok előlejtőjén volt 
és kéiszü!ödött a hegyi harchoz, ezért feltétlenül szükséges vol1 
az előttük lévő erdős-hegyes terep, valamint az ellenség felderí 
tése. A kiváló felderítők becsületesen teljesítették feladatukat é„ 
minden akadályt leküzdöttek. Sikerült az ellenség elhelyezésébe 
beszivárogni, nappal, éjjel, l<ödben, zivatarban előnyomulva ki 
használták a bokros, bozótos területeket, a szakadékokat, átkel 
tek a hegyi patakokon. Semmi sem képezett al<adályt a szovjet 
felderítők előtt. Igen értékes adatokat szolgáltattak egységük 
nek a terepről és az ellenség védeméröl. 

A Nagy Honvédő Háború tgen számos tanulságos példát 
szolgáltatott arra, hogy a szovjet harcosok mllyen mesterien 
alkalmazták a katonai. tereptani tsmeretetket. Az ő példájukat a 
katonai tereptani foglalkozásokon a nevelésre mtnden esetb~ti 
használjuk fel. 

/' 

~ 
6. Ha a térkép alapján az irányra valá 

mozgást oktatjuk, feltétlenül térjünk ~<i a 
Szovjetúnióban lévő mágneses erőviszo 
nyokra. Köztudomású, hogy a mágneses 
erő összefüggésben van a vastartalommal. 
Itt mutassunk rá arra, hogy a szovjet 

emberek Kurszk körzetében a világ legnagyobb kincsét tárták 
fel. Ennek következtében a Szovjetúnió a vasérctermelés terén a 
világ első helyét foglalja el. 

i552 

f IC/5"0. 

7. Ha a Szovjetúnió katonai térképet! 
ismertetjük, feltétlenül mutassunk rá a 
szovjet katonai tér!<épek fejlődésére. Már 
1552-ben megkezdődtek Oroszország tér 
képezési munkálatai, melyek 1599-ben ér 
tek véget. Az a térkép, amelyet „A Mosz
kvai Allam jellemző vonásai'' néven nevez

ték, az első orosz hadászati térkép volt. A XVII. században az 
€:lső orosz kartografus Remezov 24 lapból álló atlaszt készített. 
Ez pontosságban felülmu:ta az összes kü'.földi térképeket és atla-
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szokat. A földrajzi é& katonai térképek .ké::cizité~.: igen nag) 
lépés volt, amikor I. Péter alatt az orosz topográfusok először 
k0z<lték meg a térképeknek a t repfelmérés alapjáni összeállí
tását és nem az utazók elbeszélé'ei alapján. Nem hozzávetőle
!.~l'S távolságokkal dol~oztak, hanem ponto méretaránnyal, nem 
hozzávetőlegesen, hanem földrajzi szélesség és hosszúság sze
rint. A terepfelmérés végrehajtására külön expedíciókat szerel
tek fel minden tartományban. sőt Karncsatkában is. Ennek a 
hatalnrn~ munkának eredményeképpen az orosz topográfusok 
1745-ben elkészítették „Oroszország atlaszát;'-t. Abban az idő
lwn l·Z az atlasz egyedülálló volt, Európa ~gyetlen :illamában 
~-em volt hozzá hasonló. Az atlaszt a kiváló és világszerte is-
111Prt kartografus é geografus Ivan. Kfrilov állította össze. 

A XVI I T. században az orosz térképészet zintén az első 
helyen állt. A zseniális orosz tudós Mihail Vasztlfevics Lomo
noszov kifejlesztette a megkezdett munkákat. Egy földrajzi inté
zetet alapított, amelyet hosszú éveken keresztül vezetett és foly
tatta a harcot a külföldi irán\zatokkal szemben. Lomonoszov az 
rJrosz térképeken először alka°Imazta a helyes elnevezé eket, jele
ket és l"lőször használta a helységeknéf a lakosság lélekszám
megírását. Lomonoszov rakta le a !kartografia alapja:t. Hála iaz 

ö munkájának, Oroszországban a XVIII. században olyan tér
képeket készítettek, amelyek rncs<.ze túl:-z:mnafü1k éc: megelőz
ték a külföldi iil!amokét. 

l\\iután ígv a felmérés és a katonai térképezés alapjait 
lerakták, hatalmas arányokban indult meg a fejlődés és a tér· 
képkészítés. 1822-ben először használtak e[tlfezményes jeleket a 
térképeken. Ebben az évben Boloto;i geodézia-professzor kor
:,zeríÍsíteHe a csíkozást. 1868-ban az orosz topográfusok olyan 
µontos műszereket készítettek, amelyek még napjainkban is 
l1asználatosak. 1870-lől kezdve az orosz · topográfusok, mint 
ah,ogy már ismertettük, korszerű eszközökkel megkezdték a dom
borzat szintvonalas ábrázolását. !gy az orosz topográfia a Y/X. 
,zázadban Európában az élen állt. 

A Szovjet hatalom éveiben a 1:érképé zet .~okkal nagyobb 
lehetőségeket kapott a fejlődéshez. A világon első helyen áll a 
térképek elkészítésének technikájában. új méretarányokat készí
tettek, egységes ábrázolást, egységes feliratot vezettek be; fokoz
! ák a térképek elkészítésénél a pontosságot, a teljességet. Ma 
már mindenütt tervszerűen folyik az élenjáró .szovjet tudósok és 
technikusok vezetésével a terepfelmérés. A szovjet topografusok 
áttértek a földi felmérésnél sokkal korszerííhb !éat felmJ
résre. 
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A 1 agy Honvédő Háború éveiben a szovjet topográfia 
állandóan ellátta a hadsereget kiváló térképekkel. Pedig a had
sereg hatalmas mennyiséget követelt. Ismeretes, hogy a térkép
mennyiség, melyet az orosz hadsereg 1877-1878-ig vívott hábo
rúb"an elhasznált, egy taligán, az orosz-japán háborúban 1904-
1905-ben felhasznált térképek két vagónban, az első világhábo
rúban 1914-1918-ban két szerelvényben lettek volna elhelyez
hetők. A Nagy Honvédő Háború éveiben a Szovjet Hadsereg 25 
szerelvény térképet ha_sznált fel. Csak a szovjet hatalom sztálini 
élenjáró technikájával tudta ezeket az igényeket kielégíteni. 

Mindezeket az adatokat szükséges, hogy ismerjék a hall
gatók, mert ezáltal fejlődik bennük a szocialista szovjet hata
lomhoz való ragaszkodás is. 

8. Ha a légi fényképezést ismertetjük, 
mutasmnk rá, hogy a légi fényképezés 
Kovanko munkáján alapszik. Népszerűsí
teni kell a kiváló szovjet tudósa'.<, Pav
lenkó, Kovankó, Najtyenyov, Tyille és a 
többiek munkáját ők voltak azok, aki'.< 
lefektették a légi fényképezés elméletét. · 
Például Tyille professzor elgondolása sze
rint hajtották végre a több obje'.<tíves légi 
fényképező géppel a légi fényképezést. 
Tyille elgondolása szerint egyszerűsítette 
Ausztria és Németor~z-ág a J{gi fényké-
pezőgépeket. 

Napjainkban a szovjet légi fényképezés nemcsak elérte, . 
hanem messze felülmulta bármely kapitalista állam légi fényké
pezését. A Sztálin-díjjal kitüntetett Drobisev olyan korszerű és 
kiváló műszereket készített, amelyek segítségével a terepfelmé
rési eljárás lényegesen meggyorsult. 

A Nagy Honvédő Háború éveiben kiilönösen széles körben 
alkalmazták a légi fényképezést. Nélküle nem lehetett volm1 
egyetlen hadműveletet sem végrehajtani. A szovjet légi fényké
pezés is a sztálini ötéves tervekre épült, mert azok biztosították 
számára a kiváló repülőgépeket, a világ legjobb lencséit és a 
legkor~.zerűbb technikát. A korszerűsített eljárások, az új munka
módszer,ek igen nagy mértékben megkönnyít:k a szovjet térképé
szeik munkáját. A terepfe:mérés végrehajtásánál „iaz élenjáró 
kiváló munkamódszerek a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lomig ismeretlenek voltak és nincs messze az az idő, amikor ?. 

terepfelmérés a fiatal szovjet topografusok munkája köveü:ezté· 
ben a lehető legegyszerűbb lesz.'' 
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A kiváló szovjet topográfiai és geodéziai tudományt az 
előadásunk alatt mindenkor .népszerűsítsük. A tereptan előadó, 
ha a szovjet tudomány és technika ismertetésénél bármilyen 
megnyilvánulást észlel, amely a külföldi technikát helyezi elő
térbe, kíméletlenül vegye fel a harcot vele, fokozza a szeretetet 
a szoctalista Szovjetúntó, a szovjet kultúra és tudomántJ tránt. 

A fent ismertetettek alapján végső következtefésképpen 
levonhatjuk, hogy a szovjet katonai térképészet is szemléltetően 
mutatja a hatalmas szovjet á:Iam é'.etképességét, a szocialista 
termelés fölényét a kapitalista termelés fölött, a szovjet tudo
mány és techni~rn elsőrendűségét. 

A katonai tereptani, mint bármely más tantárgyat is, 
használjuk fel tehát az oktatásnál a nevelésre. 

„A Szovjet Fegyveres Erők katonai kiképzésfoek vezéreltoe mindig 
az volt 

és továbbra is az marad, hogy megtanítsa a hadsereget mindarra, 
amire háború esetén szüksége van. A tapasztalat megmutatta, 

hogy a korszerű háború magas[ okú harci és erkölcsi tulajdonságokat, 
jó katonai és politikai kiképzést, magasfokú haditechnikát, 

megbízható együttműködést, nagy fizikai erőt és kitartást k6uetel 
a hadseregtől! (Sztálin) 

( 
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BERECZ ARPAD hbs. alezredes 

A~ élelme1:és köréből 

újszerű gyorsfagyasztási eljárás. 

A gyorsfagyasztással tartósított é'.elmiszerek minőségilegJ 
f e'ülmulják az egyéb módon előállítottakat, s tápérték, ízletes
ség, színeződés, stb. tekintetébe.n legközelebb állnak a friss álla
potban lévőkhöz; ezért piaci értékük is nagyobb ia többieknél. 
A fagyási idő tekintetében a „gyorsfagyasztott" élelmiszerekkel 
szemben támasztott tudományosan megállapított követelmény az, 
hogy a kristályodási fo'yamatnak 8 órán belül az anyag teljes 
keresztmetszetében be kell fejeződnie. 

A fagyiasztás álta'ában alagútszerűen kiképzett kamrában 
történik. A mozgó szalagra, vagy hordókocsira helyezett, kisebb 
darabokban lévő áru, - fokozott légáramlásnak és mély hőmér
sékletnek kitéve, - rövid idő alatt megfagy. 

.. Mivel a fagyási idő - kü'önösen .csomagolt állapotban -
iaz anyag vastagságával általában az egyenes aránynál nagyobb 
mértékben növekszik, a gyorsfagyasztó-berendezésekben az élel
miszereket általában még igen mély hőmérséklet alka!mazása 
esetén is csak kisebb darabokban lehetett fenti követelmények
nek megfe'elően fagyasztani, különösen, ha csomagolvia kerültek 
a fagyasztóba. 

Nagyobb mennyiségű baromfinak egy tömegben való 
fagyasztási ideje a nagy · vastagság miiatt csomagolatlanul is 
jelentékeny, leszögezett ládákba csomagolva pedig a fokozott 
hővezetési ellenálifü~ miatt aránytalanul megnövekszik, ezért 
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gyorsfagyasztott árut nagyobb csomagolásban eddig e~őállítani 
nem lehetett. 

Miután egyrészt az exportra kerülő baromfi eddigi 25-50 
kg-os ládákba való csomagolási módjától szállítástechnikai okok 
miatt eltérni nem lehet, másrészt fontos nemzetgazdasági érde
kek fűződnek ahhoz, hogy a'z áru külföldi viszonylatban is ver
senyképes minőségű legyen, szükséges vo't új f,agyasztási eljá
rás kidolgozása, illetve berendezés megszerkesztése. 

Az e célra kidolgozott újszerű fagyasztási eljárás és 
gyorsfagyasztó alagút segítségével a baromfinak ládákba való 
csomagolását kétszeri megosztásban végezzük. Először a ládá
kat fagyasztá.sna előkészítjük, s csak a fagyasztóból kikerülve, 
szegezzük a fedél- és fenéklécezést véglegesen a ládakeretre. 
A fagyasztásra való előkészítés úgy történik, hogy a végleges 
ládakeretre rakott baromfi ös!3zetartására fedél- és f enékborítá
sul alumíniumból készült bordázott liapokat erősítünk s a ládák 
így kerülnek a fagyasztóba. 

A ládákra erősített bordázott alumínium lapokkal a „kon
taktfagyasztás''-nak újszerű, különleges fajtáját alkalmazzuk, 
mert azáltal, hogy a fémlapok belső oldalukkal szorosan a nyers 
hússal érintkeznek, külső, nagyfelületű bordázott oldaluk mentén 
pedig közvetlenül a mély hőmérsékletű levegő nagy sebesség
gel áramlik, a hőátadási és hővezetési ellenállást csökkentjük. 
s ezzel egyben a fagyási idő lényegesen megrövidül. 

Dobozolt konzervek sterilizálásának alapelvei. 

Dobozolt konzervek biológiai értékét, tápanyagtartalmát, 
fogyaszthatóságát és eltarthatóságát a he'yesen és kielégítően 
végrehajtott sterilizálás biztosítja, mivel ezek készítésénél kon
zerválószert általában nem alkalmaznak. 

Sterilizálás folyamán az elkészített, s már légmentesen 
lezárt dobozos, vagy üvegbe csomagolt árut oly magas hőmér
sékleten s annyi ideig tartjuk, hogy az áruban esetleg bentlevő 
s azt - benne elszaporodva - tönkretevő, bomlasztó mikro
organizmusok elpusztuljanak. 

Ezt a fe'tételt teljesíteni könnyűnek látszik, de a valóság
ban nem az, s éppen ezért fordul még mindig elég gyakran elő, 
hogy ,a sterilizálás nem kielégítő s az áru rornlásnak indul, mivel 
túlmagas hőfokon történő sterilizálás a termék minőségét, illetve 
megje'.enését rontj;i s ezért kerülik. 

Az egyes daboznagyságoknál s az ezekben levő külön
böző konzerveknél tehát külön-kü'ön kell megállapítani a szük
séges időt, hogy megadott nagyságú és megadott tartalmú doboz 
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mégadott hőfokú térben, illetve folyadékban e'.helyezve, közép
pontjában felvegye a kívánt hőfokot. 

A konzerv minőségét jiavítanunk kell, gyártási módsze
reinket át kell értékelnünk, a fertőzés és hibás steri'.izálás okozta 
értékrombolásokat el kell kerülnünk. Mulhatatlanul szükséges 
tehát, hogy nyersanyagaink minőségének és gyártási módsze
reinek javítása mellett kutatóintézeteink állapítsák meg: 

a) a fellépő fertőzéseket, 
b) azok hőtűrését, i'letve pusztulási görbéjét,_ 
c) a használatos üveg- és doboznagyságok hőpenetrációs 

görbéjét, minden konzervre. 

Műbél (mesterséges kolbászburok). 
A lakosság széles köreinek érdeklődése a kolbászáruk 

iránt és ezek gyártásának kiszélesedése következtében a termé
szetes bél hiánya a kolbászáruk gyártásánál mind élesebben 
mutatkozik. Ezért a húsiparban felmerült · annak szükségessége, 
hogy műbe'et alkalmazzanak. Ezeknek a kolbászburkoknak az 
anyaga az utóbbi 25-30 esztendőben nem nagyon változott, s 
praktikus változata csak 3 formában jelentkezett: pergament
papírból, viszkozából és írhaianyagból, fehérjéből készült műbél. 

Vizsgáljuk meg külön-külön ezeket a fajtákat: 
Pergamentburok: pergamentpapírból, vízál1ó ragasztóval 

készül. Ezt a burkot ragasztva, főtt-, vagy füstöltkolbászok 
részére kolbászhosszúságban, vagy 30-40 cm, vagy 10-20 
méteres hosszban készítik. A kolbászburok részére gyártott per
gamentnek a legnagyobb rugalmassággal és gázt át nem eresztő 
tulajdonsággial kell bírnia. 

A pergamentburkot használat előtt vízben megáztatjuk. 
Töltés után a kolbászokat néhányszor zsineggel tekerik át, hogy 
a burok végének kiszakadását megelőzzék. A füstölést gyengén, 
kétszer kell végezni. 

A pergamerrtburok hátrányai közé kell sorolnunk a rugal
masság hiányát, minek a következtében a töltelék kihülése után 
a burok ráncossá válik. Mégis, ennek a buroknak alkalmazása 
és felhasználása elfogadható. 

Vtszkózaburok: összehasonlítva a pergamentpapírral, több 
előnnyel rendelkezik, azonban előállítása sokkal bonyolultabb és 
különleges gyári berendezést igényel. A viszkózaburok hasonló 
a száraz, természetes belekhez.. de nincs annyi hibája. A moly 
nem támadja meg, nem rothad, nem rozsdásodik, nem színező
dik el stb. A viszkóz1aburok hátrányai: kevéssé alkalmas füstö't
kolbásznak, rosszul alkalmazkodik a töltelékhez, füstö'.ésnél a 

37 



füst szagát nem veszi magába, nem eléggé simul a kihülő burok 
a töltelékhez, ráncos lesz, tehát nedvesség gyűlik ott össze, penész 
üti fel a fejét, ennek következtében a kolbász megromlik. A visz
kózaburkot, hogy rugalmasabb leg-yen, kidolgozásánál glicerinnel 
kenik be. Egy évnél hosszabb tárolás esetén, különösen szánaz 
helyiségben, a glicerin e'párolog és a burok törékennyé vá'.ik. 
Ebben az esetben szükséges, hogy tiszta glicerinnel óvatosan 
újból bekenjék. Ha a burkot azonnal használatba veszik, akkor 
két-három percen keresztül vízzel nedvesítik meg. 

Fehérjeburok: Sokban nemcsak eléri a természetes álliati 
bél minőségét, hanem felül is múlja. Ez ,a burok anyag és minő
ség szempontjából nagyon hasonlít az elsőosztályú szárított 
marhabélhez. A fehérjéből készült burkot éppen úgy, mint a visz
kózából gyártottat, tetszés szerinti átmérővel és hosszúságban 
lehet gyártani. A fehérjeburkok éppúgy, mint a viszkó~ából 
készült, nem molyosodik, nincs kitéve rothadásnak, nem rozsdá
sodik, nem színeződik el stb. Szakítási ellenállása kétszer maga
sabb ia természet~s bél erősségénél. 

A fehérjéből készült burok főtt-, nyers-, sőt főtt-füstölt 
és nyers-füstölt kolbásznak is megfelel. Tekintetre a természetes 
béltől alig különböztethető meg, jól bírja a melegítést és füstö
lést és ugyanolyan ruga'mas, mint a természetes bél, főzésnél 
ugyanúgy kitágul, mint a töltelék, kihülésnél, vagy szárításnál a 
töltelékkel húzódik össze és ráncot nem képez. 

A fehérjeburok anyagául friss, vagy sózott sziarvasmarha
bör szo'gál, száraz bőr kevésbé alka'mas. 

A fehérjéből készült burok az ismert burkok között a leg
jobb, nagy jövője van. · 

Légy a 'do!gozó nip vagyonának hűséges kezelője 
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BODANSZKY ELEMÉR g. alezredes 

Ho11ya11, has~nál,iuk a 40 s~emélyes 
(holland) sátort? 

A 40 személyes (ho!Land) sátorral, csapataink á!ba'.ában nem 
azzal a gondos,sággal és előv:gyázatta! bánnak, amilyent ez 
a drága és igen nehezen beszerezhető anyagunk megérdemel. 

A honvédség any.aga ia do!gozó nép vagyonának része és 
a dolgozó nép megköveteli, hogy a V1a1gyonát haszná!ók úgy bán
janak azzal, hogy abban erőszakkal ne tegyenek kárt, hanem 
gondosan, óvatosan kezeljék, gondozzák! 

Erőszakos cselekedetnek kell tekint,eni iazt is, ha nem az 
előírt módoN használjuk, ha a karbantartást elmulasztjuk, ha 
nem javítjuk meg kellő időben. 

Add:g is míg a használati és karbantartási utasítás ·meg
je'.enik, a'.ább ismertetem a sátor használatára, karbantartásária 
vonatkozó főbb iszabályokiat: 

Használata. 

A sátort lehetőség szerint olyan helyen kell felállítani, mely 
a környező terephez képest magasabban fekszik, vagyis az eső
víz ne a sátor felé, hanem onnan el folyjon, illetve szivárogjon. 
Ha i'.yen magas'.1atra nem á'.lítható a sátor, akkor feltétlenül olyan 
he'.yre k,e!l tenni, ahova az esővíz csak egy irányból fo'.yhat. 
l!y esetben ia sátorárkot mélyebbre (30-40 cm-re kel! készíteni, 
hqzy ne csak a sátorról lefolyó, de az oda folyó v:zet is képes 
legyen gyorsan elvezetni. 
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Szigorúan ti'.os a sátrat o!yan helyen fe!ál!ítani, ahová az 
esővíz összefut (mélyedések, teknőp:henők, stb.). 

Cé:iszerű ia sátrat (sátrakat) a szé'.nyomás, illetve a Nap 
-tűző suganai előli megvédés, de főként rejtés: célból m,agasaná'.ló 
koronájú facsoport,ok között, továbbá erdőszé'.eken, erdei tisztá
sokon f elál:ítani. 

A sátor felállításához legkevesebb 20 főre van szükség, 
mert a sátor súlya miatt kev,esiebb ember esetleg kárt okozhat 
a sátor anyagában. 

Szükség van még a fe!állítátShoz 2-4 nehezebb kalapác~na 
(2-5 kg-os), vagy súlyokra a cövekek beveréséhez. 

A sátor f e'.á'.l:tásia előtt e'.ő kell készíteni a felállításhoz 
szükséges összes anyagokat, hogy azok kéznél legyenek és ne 
akkor kelljen azokat keresgélni, amikor azokra már szükség van. 

A sátor felállítáisához legkeve~bb 10XI5 m területre és 
3.50-4.00 m magasságú szabad he'.yre van szükség: 

Magának a sátornak belső méretei ,az alábbiak: 

hosisza 
szé'.essége 
o'.dalmagass:íga 
csúcsmaga,ssága 
bejárati magasság,a 
bejánat széles,sége . 

10.00 m. 
4.80 
L40 
3.40 
1.80 
0.80 

A sátor felállítása az ,alábbi mozzanatokra bontható: 
I. mozzanat: 
a) a sátor ponyváját kivesszük az óvóburnkból és a felál!í

tásra k:szemelt terület hos,szában, egészen a sáfor !eendő fe:ál'.ítási 
helyén kívül kigöngyö'.ítjük, majd JSzéthajtjuk addig, míg csak 
2 rétegbe nem kerül. (1. ábna.) 

b) Most összeállítjuk a két főtartót az összekötőrúddal úgy 
ia füdre f.ektetve, hogy a főtartók alsó csúcsai a sátor leendő fe'.
állítási helyének középvonalába essenek, a sátorponyvát a főtar
tók felső csúcsaihoz húzzuk úgy, hogy a főtartók felső csúcsai 
bele legyenek illesztve a sátor tetőponyvájának tartószalagján 
lévő fülecsekbe és a tetőponyva megfelelő nyílásaiba. (2. ábra.) 

II. mozz,anat: · 
a) A felállító személyekből 3-3 a főtartókhoz áll, míg leg. 

alább 7 fő az összehajtott sátorponyva felső rétegének kü'.ső szélét 
rn.egfogva, azt áthúzzák a főtartókat fogó 6 bajtárs feje felett. Itt 
vigyázni kel! ,arra, hogy a ponyva alatt levő bajtárnakat fel ne 
döntsék és a főtartók kiálló csúc,sa meg n,e sértse a sátorponyva 
anya,gát, tehát a ponyvát maga,sra kell eme'.ni! (3. ábr.a.) 
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' 
Amint a sá!orponyvia az áthúzás folytán megfeszült, 

v,ezényszóra (pl. Emeld fel!) a főtartókat a sátorponyv.a alatt levő 
bajtársak közü: 2-2 fel.emeli, 1--'-1 bajtárs pedig az a'.só végüket 
a ta'.ajn?k ny,omja, hogy azok el ne csús6Zlanák a kívánt helyről. 
Ugyaruakkor a sátorponyván kívül levő bajtársak húzásukkal segí-

I. ábra. 2. ábra. 

tik a belül emelőket a főtartók fe'.állításában. A még eddig nem 
em'.ített legalább 7 fő iis megragadja ia sátorponyva· másik szélét 
éis lassan eng,edik f,el,emelni azt, nehogy a főtartók az emeléseel 

/ ellenkező oldalról át,essenek. (4. ábra.) 

3. ábra. cl. ábra. 
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III. mozzarnat: 
a) Mihe'.yt a sátor főtartói egyenesen állanak, a kü:Sö sze

mélyekből 8 fő iaz oldal- és bejárati tartókat beakasztja a fűző
karikákba és helyükre állítva m:ndaddig szilárdan tartják míg 
a_ sátor teljesen ki nincs fesz:tve. A főtartót eme!ő szemé:yek közül 
ugyanekkor 4 fő a sátorcövekeket veri be a szükség,es helyekre. 
(5. ábra.) 

b) A cövekek beverése után azonnal rá kell azokra hur
kolni a f e.szítőköte!eket és iazonnal meg is kell feszíteni iazokat, 
hogy a fartórudakat fogó bajtát1Sak is fe'.szabaduljan,ak és 
a további munkákban segíthessenek. 

5. ábra. 6. ábra. 

6/a. ábra. 
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E'.őször a sátor négy sarka, azután az iajtók irányába eső 
cövekieket kell beverni. Mikor ezekhez ia sátor már 'ki van kötve, 
következhet a többi cövek leverése, és awk f eszítőkötele:nek 
meghúzása. 

c) A sátor olda!lapjaiit az errn szolgáló fűzőkötelekkel 
4 bajtárs összefűzi. 

d) Az oldta!- és hom!oklapok a'.só szélein levő hunkok és a 
ponyva'.eszorító cövekek segítségével 1a sátor oldal- és homlok
lapja:nak alját lerögzíti. (6. ábra.) 

A sátor felverés fenti mozzanatai kb. 5-10 percet vesz
nek igénybe. mely . után a sátor körülárkolását kell végrehajtani. 

0-/ folüfné:r:el. 

7. ábra. 

Az árok iszé!essége és mélysége kb. 20-20 cm legyen és 
abból a lejtő felőli olda!on 1-2 levezető árkot kell készíteni. 
Az árok oly köze: essen, amennyire az cSiak az oldal tartórudak 
fe!támasztása megengedi. Minden esetre a sátorponyváról lecsorgó 
víznek, ha az nem fo'.yrna egyenesen magába az árokba, az árok 
partjáról az árok felé ·kell fo!ynia és nem a sátor belseje felé . 
Ennek e'.érése végett az árokból a sátor felé eső árokpartna ra.kjuk 
le a kieme!t tö'.det, anélkül azonban, hogy az a sátor ponyváját 
betemetné. (7. ábra.) \ 

A sátor be!ső berendezéséhez szükséges idő attól fütg-g, 
hogy m:ly célra használjuk fel és hogy a berendezéshez milyen 
anyag á'.l rendelkezésre. 

. Fekvőhelyek készítésére fekszalma használható, célszeríi. 
iazonban - hogy a sátor o'.dalfalait !kíméljük, illetve a közlekedési 
utat a sátor közepén szabadon tartjuk - deszkából, vagy sűrűn 
leviert ftacöv,ekek, vesszőfonás, stb. segítségével keretet készíteni 
számára. 
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4. §. 

A sátor lebontása. 

A sátor lebontásához ugyanannyi emberre van szükség, 
mint a fe'.állításához, tehát legalább 20 főre. 

A sátor lebontásának mozzanatai az alábbi,ak: 
I. mozzanat: 
a) a· rende'.kezésre álló szemé:yekből 6 fő a főtartókhoz áll 

és iazt szi!árdan megfogja. 
b) A bontó személyekből legalább 7-7 fő a fe.szítőköte!e

ket megengedi és a sátorcöveikekrőJ leemeli. Ezután a ponyvarö;r
zító cövekeket ,a fö'.dből kihúzzák. (8. ábra.) 

8. ábra. 9. ábra. 

e) Az o'.dal és bejárati tartórudakat utóbb említeUek fel
emelik (a ta'.ajból kiemel:k) majd a sátorponyvából kiakasztva 
iazokat oldalra he:yez:k. (9. ábra.) 

a) A sátorponyva oldial!apjainak a'.só szé!eit megragadva 
lega!ább 7-7 fő a ponyvát széthúzta. (10. ábr-a.) 

b) Vezényszóra (p!. ,,Döntsd le!") a sátort egyik oldal felé 
lassan leeresztiik, a főbartókat fogó 6 fő pedig a leeresztés után 
a ponyva alól kibujik. A főtartó és az összekötő rúd ta ponyva 
alatt marad. (11. ábra.) 

III. mozzanat: 
a) A sátorponyvát simára ki kell teríteni ( l2.ábra.), miajd a 

külső széle felé egyszer át kell hajtani. A sátorponyva tehát a 
belsejével- kifelé \[an hajtva! ( 13. ábra.) 
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b) A sátorponyvát ezután még kétszer a külső szél felé 
összehajtjuk. (14, 15. ábra.) 

e) A sátorponyvát kétfelől _összegöngyöljük és a ponyva
burokba becsomagoljuk. (16, 17. ábra.) 

10. ábra. 11. ábra. 

12. á&r.a. 13. ábra. 

IV. mozzanat. 
a) A főtartókról a főtartó összekötőrudat leemeljük, 

a főtartó bilincseit pedig f.ellazítVta, annak f elsőcsövét az aLsó tartó
csőbe visszato!juk. 

. b) A sátorcövieikeket kalapács, vagy su_!yok segítségével a 
földből ki'.azítjuk és összeszedjük. 
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e) A főtartókiat, a főtartó összekötőrudat, a bejárati- és 
olda~tartó rudakat, továbbá 1a sátorcövekeket köte~ekkel, vagy 
<Sodr,onyhuzallal összekötjük. A ponyvaleszorító cövekeket wákba 
szedjiilk össze. 

A sátor lebontásához kb. 10-15 percnyi idő szüksé,g<es. 

14. ábra. 15. ábra. 

16. ábra. 17. ábra . 

5. §. 
Egyéb rendelkezések. 

A sátorponyva olda!~ és homlok'.apjainak alsó széleit földdel 
betaka_rni ,szigorúan tilos, mert ezáital a sátorponyva anyaga is 
időe!őtt tönkremegy. elrothad. · · 
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A sátorponyva alsó széleit csupán a sátor f e!szereléséhez 
tartozó ponyvia'.eszorító cövekek segítségével szabad a fö!dhöz 
erősíteni. 

Hia a sátormerevítő (feszítő} köteleket eső éri, a víz hatá
sára a kötelek megrövidülnek és igen erős fesz:tő hatást fejtenek 
ki. Nehogy a fe!lépő feszítőerő folytán a fűzőkarikák kiszakadja
nak és ezáltal az értékes ponyvaanyag tönkremenjen, ia merevítő 
köteleket i'.yen esetben fokozatosan meg kell engedni. . 

Ha az eső megszűnik és a merevítő kötelek a száradás foly
tán lassanként me,gnyú!nak és megLazulnak, azokat fokozottan 
utána kell húzni, nehogy a lazulás fo!ytán a ~átor felboruljon. 

Karbantartása. 

A sátor ponyváját minden használat után a rárakódott por
tól, rátapadt sártól, stb. gondosan meg kell tisztítani. E művelet
hez, csak olyan kefét, vagy seprűt szabad használni, mely a sátor 
anyagát nem sérti meg. 

Ha a sátor nedves állapotban került volna lebontásra, 
akkor a helyőrségbe való beérkezése után azonnal újból fel kell 
állítani és csak a sátorponyva teljes megszáradása és kltlsztí
tása után szabad újra leboniant és összehajtani. 

A sátorponyvába beerfü;ítctt fémalkatrészek (fűzőkarikák 
és fülec.sek} rozsdamentes anyagból készültek, így azokat védőolaj
réteggel karbantartani nem kell. 

A sátor acélból, vagy vasból készült egiyéb kiegészítő cik
keit használat után a rárakódott portól és sártól lemosással kell 
megtisztítani, utána szárazra kell törölni, illetve meg kell szárí
tani. A szárazra törölt, illetve megszáradt cikkeket azután áiSványi 
olajjal (gépolaj} vékonyan be kell kenni. 

Karbantartásnál a főtartót szereljük teljesen széjjel, vagyis 
a felsőe:sövet az alsóból húzzuk ki és a bfüncset is szereljük le róla. 
Ezután az alkatrészeket külön-külön tisztítsuk meg. Csak kellő 
megt:sztítás és ásványi olajjal történt bekenés után szeieljük csak 
ismét össze a főtartót. 

Ha hasznáht közben a főtartó alsó és felső csöve. vagy a 
bilincs rozsdaképződés, vagy besűrűsödött olaj következtében egy
máshoz tapadt volna, a szétszedést nem szabad erőszakolni, hanem 
az érintkező pontokat bőven és egymásután többször kenjük be 
kőolajjal. Egy-két óra mulva a kőolaj beszivárog a besűrűsödött 
olaj-, esetleg rozsdarétegbe, azt fellazítja és így az összeragadt 
részek már könnyen szétszedhetők. 

' 
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Eziek uüín a beragadt részeket (külső ,és be!-5 felületeket 
egyaránt) kőolaj és rongy iSegítségével tisztítsuk meg, töröljük 
szárazra és utána ásványi o~ajjal bekenve szere'.jük ismét össze. 

Sz:gorúan tilO<S olyan anyagot, vagy eszközt ha,sználni a 
karbantartáshoz. mely a sátor anyagát megiSértheti. vagy mar
hatja. 

J°avítása. 
A sátior ponyváját minden haisznúlat után gondosan át kell 

vizsgálni és minden f e,slést, szakadá1st, vagy s,érülést gondosan meg 
i<,ell javítani. 

I(ülönös.en gondosan kell átv:zsgálni a fűzőkarikák, tető
fészítő szalagok és fülecs'ek állapotát és a legikisebb foslést, vagy 
zakadást is azonnal javíttas,sunk meg. 

Ha egy fűzőkar:ka kiszakadt volna, úgy a helyét a ponyva 
mindkét olda:áról be kell foltozni és a fo!tba kell új fűzőkarikát 
bele erősíteni. Nem szakd tehát a fűzőkarikát varással, vagy sod
rony segíts.ég,ével a sátorponyvához erősíteni, mert ez csak további 
- de sokkal nag1yobb - szakadáiSt fog előidézni. 

A sátorponyva szakadásait be kell azonnal foltozni. A iol-
tot a ponyva anyagára kívülről keli felvarrni (felülhelyezett folt). 

A f,o'.tozás szabályai az alábbiak: 
a) a sátor anyagából kinyírni nem szabad; 
b) a fo!t legalább 5 ain-el legyen szélesebb minckn oldale>n, 

mint a 1szakadás; 
c) a folt aláhajtá<Sa minden oldalon legalább 3 cm szék~'> 

legy,en; 
d) a folt felvarrása az al~bb:ak sz,erint történjen: 
1. A folt felvarrása a szakadásnak a ,sátor teteje felé c,s.ö 

o'.da!fi.n ve.::zi kez.detét még pedig úgy, hogy a folt k,át oldalát előre 
behajtjuk (egyelőre felfelé néznek) éts a szakadás sziélétől kb. 
5 cm-r.e egyenes irán,yban átvarrjuk. 

2. Ezután sziorosan az el,ső varrás mentén a f,oltot ráhajt
juk a szakadásra, a folt abó szélét i& 3 cm szélességben aláhajt
juk, s most szorosan a folt ,széle körül - körülvarrjuk. 

3. Fenti módon az eis.ővíz csorgási irányában kettős varrás 
van, míg a többi oldalon csak egyszeres. 

. A folt körülvarrása után a ·szakadás széleit - nehogy ki
foszoljon - befelé aláhajtva a f,olthoz hozzávarrjuk. (18. ábra.) 

4. Mivel a ponyva anyaga súlyoo, nagyméretű és merev, 
a foltozá,si munkákat elsősorban szíjgyártó, vagy cipész s cs.ak 
má,sodsorban szahómesterember v,ég,ezze. , 

Foltozáshoz viaswrott varróf onalat kell használni. 
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5. A szakadá:oiok megfoltozá~ához kizárólag hasonló ,színű, 
vízment,es. ponyva anyagot kie11 használni. Ha a osapatnak ilyen 
.a készletében· nem lenne, vagy vidéki · alakulat azt he1ybe!'I biesze
rezn: ne,m tudja, ártérítés nélkül, közvetlenül a. H. M. Htpszf. l /c. 
,osztályától kél! a megfelelő foltanyagoHgényelni. 

d) elscf álvcm-á.s 

18. ábra . . 

,(.) /(6, ü.(rcmva. 

/ G(e!,ó',<fs,én mo.rfn,á,-. 
lt<ÍI sor voN-d.s ./. 

· 6. A s'átor fő tartóit, főtartó összekötőrúdját, o'.da.1- és bejá
rati taritórúdjiait, továbbá a sátorcöv,e,k,eket, ha aziQlk megsérü'.tek 
volna a ·vidéki 1a!akul-at,oknak, csak szakműhely,ekkel (elsősorban 

. N. V.-ok által) szabad javíttatni. A budape.sti és környékbeli 
· alakulatok kijavítá6 végett a Központi szertárba adják át. 

7. A 40 sz,em.élyffi sátorhoz tartozó sátorponyvák é& ,egyéb 
sátorfe:szere!,é,si cikkek javítási költségei a k:hely,ezé~l kapc6o
latban engedélyezett hitelkeretet terhelik. 

· Tárolá,s. 

A sát,or ooszes cikkei osupán teljeisen· tiszta, száraz és hibát
Janul megjavított állapotban helyezhetők el a raktárban. 

A raktárban való elhelyezés e:őtt (az anyag átvéte'.e alkial-
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mával) a raktárvezető g,yőzödjön meg arról, hogy a használó egy
ség a sátor anyagát valóban karbahelyezte-e. 

A. sátorponyva tárolása - tekintettel rendkívül nagy mé
retébe - összehajtottt és ovóburkába becsomagolt állapotban tör
ténik. A sátorponyvákat közveHenül a raktár padlójára helyezni 
nem szabad, hanem azt ászokf ákra rakott deszka alátéten kell 
tárolni. 

Egymás fölé legfeljebb 3 ponyvakötcg rakható, nehogy az. 
alsó ponyva anyagia, a nagy nyomás és az öss'zehajtott álhpota 
miatt, megtörjön. 

A sátor acélból és vasból készült kiegéiSzítö dkkeit tárolás 
előtt az esetleg rárakódott portól, rátapadt sártól, stb. meg :kell 
tisztítani és a tisztítás után áiSvány. olajjal vékonyan be kell kenni. 

A főtartó f elsőcs'öve:t is szorítóbilincscit kü'.önösen gondo
san kell megtisztítani é6 beolajozni, hogy iazok egymásban, il'.eitvc 
egymáson mozgathatók legyenek s nehogy a tárolás ideje alatt 
berou;dásodjanak. 

A főtartókat és főtartó összekötő (gerinctartó) rudakat 
egyenként kell tárolni, tehát nem kell kötegekbe kötni. A sátor
cövekeket ötösével, a ponyva!e zorító cövekeket tízesével ikell 
kötegelni. Az egy-egy sátorhoz tartozó 4 db. bejárati tartórudat 
és a 8 db. oldaltartórudat 1-1 kötegbe kötve k,elJ- tárolni. 

Ha ezeket a szabályokat lelkiismeretesen betartjuk, _a népi 
vagyon igen értékes anyagát kíméljük meg az idő előtti elpusztu
lástól és dolgozó népünknek súlyos tíz-, sőt százezer forintot taka
rítunk meg. Az íg.y könnyű szerrel megtakarított pénzből pedig 
gyorsabb ütemben épülhet fel, közös? célunk a 

SZOCIALISTA MAGY ARORSZAG! 

Ha honvédségi anyaggal foglalkozol, 
mindig lebegjen szemed előtt, hogy az a dolgozó nép vagyona! 
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SUBA Gl1:ZA hbs. ;>rnagy 

Amit a bőranyagról tudni kell (II. Rész) 
A bőrkészítés fo~y amata 

1. Allati nyersbőr konzerválása. 

II. Vizes műhely. 

(konzervá'.t ~yersbőr) 

-áztatás, meszezés, szőrte'.enítés (hasítás) mésztelenítés, pácolás. 
Pőre. 

Ill. Cserzés. 

Szerves cserzőanyagok 
Növényi cserzőanyag 
c~erzö zsírok 

Asváúyi cserzőanyagok 

króm sók. 
Mesterséges készítmények 
(Szintetikus, Forrnaldehyd, stb.) 

alumínium t 
vas 

IV. Kikészítés. 

a) mechanikai 
faragás, 

b) kémiai 
zsírozás, 
halványítás, 
festés, 
appretálás. 

szárítás, 
tömörítés, 
puhítás, 
préselés, 
fényesítés (vasalás), 

V. Készbör. 

Aztatás, meszezés. 

Gyakorlatból tudjuk, hogy a nyersbőr kényes szerves 
anyag, alkalmas körü!mények között igen könnyen bomlik, a 
baktériumok megtámadják. A nyersbőr megtárnadhatósága első
sorban ia nedvességhez van kötve. Minden vegyi áta'.akulás ned
ves közegben történhet. Mihelyt a bőrből a nedvességet akár 
sózás, akár szárítás útján elvonjuk, a rajta lévő baktériumok 
életműködése megszűnik, mindaddig amíg újból nedvességhez 
nem jutnak. 

A nedvesség csak ialapfeltéte'.e, de nem egyedüli oka a 
bőrön végbemenő káros vegyi átalaku~ásokniak. 

A következőkben nézzük meg, melyek azok a körülmények, 
amelyek közvetlenül, vagy közvetve, kedvező feltételeket teremte-
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nek arra, hogy a bőrök szerkezetében káros változások következ-
zenek be: · 

1. az áztatás hőmérsék'.ete, 
2. az áztatás időtartama, 
3. a víz keménysége és sótJartalma. 

1. 

A mészárosok a húst, mely a nye'rsbőrnek közeli rokona. 
különösen nyáron jégszekrényben tartják, melynek alacsony hő
mérséklete minden rom:ástól megóvja azt. (+2, +s) Ilyén a'.a
csony hőfokon a bőr fe:ázása, a szükséges víz felvétele igen 13.s
san történik. Szükséges tehát az ázhatás hőfokát + 10° fölé emel
nünk, + 20 a legfelső hiatár, melynél magasabb hőfok már a 
baktériumok szaporodásának kedvez. 

E magas hőmérséklet a bőr duzzadására sem alkalmas, 
mert ia meleg vízben a pőre összees:k és ily ál'.apotban nem tudja 
felvenni azt a vízmennyiséget, iamire a továbbiakban szükség lesz 

2. 

Ez az ·:egyen, hogy az áztatás csak addig tartson, amíg 
a bőr a feltétlen szükséges duzzadást elérte és a szükséges víz
mennyiséget felvette. Még a szükségest is csak oly módon érjük 
el, hogy közben többször - ia nyersbőr konzerválási módja 
szerint - vizet cseré'.ünk az áztatómedencében. 

Ezzel ia régi ázó vízben felszaporodott baktériumokat le
eresztjük és ezzel további szaporodásukat megakasztjuk. 

A vízcserével lemossuk azokat a tisztát'.anságokat, a bőr
ről, amelyek (vér, ganéj, stb.) a legkedvezőbb táptJalajt képezik 
a rothasztó baktériumok számára. Igen iajánlatos még kü:önböző 
fertőtlenítő anyagoknak az ázóvízhez való hozzáadása. lgy lég
száraz bőrök esetén, vagy ha ia beáztatandó rosszul konzervált 
bőreinket már a páli ás veszé'.ye fenyegeti, kényszerítve vagyunk, 
hogy 1azokat hosszabb ideig áztassuk. 

óvakodjunk tehát a már használt áztatóvizeknek újból való 
felhasználásától, vagy pedig a „büdös ázóknak" alkialmazásától, 
ame!yekben a vér, szennyezések és kioldott fehérje a!kiatrészek 
felgyülemlése folytán a fehérjebontó és rothasztó baktériumok 
különösen kedvező táphalajra ta'.álnak. 

Ezekben a bőr felázik ugyan, de nem duz.z1ad meg (ahogya9 
kellene), ezenkívül a baktériumok működése teljesen ellenőrizhe
tetlen, hiszen néha egy héti~ is benne szokták tartani a bőröket 
ebben a büdös· ázóban .. 0,yan baktérium pedig nem létezik,. 
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ame'.y az áztatás elősegítése mellett . nem támadná meg egyúttial 
a bőrnek annyina fontos rost szerkezetét is. Még rövid áztatási 
idő esetén is ajánlatos az áztatókádakat időnként klórmésszel fer
tőt:eníteni, hogy a bőrök után visszamaradt baktériumoktat meg
öljük. 

3. 

A lágy víz alkalmasabb bőrgyártáshoz, mint a kemé'ny. 
A keményvíz megnehezíti ia bőrök felázását. Komolyabb mérték
ben azonban ez csak nagyobb keménységi fokú vizeknél áll. 

Van azonban 1a kemény víznek egy másik nem kívánatos 
tulajdonsága is és ez az, hogy azok a mész és magnézium sók, 
amelyek a víz keménységét okozzák, e'.ősegítik a baktériumok 
fejlődését is, tehát ia bőrgyártásnál lehetőleg kerü'.ni kell a ke
ményvizek használatát. 

Ami a víz sótartia'.mát illeti, a konyhasó, amely az ázó
vízben oldódik, olyan befolyást gyakorol a bőrökre, amely mellett 
nem mehetünk el szó nélkül. 

A bőr összetételét vizsgá1va tudjuk, hogy azt kü'.önböző 
fajtájú fehérjék alkotják. E fehérjék általában vízben és egyéb 
oldószerekben oldhiatatlanok. A különböző fajta fehérjék közül 
mégis akad néhány, 1amely tiszta vízben és kü!önÖ3en sós vízben 
oldódik. Legerősebb hatást fejt ki rájuk a sós víz 4-5 % -os olda
tában, tehát épen akkor, ha a sós bőröket beáztatjuk és huzamo
sabb ideig hagyjuk az ázó vízben. Azonban a konyhasóoldiat nem
csak 1a természetüknél fogva sóoldatokban oldható fehérjékben 
fejti ki hatását, hanem az oldhatafanokat is megtámiadhatja és 
megbonthatja, amelyeket azután kio:d, tehát ilyenformán a bőr
gyártásra értékes fehérjéket, vagyis a pőremennyiséget csökkenti 
és 1a készbőr minőségét rontja. 

. A víz konyhasótartialma kifejt egyúttal bizonyos baktérium
ölő hatást is, azonban ezt kiegyenlíti más oldalról fehérjeoldó 
tulajdonsága. · 

összefoglalva: 
1. igyekezzünk, lhogy az ázó hőfoka télen-nyáron + 10 

+20°c közt legyen. 
2. Lehetőleigi egybrma hőmér ékleten tartsuk az ázóvizek 

hőfokát. 
3. Minél· rövidebb ideig áztas uk é ezalatt többször cserél

jünk vizet. (Kü!önösen hia légszáraz bőrök áztatása.ró! van szó, 
amelyiek természetüknél fogva hosszabb áztatási időt kívánnak, 
hogy így 1a vízben oldódó konzerválási só által !keletkezett sóoldat 
f,ehérj~ oldó ~s bontó hatá,sát 1kiküs,öbö!jük.). 
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4. Minden téte'.nél, az ázóból va'.ó kiszedés után, vagy az 
ázóba va'.ó beraká1S ,e!őtt, vagy legal~bb is időnként, fertőt'.enítsük 
ázókád j1ainka t. · 

Meszezés. 

Régi tímár közmondás azt mondja, hogy a jó bőrt a meszie
zésben csinálják. Ha ez az állítás •tú'.zott is, t,agadhatatlan az, hogy 
ha csinálni nem is, de elrontani anrJál könnyebben lehet a bőrt 
:a meszezés f.o'.yamán . 

A meszezés hibalehetöségei . 
. ------1---· 

- -------··---- - - 1 ---------·-, -- -. ---1. E'égte'.e~ meszezés 2. Túlmeszews: 3. Me&z,ezési eljárások 
következ '.ében á'!,n.aik e'ő: (gyakrabban fordul helytelen a:kalmazása kö-
(ritkábban fordulnak elő) . elő). vetikezlében előállók: 

ad t. Túlrövid ideig tartó meszezés, a mészlé lúg volta, 
·nagyon a1acsony hőfokon végzett meszezés .következménye: 

szőrök fellaz:tá,sa nem lesz e!,egendő, 1az alapszőrök marad-
nak elsősorban vissza. -

Ha tia'.pról van szó, akkor a szőröknek a je\:mléte nem is 
olyan nagy ba i. fe'.,sőbőröknél azonban már komoly hibát je!ent. 
De még na~yobbá válhat ez a hiba 1akkt0r, ha a szőröknek elég-te
Ien fellazítása esetén a színelést erőltetjük. Ilyenkor még- a bőr 
barkáját is megsérthetjük, arról nem is beszé!ve, hogy az e'.égtelen 
meszezés ia f.elsőbőröknél a pácolásra is hatással van, azt hatni 
nem engedi, és jó fogás'a szenved. A más:k h:baforrás a tú:zott 
meszezés következményeképpen jelentikez:k. Bekövetkezik, ha túl 
ho&szú ide:g meszezünk, ha túl magas hőfokon meszezünk, vagy 
pedig ha öreg-, erő8en baktériumtartalmú meszezésben végezzük 
t1 meszezést. Mindhárom a bőr rostszerkezetének túlz,ott fe'.lazítá
sában és a rostok erő,s megtámadásában je'.ent.kez:k. Készáruban 
ez iazt j,elenti, hogy a bőrök többé-kevésbbé ürns fogásúiak, sziva
csosa1k lesznek és barkájuk fo'.yni fog, különösen az erre amúgy 
is haj'.amos hasrészeknél, de előállhat a szakítási szilárdság csök
kentése, sőt szélső,s,éges esietekben az érzékeny barkaréteg töré
kenysége is. A bőranyagveszteseg, amely ez,ekben az esetekben 
mindig e'.őáll, a t1a!párunál e'.,sősorban ia rossz rendementban j,e'.1ent
kezik, más,odszor az így nyert bőrök tömöttsége és !Szilárdsága 
fo~ szenvedni. 

Nem hagyható figyelmen kívül a baktér:umoiknak a• mesz•e
zés a}kalmáva: a bőrökre gyakorolt túlzott hatása sem. A bőrök 
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meszezésie te!jesen steril körülmények között is végbemegy, de
azt is tudjuk, hogy a meszezésben - erőisen lúgos vo'.ta <lacána -
egy egé6z sereg fehérjebontó baktérium talá!ható. Különösen sok 
van belőlük az öreg meszezésekben, amelyekneik szőrlazító hatása 
is ,;ényeges,en jobb és gyorsabb. A szemmel látható ,és f:gyelemmel 
kísérhető fo!yamaton - a szőr!azításon k:vül - van 1azonban 
ezeknek 1az öreg meszeseknek, il'.etve a bennük lévő baktériumok
nak méi_g- egy szemmel alig - vagy pedig csak igen előrehaladott 
állapotban - észrevehető hatásuk. Ez az, hogy a ,szőrhagymáikon 
és 1az azt körülvevő, a bőrgyártásra értékte'.en rétegeken kívül, de 
azokkal egyidejűleg 1a pőrét, magát az ú. n. kol:agént is meg
támadják. Ha ez csak csekély mértékben történik, akkor bizonyos 
körülmények között, amikor puha felsőbőrt akarunk gyártani, 
még előnyös is, ha azonban erősebb mértékben támadják meg a 
pőrét, akkor ez már üres és sziviacsos bőrt eredményez. Emellett 
a pőre-veszteségek igen je1€ntékeny mértéik:ben fogják csökkenteni 
a készáru rendementjét, a kite.rme'.ési hányadot. 

Bármekkora e!őnyöket is je'ent tehát az öre;g, meszes hasz
nálata l gyons szőrte'.enítés és a bőrök puhábbá téte!,e tekinteté- . 
ben, ugyano'.yan nagy veszélyeket is je'.ent egyidejűleg a bőr 
anyagára, a pőrére nézve. 

A hibák harmadik csoportjánál, vagyis a meszezés szak
szerűtlen alkalmazásánál legelső sorban a mészfoltok keletkezé-
sét em'.íthetem. Ezek a mészfoltok oldhatatlan mész-sóknak a bőr 
felszínén való kiválása következtében keletkeznek, mégpedig 
azáltal, hogy a mészlébő! kikerülő bőrök a levegőben lévő szén
savval érintkeznek, miáltal a mészlé és a szénsav hatására old
hatatlan mészkő keletkezik. Akkor fordul ez elő, ha 1a meszező 
kádakban a bőröket nem lepi el a mészlé, vagy pedig va1amilyen 
okból huzamosabb ideig fekszenek a levegőn. Ez a mészfolt 
annál kellemetlenebb, mert a pácolás által el nem távolítható, • 
csak magasabb töménységű savak tudnák leoldani, amit azon-
ban érthető okokból mel'.őznünk kell. · A mészfoltok is elsősorban 
felsőbőrőknél kellemetlenek, ezen a helyen úgy a cserzőanyag, 
mint az esetleges festék-felvétel a bőr többi részeitől eltérő 

.- módon megy végbe és így keletkeznek azok a szabálytalanul 
határolt foltok, amelyek legtöbbször ennek a barkarészének bizo
nyos érdes tapintást is kölycsönöznek, a réteg érzékenységét, 
sőt törékenységét is okozhatják. 

További hibalehetőség adódik akkor, ha hordómeszezést 
alkalmazunk és ez alka'ommal túlságosan megduzzadnak a 
meszezendő bőrök. Ilyenkor a hordómeszezés a bőrökön repedé
seket, horzsolásokat idéz, legtöbbször a színén. A hibák elkerü-
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·1ése végett · a meszezéshez duzzadásgátló anyagokat, elsősor-
1.Jan konyha,sót adunk Meg 'kell' említenem azonban ez alkalom
mal, hcigy a konyhasó tiszta fehér meszezésnél pontosan ellen
kező eredményt ad, mint amit tőle várnak. T. i. a mésszel való 
cserebomlás révén NaOH keletkezik be'őle, amely pedig köz
ismerten duzz1adást okoz. Ha nem f ehérmeszesről · van szó, 
hanem kénnátriumos meszesről, akkor ezt a duzzadást elvégzi 
már maga a NaS, illetve a belőle is hasonló cserebomlás révén 
keletkező NaOH. A konyhasó tehát rendesen már nem jut sze
rephez azért, mert egy bizonyos lúgtöménységen fe'.ül a duz
:zasztó hatás már nem változik. 
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Ne ismerj fáradalmat, ha katonai, szaktn;:--~-.. ·.-··1 
~s politikai tudásod riöveléséröl van szól 
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HRISTóF VINCE őrnagy 

A hadtáp álcá=iása 

(Altalános! e'.vek, álcázási fegyelem.) 

,,A Hadtápszolgálat" előző számában megjelent do'goza
tokban már rámutattam arra, hogy az álcázás milyen fontos az 
aktív védőeszközökkel kevéssé ellátott hadtáp működésének biz
tosítása szempontjából. 

Vegyük figyelembe ezenfelül azt is, hogy a hadtáp hely
zetéből, erejE'ből és csoportosításából, különös~n pedig az után
szállítás félderített útvonalaiból és erősségéből az ellenség hatá
rozott következtetéseket vonhat le saját parancsnokságainak 
helyére, harcos állományunk létszámána, elhelyezésére, c,sopor
tosítására, sőt vezetésünk szándékára is. (Támadások előtti anyag
f elha 'mozás, visszavonás előtti kiürítés, a hadtápintézetek külön
böző távolsága az arcvonaltól szándékolt támadás vagy védelem 
esetén.) 

Láthatjuk tehát, hogy az á'.cázó s,zo!gálat elsajátítása és 
következetes végrehajtása a hadtáp számára nemcsak saját biz
tonságának és működés~nek biztosítása szempontjából fontos, 
hanem az e téren általunk elkövetett hibák saját csapataink har
cának, sőt hadműveleteinek is sulyos károkat okozhatnak. 

A legkorszerűbb szovjet elveken ialapuló álcázási utasítá
sunk (E. Mü. 5.) I. Része részletesen fogla 'kozik az álcázás elvei
vel, II. Része pedig technikai végrehajtásával. 
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Ez az utasítás elsősorban a harcoló csapatok szempont
jait veszi figyelembe. Ezért, - hogy a hadtáp beosztású bajtár
sak munkáját megkönnyítsem, -a szabályziat előírásait a hadtáp 
szükségleteinek és lehetőségeinek figyelembevételével fogom 
ismertetni és saját szolgá:atunkból viett gyakorlati példákkal alá
támasztani. 

Természetesen aki a!aposan akar a kérdéssel foglalkozni 
és a kiképzést tökéletesen iakarja előkészíteni, nem nélkülözheti 
a szabályzat tanulmányozását sem. 

A kérdés terjedelme túlhaladja egy cikk kereteit, ezért 
azt folytató'.agosan, három részben ismert,eitem az alábbi 
beosztásban: · 

I. A hadtáp álcázás'nak általános elv,ei és azok a rend
szabályok, amelyeik külön erő és anyag igénybevétele né::kül 
biztosítják az álcázást. 

II. A hadtáp építményeinek, járműveinek és anyagának 
álcázása álcázó eszközökkel. 

III. A köz'ekedés álcázása á'.cázóeszközökkel, Jény és hang 
álcázása, színlelés. 

A továbbiakban a fenti l tárgykörrel fogl1a'.ikiozom. 
Először is meg kell világítanom ·a rejtés és álcázás fogal

mát, illetve a közöttük lévő kü'önbséget. A rejtés (rejtőzés) szó 
szabályzatainkban ritkábban fordul elő, lényegében olyan mag a
tar t ás t jelent, ame'.lyel el aRarom kerü'.ni azt, hogy az e::en
ség felfedezzen (leginkább természetes rejtést nyujtó tereptár
gyak vagy domborzat mögött való elhelyezkedés). Az álcázás 
fogalma pedig mindazt a tevék e ny s éget fogla'ja magában, 
amellyel az ellenség bármilyen fiajta (földi, légi stb.) figyelése 
alól ki akarjuk vonni magunkat, illetve figye'.ését félre akarjuk 
vezetni. 

Az álcázáshoz természetes vagy mesterséges eszközöket 
használunk fel abból a cé'.ból, hogy t,evékenységünket az ellen
ség elől elfedjük, i'letve az álcázandó tárgynak körvonalait, · szí
nét vagy árnyékát így megvá'.toztastSuk, hogy ia környező terepbe 
beolvadva észrevehetetlen vagy legalább felismerhetetlen legyen. 

A szabályzat 34. pontja előírja, hogy „a harcoló csapatok 
és az arcvonal mögötti intézetek a harc kü'önböző helyzeteiben 
is öntevékenyen, a vezetés intézkedéséne'k bevárása nélkül álcáz- : 
zák magukat". A 39. pontban pedig e'.őírja, hogy az alparancs
nokok (tehát htp., pk. és szo'.g. ág. vezetők iis) kötelessége alá
-rendeltjeik álcázással kapcsolatos kiképzésének személyes veze
tése; az egység feladataiva1 összefüggő álcázási módozatok alkal
mazásának e:mé'.eti élS gyai\rnrlati rs'meretei az álcázásra vonat-
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kozó utasítások kiadása; az á'.cázási fegye'.em betartásának el'.en
őrzése és végül az egységnél lévő álcázóe.szközök mennyiségé
nek és karbantartásának e'lenőrzése. 

Ahhoz, hogy az álcázást helyesen hajitsulk végre, tudnunk 
kell, hogy az ellenség a megfigyelt tárgyat vagy tevékenységet 
annak áruló (ismertető) jelei alapján fedezi fel. 

1. A tárgyak ilyen áruló jelei '.~hetnek azok1rnak a kör
nyezettől elütő színe, színárnyalata (ugyano1yan színű, de söté
tebb vagy viJágosabb) körvonalai, vetett árnyéka, több tárgy egy
öntetű és szabályos elhelyezése. 

2. Tevékenységünk álló je'ei elsősorban a mozgást, illetve 
ennek jelei (nyomok, kitaposott ösvények és utak) fény, hang, 
füst, felvert por stb.). 

1. 

A tárgy (hadtáp intézetek felszere'ése, járművei és anyag1a) 
álcázása általában nagyobb nehézséget nem fog okozrii, mert a 
hadtápkörlet nagyobb kiterjedése folytán rendszerint találunk 
olyan lehetőséget (domborzat, sűrű facsoportok, lakott helyek, 
pajták, stb.), amely lehetővé teszi ezeknek a tárgyakrnak rejtett 
elhelyezését, tehát azokat álcázza. 

Amennyiben mégis! nem ez volna a helyzet, az álcázást 
természetes és mesterséges eszközökkel kell végrehajtanunk -
ezt a következő dolgozatomban fogom tárgyalni. 

Az e'sőnek említett esetben, ha a hadtápkörlet lehetővé 
teszi ia rejtett elhelyezést, akkor a teendőnk a hadtáp intézetek 
és járműte'.ephelyek gondos felderítés alapján történő észszerű 
kiválasztása, amikor is tekintetbe kell vennünk nemcsak a tár
gyak, hanem a tevékenység álcázásának szempontj1ait is. 

A hadtápintézetek elhelyezésére általában a !akott helyek 
lesznek a lega1k,almasatbak. Szakmai és á'cázási szempontból 
egyaránt a legcélszerűbb, ha az elhelyezés hason'ó célt szolgáló 
polgári épületekben történik (gépjármű javítómühe1y - gépállo
máson, lókórház - gazdaságban, tábori sütőde amúgy is füs=
tö1gő kéményű épületben vaQ"y annak közelében, raktárak -
po'.gári raktárakban vagy üzletekben), mert a tevékenység áruló 
jelei itt lesznek a legkev€bbé feltünők és itt fognak rendelkezésre 
állni a leginkább megfele'ő épületek, pajták, stb. az 'anyag és 
járművek rejtett elhelyezésére. 

Amennyiben nincsen lehetőség arra, hogy intézeteinket 
lakott helyeken he'yezzük ·el. az alábbi szempontolmt kell figye-
lembe vennünk azok álcázásánál: · 

a) álcázásra leQ"jobban felhasználhatók a sűrű lombozatú 
sugártörzsű erdők, mély terephullámok és terepbevágások, kü'.ö-
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nösen az utóbbiak árnyékos északi oldala, mert a sötét árnyék 
kiválóan álcáz, viszont a tárgy saját vetett árnyéka, különösen 
légi figyelés számára, igen feltűnő. 

b) Ritkásabb erdőkben, bokros, bozótos területen, amelyek 
már kevésbé rejtenek, kerüljük a szabályos elhelyezést, mértani 
vonalakat. Gépkocsikat, járműveket, anyagot, sátrakat nem 
kiigaútva, egyenlő tér- és távközzel helyezünk el, hanem rend
szertelenül, szétszórt1an a terephez a'kalmazkodva, pl. egyes 
nagyobb fák alatt, azok északi oldalán (1. sz. ábra). Itt már 
kiegészítésképpen a tárgyak körvonalainak és vetett árnyékának 

1. sz. ábra. Jármű telephely ritkás erdóöen. a) helyes, b) b'elyte!en. 

2. sz. ábra. Erdőirtások létesítése. a) helyes, b) helytelen. 
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megbontására álcázóeszközök kisebb mérvű alkalmazására is 
szükség lesz. . 

c) Ha ~kár ,elhelyezés, akár faanyag nyerése szempontjá 
ból erdőirtásokat k,el! végeznünk, ezek szin~én elszórtan és rend
szertelenül helyezkedjenek el és semmiesetre se legyenek mér
tani a'.akúiak. Lehetőleg csak az aljf ákat és kisebb fákat vág
juk ki, a nagyobb lombkoronájúakat hagyjuk állva (2. s'z. ábra) . 

d) Alha1ában sötét és változatos háttér jobban rejt, mint 
a világos és egyhangú. Magányos, feltűnő tereppontokat ne 
használjunk fel álcázásra, mert ezek magukra vonják az ellenség 
figyelmét. 

f) Egyes személyek vagy járművek rövid ideig tartó álcá
zása idő járás és napszak szerint változik. A fent felsoro!takon 
kívül az alábbiakat vegyük tekintetbe: 

· Alcázásna egyes fák vagy bokrok, tereptárgyak vagy 
kerítések is felhasználhatók. Borús időben lehetőleg alattuk napos 
időben vetett árnyékukban helyezkedjenek el. A tereptárgyak 
vetett árnyéka úgy nap-, mint holdfénynél általában igen jól 
rejt, fényszóró megvilágításánál is tökéletesen rejtőzhetünk az 
árnyékban. Altalában egyenletes, világos felületeket (rét, vetés, 
régi szántás, hótakaró, stb.) kerüljük és sötétebb, változatos, 
foltos terepen, ilJ.etve !háttérben he1yezke<ljük el. 

2. 

Tevékenységünk áruló jeleinek álcázása rendkívül fo'ntos. · 
Ez a legtöbb esetben nerry követel meg valami kü'.önösebb mun
kát vagy tudományt, o.sa'k néhány rcndszabálynaik a megt.anulá
át, ezek szigorú megtartását és eEenőrzését (álcázási fegyelem). 

Ezek a szabályok a következők: · . 
a) A mozgás minden tevékenység legárulóbb jele, kerül

jünk el minden felesleges mozgást. Egyes személyek és jármű
vek, csapatok és járműoszlopok mozgását lehetőleg csak éjjel 
és ködben, il'etve természetes vagy mesterséges álcák mögött 
(fedett terep, kerítések, árkok, árnyék, stb.) engedjük meg. Külö
nösen szigorú1an tiltsuk meg a hadtápintézetek közvetlen köze
lében való várakozást és ácsorgást. A várakozó szemé!yek és 
járművek távolabb, rejtve helyezkedjenek el. Célszerű ilyenkor 
megfel,e!ően álcázó várakozási kör!eteket kije!ö1ni. 

b) Az ellenség közelében a motorok hangját tompítani 
kell, ilyenkor lehetőleg kerüljük el az éles, messzehangzó zajt 
okozó munkákat, vagy lega'ább is igyekezzünk ezek zaját tom
pítani (pl. ha vasat kialapálunk, azt lehetőleg teljes felületével 
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puhább hangtompító alapra fektessük fel és szorítsuk le; üres 
hordók, nagyobb lemezek, sínek erős hangrezgését rászórt föld
del stb. tompítjuk). 

e) Éjszakai mozgásnál mindig legyünk készen arra, hogy 
ellenséges fényszóró vagy rakéta kigyulladása kor iazonnal álcáz
has.suk magunkiat. Bizonyos mértékig jobb híjján a mozdulatlan
ság is álcáz. 

d) Éjszaka a legkisebb fény, gyufa vagy cigaretta meg
gyujtása is messze látszik. Ellenségtől belátható területen a 

. dohányzást, valamint a .tűzgyujtást a legszigorúbban tiltsuk el. 
e) Gépjárművek éjjel az elg . .földi figyelés körletében min

dennemű világítás nélkül, azonkívül pedig tompított fénnyel köz
lekedjenek. -

f) A tüzeknek és a tábori sütőkemencéknek füstje nappal 
is áruló lehet. Ezért mérlegeljük az ellenséges földi figyelés kör
letén kívül is, hogy mikor és hol engedhetjük meg a tűzgyujtást, 
ilyen esetben is csak kis tüzet gyujtsunk és lehetőleg száraz, 
kevés füstöt adó tüzelőanyagot használjunk. Ugyianilyen tüzelő
anyagot alkalmazzunk a tábori sütőkemencéknél is, itt ügyel
jünk a kéményekből esetleg ki'átszó tűz álcázására is. 

g) Menetoszlopok és egyes gépkocsik árulója nappal az 
általuk felvert por. Ellenség közelében nappal ezért lehetőleg a 
legkevésbbé poros ta'ajon kell közlekedni. 

h) Csapások és köz!ekedési utak a levegőből jól láthatók, 
légi fényképeken pedig különösen élesen szembetűnők. 

Hirtelen végződő utak és csapások, azok összefutása és 
kereszteződése intézeteink árulója. Ennek e'.kerülésére ne tapos
sunk új csapást és keréknyomot, hanem használjuk a meglévő 
utiakat, még akkor is, ha ez a körü'mény meghosszabbítja a 
menetet. Ha mégis új csapást vagy kocsinyomot kell vágnunk, 
válasszunk ki kemény talajt: itt a nyomok kevésbbé észrevehe
tők. Laza talajban pedig a nyomvona:at úgy vezessük, hogy az 
a terep vonalaivial (mesgye, barázda, szántás, kerítés, árok) 
egybeessék vagy azokkal párhuzamos legyen. 

Az újonnan létesített csapásokat és kocsiutat be ke:1 kap
cso'ni a meglévő úthálózatba. Ha az álcázott tárgy közelében 
zsákutcát hagyunk, ezzel csak megkönnyítjük az ellenség fel
derítését. (3. sz. ábra.) 

Utakat és csapásokat fedett, növényzettel, tereptárgyak
kal, szakadékokkal, kerítésekkel és különböző építményekkel 
sűrűn tarkított terepen létesítsünk. Télen törekedjünk arra, hogy 
a szűz hiavon minél kevesebb nyomot hagyjunk. 
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Altalában az álcázási rendszabályok mindenkitől óvatos és 
megfontolt magatartást követelnek meg, hogy így az ellenség 
ngyelmét fel ne hívjuk az álcázan~ó tárgyra. 

3. sz. ábra. Hadtáp intézetekhez vezető utak. a) helyes, b) helytelen. 
1. raktár elhelyezése; 2. qtánpótlási útvonal; 3. raktárh?z vezető út; 

4. várakozási körletek; 5. várakozó járművek; 6. a hadtápkörlet határa. 

A. legkitűnőbb á'cázás is hiábavaló munka az álcázási 
fegyelem betartása nélkül. 

Az álcázási fegyelem betartása minden honvéd becsü
letbeli kötelessége, mert annak megszegése a többi bajtársait is 
veszélybe döntheti. 

Szocialista őntudat, vasfegyelem, magasfokú szakképzetfsóg, 
találékonyság nélkül nincs győzelmet megalapozó hadtápszolgálat! 
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CIPJIÍPMÚ 
l"OZESSÉI'tl GYöRGY örnagy 

Cép ho csis=:;állító s~ázad (raj) szállás
ban, táborban való elhelyezése 

Harcban . a 
lörténhet 

szállító s'zázad elhelyezése · kétf é:eképpen 

a) Szállásban: (községben, településekriél). 
b) Táborban: (ligetekben, erdőkben, gépkocst telephelye

ket rendezünk be). 
Szállásban történő elhelyezés általában hosszabb pihenők.. 

afkalmával történik, tehát olyan alkalmakkor, amikor a hadosz-
tály nincs harcban. · 

Táborban történő elhelyezés gk . telephelyen történik 
A gk. tE lep hely mindig a. raktárak közelében települ. 

_1. A gépkocsi szállító század szállásban való elhelyezése: 

A szállásban való elhelyezés a század pihenését . és a 
műszaki munkák (karbantartások) zavartalan és tökéletes elvég
zését hivatott biztos:tani. Ebből kifolyólag mindig megfelelő 
szálláskörletet szemrevételezzünk és biztosítsunk a fenti szem· 
pontok végrehajtására. Természetszerűen a szemrevételezésnél a 
harcászati szempontokra is figyelemmel kell lennünk, így a szál
láskörlet J kivá~asztásánál a rejtőzési szempontok1at és a be- és 
kihajtási lehetőségeket, valamint a gépjárművek őrzésének 
lehetőségeit is mérlegelnünk kell. 

A szálláskörlet külső biztosítása a szállító század részé
ről, szállásban nem döntő szempont a szemrevételezésnél, mert 
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minden valószínűség · szerint pihenőben elég távol leszünk az 
ellenségtől és a helyőrség külső biztosítására úgyis a .helyőrség 

" parancsnoka fog intézkedni. . · 

A szálláskörtet szemrevételezése: 
A gk. szálláskörlet ,kiválasztását szemrevétefezes kell, 

hogy megelőzze. A gk szállító század parancsnoka előre küld 
egy tisztet a megfelelő községbe, valamint szakaszonként egy
két fő tisztest a szálláskör'.et szemrevételezésére, illetve szállás
csinálóként. 

A szálláscsináló tiszt a községbe érve, jelen'tkezik a 
szállásszabályozó tisztnél, aki. kijelöli a gk. szállító század szál
láskörletét. 

· A kijelölt, körleten belül azután a század szálláscsináló · 
tisztje végrehajtja a szemrevételezést. Kijelöli az egye? szaka
szok szá'.lás-kör!etét, a g'k. alaku!ó teret, va'.amint a műszaki el'.en
őrzőáe10más és az üzemanyagtáro!ó és ikenőianyagkiszolgáló állo
más he'.yét. A műszaki eI.:enőrzőállomás, illetve ~ gépjármítvek 
műsz,aki e'.lenörzéisére ,kijelölt iéf.en települ a száziad műhely-
~~~~- . 

Kívánalmak a gépkocdi szállá,skörletnél: 
a) Jó ki- és behajtási lehetőségek biztosítva legyenek 
b) A szálláskörlet rejtett és fedett legyen. 
e) Lehetőleg a szd. ne legyen szétszórva, ezáltal a szd. 

körlet őrzése könnyen megoldható legyen. (A gépkocsik ellenben 
kb. 25 m távolságra legyenek egymástól. Légvédelmi szem-
pontból.) 

d) Víz, illetve megfelelő tér állj~n rendelkezésre gép
kocsi'.< mosásához. 

e) A szd. körletben lehetőleg kovácsműhely, illetve mű
szerész üzem álljon rendelkezésre, mely üzemeket a javító szol

. gálat munkájába be tudunk állítani. 
.· f) A gépkocsi vezetők tés'zére !kényelmes szállást tudjon 

nyujtani. 
. g) , A gépkocsi vezetők szá1lása lehetó1eg ugyanabban az 

udvarban legyen, ahol gépkocsijaik vannak. 
h) A gépkocsi alaktiló tér a szálláskörletben, vagy köz-

vetlen mellette legyen. 

A század szálláscsirl:áló közegetnek feladata: 
a-) A szakasz egyes gépkocsijainak, szállásának kijelölése. 
b) A szakasz legénységének, szállásának kiválasztása és 

berendezése. 
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: : . ,1 ,e) A. :szakasz fogadása és b~irányításá a sza~<asz szállás,-
.körletpen.. · : 

A szálláskörlet elfog_lalása: 
A szálláskörlet berendezését a szálláscsinálók az elren

delt időre· elvégzik, tnaj d a megadott időre a község ' szélére 
mennek a szálláscsináló· tiszttel együtt, a szd. pk. által meg„ 
ielölt -várakozási · pontra és ott bevárják a századot. 

A századp'.<. az oszlopot a várakozási ponthoz érve -
mely a község bejáratánál van - , nem állítja le, nehogy ezáltal 
is az utána haladó oszlopokat is leáJlítsa, torlódást, vagy kése
delmet idézzen elő, • hanem a szd. parancsnok ia szfüá,scs:náló 
tiszthez érve, lassít és őt felvesz i gépkocsijára. M.enetközben 

. tájékozódi~ a szálláskörletről, futólag áttanulmányozza a szál·
láscsináló tiszt. által elkésiített „szálláskörlet elhelyezési váz
lat"-ot. Arnel)ny\ben szü\'.séges, az oszlopot fa leállítja, de már 

.: ,. / / I i .. I 

,2. 110. Cl'. .fZALLITO J'ZIJ. .J'ZJLLAJ'J'ORLllí'HlK f.r.z.vdz!of. 

íLllíLYíZíJ'I VAZLATA. 

· , . ,,···::; . 
0 /,'k. o/ol!u/Ö fit ' · 

® .Múszofi oll1J1Jórzó úllomÓJ' • 

© 0C,fműn;,f mÚ.f'ltlk/ l!IIP11Ór2hiro f!J'tJlölf tii' • 
© ,,Cjm/í-wf ino}ősdr; -Is 'tiszlild.rÓrtl hfelöl! tir ' 

:@ //z.o. ldro/Ó és_ kMoq1111(J; fis.to/golo' úllomtJ~ 6 

1. ábra. 
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csak akkor, amikor a szd. utolsó gépkocsija· i , elhagyta a főút
vonalat. 

Az 'egyes szakaszok szálláscsinálói a várakozási ponton 
ugyancsak felkapaszkodna~< a szakpk.-ok gépkocsijaira és irá
nyítják a szakaszokat a szállás-körletbe. A szálláskörlet megfelelő 
mellékutcájáqa bevezetik szaka:szaikat. A gk.-ik beirányítása az 
egyes udvarokba elölről történik hátrafelé, nehogy torlódás 
álljon ,elő (lásd 2. sz. ábra) . 

1 I I 1 

C[Pi'OCJ'IK Bll/AJIA!A JlALLA1BA. 

llelyfelen. 

!le1Í'of1ylios- eío7,ó!: /!i?.iosif.ro 

2. ábra. 

Az egyes udv;.irokban a · gépkocsik motorrnl kifelé áll
nak be. 

Szálláskörle1 elfoglalása után azonnal az .. ,alá/Jbiakra 
intézkedjünk: 

a) A gépkocsik rejtésére, '' 
b) a gépkocsik további karbantartási munkálataira, 
e) közöljük a gk. alakuló tér helyét, 
d) magatartást légitámadás esetén, 
e) tnagatartást földi támadás és páncéltámadás esetén, 
[) ismertessük a riadóJeleket, 
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g) intézkedjünk az őrség feállítására, 
h) intézkedjünk a pihenőre és étkezésre, 
t) ismertessük a parancsnokok szállását, illetve tartóz-

kotlási helyét. 

2. A gépkocsi szállító század telephelyen (táborban) való 
elhelyezése: 

A gépkocsi telephely szemrevételezésénél általában ugyan
azok a követelmények állnak fenn, mlnt a szálláskörlet szemre
vételezésénél, kiegészítve az alábbi9kkal: 

a) A gépkocsi telephely a raktárak közelében legyen. 
b) Könnyen védhető legyen, különösen harckocsi táma

dással szemben. Lehetőleg természetes akadály vegye körül. 
( Szakadék, mély árkok, vastagtörzsü sűrű fák.) 

e) Beilleszthető legyen az ezred-, illetve hadosztályraktá-
rak védelmí rendszerébe. 

A harcszerű gépkocsi telephely az alábbi részekből áll: 
a) Műszaki elllenőrzőállomás. · 
b) Gépjármű tisztítására és mosására kijelölt tér. 
e) Gépj ármfivek műszaki ellenői;zésére kijelölt tér . 
d) Üzemanyagtároló és kenőanyag kiszolgáló állomás .. 
e) A gépjárművek tároló helye .. (Telephely.) 
(Lásd 3. isz. ábra.) 

A gépjármű telephely alapvető rendeltetése, hogy a gépjár
művek állandó műszaki üzemképességét és megőrzését biztosítsa. 

· A gépkocsi telephely elfoglalása. 
A gépkocsi telephely kivá_lasztását szemrevételezés · előzi 

meg. 
A gépkocsi telephelyet általában a szállító század a rak

tárak áttelepítése után foglalj a el. Ebből kifolyólag célszerű, ha 
a szá!Ltó század parancsnoka az alatt ai idő alatt, mialatt, a, 
század gépjámiüveiről a lerakodás folyik, e'.őr,e megy a forgalom
szabályozókkal és a szemrevételezésre kiküldött közeggel a már 
szemrevételezett telephelyre és ott azt felülbírálja, illetve a for
galom_-szabályozókkal a helyszínen intézkedik. 

A szállító század;· vagy egyes részei, miután a 'lerakást 
befejezték, előre hajtanak a gépkocsi telephelyhez. A telephely 
előtt az 0sz:opot !'ejtve megál;ítjuk, il1€tve, ha mód nyílik rá, a 
mellékterepen szétszórva, rejtve. állitjuk meg. A szakasz- és raj-
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parancsnokok személyükre nézve előre meIJPek a -telephelyre, a 
szd. pk. kijie'.öli iaz egyes szakaszok helyét. :A rszak. pk-ok mérle
gelik, illetve kijelölik az egye-s gépkocsik helyét. Ezután szaka
szonként, ha szükséges, két három gépkocsinként irányítják be 
a gépkocsikat a telephelyre. 

I 

I / I I U 

GíPfOCJ'/lO J'lALL/TO J'lD. IIA/ltJ'llRU 
TíLíPl/íLYl. 

0 0 Q 

l szolt. 

3. szok. ~- J'ZOf. 

0 0 

Ml'gjegpé.r: 

0, M11"siola l'lll'nór.dJ ti/lomos. 

® Gjmű. th'l'litósóro Is mosósóró l(J°Rlölf tlr. 
@ CJ,,inlí. 111Ú1,1oh t4hnór,r/m, f(jg/r)'/f Mr. 
© 1/zq, iÓro!Ó is h;nó'onyoj i'lsio/yúfo'rflluind/ 
® Clt. rszell/f .r.?ói/tfsiói'IRli1. 

@ fórgQ/onJszobd!;;azdf. 

3. ábra. 

Természetszerűen legelőször a műszaki helyeket telepítjük 
úgy, hogy a század gépjárművei, miután a telephelyre behajta
nak, már a szükséges karbantartási munkálatokon átessenek. 

Ezek a műszaki ellenőrző állomások, mint azt már előbb 
közöltem, az alábbiak: 

69 · 



· u) műszaki ellenőrző állomás: 
[tt a sdzad rníiinest~r~ tartózkódik egy-két . szerelőveL 

Feladatia megá~lapítani futólag, hogy melyFk gépkocs:nál, milyen 
karbantartási, illetve javítási munkálatok szükségesek. Itt kap a 
:;;,. d. műmestere egy átfogó képet a gépkocsik műszaki helyzeté
ről, innen irányítj a a javításra szoruló gépkocsikat „a gépj ár
művek műszaki ellenőrzésre kijelölt térre", illetve intézkedik a 
megfelelő · karbantartási munkálatokra ( olajcserék, stb.). 

b) A műszaki ellenőrző állomásról a gépkocsi „a gép
iúrmíí. tisztítására és mosására kijelölt tér''-re hajt. Itt történik 
a gépkocsik külső karbantartása. 

e) Azok a gépkocsik, melyeket a század mí.ímestere kije
lölt javításra, innen „a gépjárművek műszaki ellenőrzésére kije
lölt tér"'-re hajtanak, ahol a század műhelygépkocsijai települ
:1<'k és megkezdik a gépkocsik javítását. 

d) Majd a gépkocsik az „üzemanyagtároló és kenőanyag 
kiszolgáló állomás''' -hoz hajtanak és ott feH ankolnak, illetve a 
szükséges kenőanyagot" után töltik. 

e) Csak a teljesen üzemképes és üzemanyaggal feltöltött 
gépkocsi'k hajthatnak be ezután a gépkoc&i teliephe'.yre. 

Természetszerűen, ha a harchelyzet, a. Iela,datok, a terep, a 
fentieket nem engedi meg, abban ,az esetben a 1fo]ephelyre való 
behajtás menetből történik, lényegileg úgy, ahogy azt a szállás
körlet elfoglalásánál ismertettem. 

A telephely elfoglalása ütán az első és legfontosabb fel
adat a behajtási nyomok azonnali eltüntetése, majd a gépkocsik 
rejtése. 

· Egy harcszerű gépkocsi telephely berendezésénél az uta-
kat csak úgy építjük ki, hogy a gépkocsik ki- és behajtási léhe
tősége biztosítva legyen, de igen ügyeljünk arra,. hogy a terep 
je,llegét ne változtassuk meg. (Ásások, friss töltések, stb.). Tar
tósabb megállásoknál, illetve ottartózkodás ~setén a gépkocsikat 
beássuk, azonnal megszervezzük a forgalom-szabályozást, fel
állítjuk a te'.ephely őrséget, biztos,ítjuk a gépkocs~vezetők 
tábori elhelyezését, kiépítjük az ezred-, illetve hadosztály-raktá
rakkal közösen, a ránkeső védelmi. szakaszt és megszervezzük 
saját védel.mi szakaszunlrnn belül a védelmet. 

i-:Ztjei~k·- k~ tiszthelyetteseink ne . hivatalnokok, 
. hanem harcosok· legyenek! 

' ' ' - -- . ·---- --- - - - --- - - ·--- - . 



.. 

HADTÁPSZOLGÁLATFÖNÖKSÉG 

A ·· ,répkocsive~etők továbbkép~ése 
a csapatoknál · 

A levizsgázott és jogosítvánnyal rendelkező gk. vezetőt 
katonai szolgálata végé:g rendszeres továbbképzésben keH 
résiesHeni. Ezért a gk. szaiksziolgálat vezetők az őszi és tawszi 
központi összevonásokon .kívül minden alkalmat ragadjanak 
meg a gk. legénység szakmai ,tudás'ának ,emelésére: 

A továbbképzés. során kell oktatni a ·rendszeres karban
tartást, az 1. és 2. sz. technikai munkálatok ( azaz a 300 és 
900~-1000 km-es útak utáni -karbantartó . munkálatok) és · az 
üzemellenőrzés végzését. Ezekei a gk életfortamára fontos 
kihatású munkákat nemcsak általánosságban,· hanem gyakórla
tilag a rendszeresített típuson (a gk. vezetőnek kiadott gépko
csin) kell oktatólagosan ·1evezetni. A kiképzést az egyes gép
kocsikhoz t artozó „Kezelesi és karb'antartási utasítás'' szerint 
kell elvégezni. 

A Miniszter Bajtárs május hó végén kiadott külön ren
de)etével mozgási keretet is biztosított a továbbképzéshez, 
melyet a csapatok kizárólag a gk. vezetői kiképzés fokozására 
használhatnak . fel. Minden gk. s_zakszolgálat vezető a rendelet 
szellei:nében készítse el kiképzési tervét és azt illessze fegyver
neme kiképzéséhez. Itt ugyanis nemGsak a hadtápban működő 
vezetőkről van szó, hanem a csapatjárművekhez beosztot-
takról is. · 

Hibát _követnénk el, ha a kiképzést úgy végeznénk, hogy 
a rendelkezésre bocsátott km.-keretet egyszerre, egy-két nagyobb 
vezetési-gyakorlat keretén belül használnánk el. Itt a szó leg
siorosabb értelmében egyes kiképzést kell végeznünk, a kikép
zés minőségének emelésére. Cél: a vezetés technikájának eme
lise és ezáltal az értékes gk. anyag élettartamának meghosz
-szabbítása. 

Ennek érdekében kevés elméleti oktatást is be kell álli
_tanunk, ahol a vezetés elméletét, a balesetek elleni küzdelmet 
kell rendszeresen oktatnunk. A „Techminimum a hadtáps·zolgá
lat számára'' e. segédletünk ~l, pontja támpontokat ad az 
utóbbi tárgykör oktatásához. · 

A siker érdekében politikailag ,is rá _kell mutatni a gk. 
jelentőségére néphadseregünkben. 

·, , . fgy tehát a gk. vezetési gyakorlatokat előzze .rµeg ~ 
megfekJ.ő elméleti . előkészítés . 
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l. Az elméleti tárgyköröket célszerű a · következő csopor
tosításban összefoglalni: 

1. A helyes gk. vezetés elmélete (fel-lekapcsolások, .kap
csolások közbeiktatott gázadagolással, kanyarvétel, emelkedők 
·- lejtők vétele, könnyebb akadályok vétele; helyes ·fékezés stb) . 

2. Balesetek elleni küzdelem. (A balesetek · okai általá
bar1. Mechanikai alapismeretek, melyek a gépjárművek sebes
ségének és ennek következményeivel függnek össze.) 

3. Közlekedési szabályok ismertetése. -- Magatartás 
gépjáróműveze~ői szolgálatban. Menetfegyelem, menetszabályok 

Természetesen az említett elméleti részek nem választ
hatók el a gyakorlattól. Vezetési gyakorlatok , előtt, közben, 
vagy pihenőkor ismertetendők, alátámas,ztva elméletileg is! a 
helyeset, vagy éppen a helytelent. 

, A továbbiakban az egyes tárgykörökhöz tartozó oly 
részeket emelek ki, melyek megítélésem szerint igen lényegesek: 

1-hez, a vezetés elméletéhez. A legtöbb vezetőnek rossz 
tulajdonsága, hogy a terep egyenetlenségeit, különösen az 
emelkedőket magas sebességi fokozattal igyekszik leküzdeni. 
A korszerű terepjárók sebességváltója több sebességi fokozattal 
rendelkezik, hogy ezálial erőtartalék_ot biztoisítson a gk. vezető
nek. Tehát az alacsonyabb sebességi fokok arra valók, hogy 
azokat kihasználjuk és éljünk velük! Hogy a vezetők a . lehető 
séggel nem élnek, két okra vezethető vissza .. Az illető nem sze
ret visszakapcsolni, a visszakapcsolás gyenge pontja! Más
részt kímélni akarja motorját, azt gondolván, hogy az alacsony 

. fordulatszám melletti vezetés a motornak kedvez. 
Minderi korszerű gépjárművet úgy szerkesztenek, hogy a 

legalacsonyabb fordulatszámtól (általában 200-300 ford/perc) 
· a motor kedvezően n1.űködjék, anélkül, hogy bá~mely sebesség
fokozatra kapcsolva ez fokozottabb elhasznál6dással járna. 
Előfeltétele azonban az előírt megfelelő helyes olajozás. Amíg 
r_notorunk tehát közepes fordulatszámmal, megfelelően , nyugod
tan működik, valamely alacsonyabb sebességfokra való vissza
váltás semmi hátránnyal nem jár hat. . 

Ha nehéz útrészen, emelkedőn .nem kapcsolunk vissza 
és a magasabb sebességi fokot kívánjuk használni, kénytelenek 
leszünk teljes gázt adni. Teljes gázadásnál gyakorlatilag a hen
ger teljes töltést kap, minek · következtében a robbanási nyomás 
is a legnagyobb l.esz. A hajtószerkezetre alacsony fordulatnál 
bekövetkező magalS robbaná~i · nyomás sokkal károoá:bb, mintha 
magas fordulatszámmal, de alacsony robbanási nyomással jár-
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,nánk. Ezen/kívül ilyen vezetésnél az „átfúvás" veszélye · is 
megnő. A magas gáznyomásnak, - az alacsony fordulatszámra 
való tekintettel, · - viszonylag több idő áll rendelkezésre, hogy 
káros hatását kifejtse. fgy a nagynyomású gáz könnyen átfúj
hat,' a dugattyú között és a motorteknőbe jut A henger · és 
dugattyú közti o'.ajhártya megszakadhat, az olajtekinőben lévő 
olaj a forró gáztól· kelleténél jobban felmelegszik. Tehát a jó 
olájozás megszűnik és az elhasználódás fokozottan megnő„ 
Kísérletek szerint az „átfúvás'' következtében az olaj minősége 
is nagymtr,tékb_en romlik, az olaj ,,,öregszik''. 

Vil~gos : tehát, hogy alacsony fordulatszám mellett tel
jes gázádassal' csak kínozzuk motorunkat. Az időelőtti elhasz
nálódás · ilyen vezetésteclm'ika mel'.ett mind:g bekövetkezhet. 
Használtabb kocsiknál, ahol az átfúvás lehetősége nagyobb, a 
végleges kiesés gyorsabban következik be. 

Ki kell hangsúlyoznom az idejében való visszakapcsolás, 
a legmegfelelőbb fordulatszám megválasztásának jelentőségét 
nemcsak 1a terepjáró vezetőknél, hanem ,egyéb közúti gépjármű 
vezetőknél is. Ez azt jelenti, hogy például az L fokozat mellett 
mértékletes gázt adva járjunk, neihogy a motori túlpörgessük. 
Sok bajtárs azt hiszi, hogyha I., vagy II. sebességre vissza
kapcsolt; csak teljes gázadással járhat! Epp ellenkezőleg, ilyen
kor csak kis gázadással szabad járni. Adódnak oly helyzetek, 
amikor dorongutakon, vagy más nehéz útviszonyok között órá
kon át lassú sebességgel kell vezetnünk. 

A lassú menetre való edzés katonai feladat, mégpedig a 
gk. vezetői továbbképzés feladata! 

Minden honvédség'i vezetőt a lassú menetek helyes vég
rehajtására ki kell képeznünk. Helyes. vezetéstechnikávial a mótor 
nem rongálódhatik, legfeljebb az üzemanyagfogyasztása lesz na 
gyovb. 

2-h~z, a baleset elleni küzdelemhez: Itt azokat az alapvető 
mechanikai ismereteket kell oktatni, me1yek 1a gépjárművek sebes
ségével és ennek következményeivel függnek össze. lgy a sebes
séget, a _súrlódást (gördülő, csúszó), az állásbiztonság.ot (stabili
tást) a centrifugális erővel kapcsolatos minimális elméletet. Nem 
tudorná'nyoskoüásról van sió, hanem arról, hogy vezetőink meg
felelő megértést tanusítsanak a vezetés technikája iránt: Ha egy
szer elméletileg megmagyarázzuk és utána gyakorlatilag beiga
zoljuk a v,ezetőnek, hogy a magasan megra'kott gk. felborításához 
kb. fele annyi erő kell, mint az alacsonyan rakotthoz, mindenkor 
ügyelni fog a helyes súlypontképzéssel történő rakodásra. Mindig 
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. emlékezni fog a példa. nyomán arra, hogy 1a . felborulás veszélye. 
hirtelen nő, ha nagy sebességgel, vagy a gyors fékezést követő 
csúszás közben az egyik oldal kereke valaminek nekiütődik · (pL . 
járdaszigetnek). A magasan megrakott gk. ilyenkor minden 
bizonnyal fe'.boruL 

A centrifugális erő oktatásánál mut1assunk rá az erő nagy
ságára, mely a gk. sebességével arányosan nő és gépkocsit képes 
felborítani. · 

Különösen kanyarvételnél, az úttest állapotának befolyásárá 
is mutassunk rá (csúszós,, ·nedves úttt,est). A he:yes súlypontképzés
sel történő rakodásra itt is térjünk kL Kanyarban a magasan 
megrakott gk. f e~borulási veszélye mindig _ fennáll, . 

Igen lényeges e tárgykörnél a gk. jó fékberendezésének 
fontosságát kiemelni. Ismertetni kell a fékutat és azokat a ténye
zőket, melyek ezt meghatározzák. Az a vezető, akit állandóan 
oktatrnak a fékútról, a teljes megállásig szükséges időről, annak 
megbízhatósága növekedni fog, mert tisztában lesz azzal, hogy 
a sebességgel ·miként nő a fékút és ehhez mérten csökkentett 
sebességgel fog vezetni nem tisztázódott, vagy forgalma,s , helye-
ken. · 

A vezetési gyakorlatokat előzze meg mindenkor a. gép
kocsi üzem- és forgalombiztonságának megvizsgálása . .Időtartiama 
10-15 perc. Az útról, gyakorlatról való megérkezés után 2-3 óra 
műszaki szolgálatot (leápolást, feltöltést) kell beállítani . (E-pc. 
technikai szolg. 53. pont.) · 

A vezetésnél a gk. kímélése legyen a főszempont. A veze
tőt a: továbbképzés, során rá kell nevelni 1a „finom kézre", az ér
zékkel. történő kapcsolásokra és a motor, vagy más géprészek 
zajának ellenőrzésére. 

A terepen vialó vezetésre terepjárókkal osak akikor térhe
tünk át, ha a gk. vezető az e'.őbbieket már elsajátította és bizton
sággal vezet. A vezetési gyakorl1atokhoz a · következő feladafok 
végrehajtá§át javasolom: (mind egyenként, tehát nem kötelékben 
hajtandó végre!): 
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1. Indulás különböző helyzetekből, mint: homokból, sár -
Ml, emelkedőn. 

2. Behajtás szűk nyílásba, behajtás két gépkocsi közé'. 
3. Fordulat hátramenettel, keskeny kapualjba való behaj-

tássial. , · 
4. Előre- és visszaváltási gyakorlat meredek úto:q. 
5. Hegymenet, völgymenet. Közben rnótor-, kézi- és láb

fék használata, megállás.· megindulások. . 



6. Forgalmas városi utakon va(ó haladás, várakozó (par
kírozó) helyre való b~állás, megindulás. 

7. Kapcsolási gyakorlatok enyhe emelkedőn rakomári.nyial, 
pótkocsival, vontatmánnyal, löveggel (a fegyvernem 
sajátosságának. megfele'.ően). 

8. A 7. sz. alattiak vég,rehajtása éjjel világítással. 
9. A 7. sz. alattiak végrehajtása éjjel, csökkentett vilá· 

gítással (városi lámpa). 
l 0. Köves útról földútra való leté_rés (kormányhaszná!at). 
11. Vezetés rakománnyal, rossz földúton. 
12. Földútról köves útra való felhajtás. 
13. Homokos szakiaszon való áthaladás . 
14. l&iapos szalrn.szon való áthalad'áis. 
l 5. Kísebb átmérő jíí fatörzseken való áthaladás ( csak .· 

terepjárókkal). 
16. Keskeny, bakhátú, meredek partra va1ó felhajtás (az 

akadály lassan és merőlegesen veendő) Magatartás 
elakadáskor. 

17. Lapos árkon való áthajtás. 
18. Keskeny gerincű töltésen való felhajtás. 
19. Csörlőberendezéssel ellátott gjmű-veknél kötéldobbal 

va!ó vontatás és összehúzás gyakorlása különböző 
helyzetekben. 

20. Soló motorkerékpárral kitűzött nyolc1asok hajtása. (Fen
tebb említett feladatok végrehajtása. Mint külön fel
adat gyakorlandó az erdőben való áthatolás!) 

A terepjá.rást előkészítő gyakorlatoknál nagy súlyt kell he
lyezni a terepmegítélésre. Az akadályokat kellő időben fel kell 
ismerni. Ott, iahol szükséges, a vezető szálljon le a gépkocsiról és 
jelölje ki a menetvonalat. Ilyenkor, de egyébként is fontos, az 
ellenség légi és földi megfigyelése elöli rejtőzés. Ezt is gyakorol
tatni kell. 

A gk. anyag kímélése érdekében tudatosítani kell azt, hogy 
a kerekes terepjárók általában nem alkalmasak olyan iakadályok 
leküzdésére, mint a lánctalpas járművek. Ahol mód van rá, kerülő 
utat válasszunk, hogy a nehezebb akadá~yokat kikerülhessük. 

Jeligénk legyen: Inkább 5 perccel később, mint sohasem! 
Gk. vezetőink, továbbképzésével álhandóan foglalkoznunk 

kell. A követelmények jóval nagyobbak, mint a polgári vezetők
kel szemben támasztottak. Az öntevékenységnek és kezdeménye
zésnek itt nagy tef'e nyílik. (Pl. a~adlá lypálya építés'e, s.tb.) 
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-----------~ ----- ------------------------

A gépkocsi kiképzésnek ilyen módon való megszervezése 
a csapatok,nál - elsőrangú érdek. Az a kiváló gépkocsi anyag, 
amellyel népruadseregünk rendelkezik, a dolgozók összefogott 
munkájával készült és a dolgozó népünk tu'.ajdona. A tervszerűt
lenségből, vagy a hanyagságból eredő minden kiképzési hiánnyal, 
dolgozó népünket károsítjuk meg és szocialista jövőnk építését 
gátoljuk. 

-- ---- -----

„Honvédeink, tiszteseink,_ tiszthe'yetteseink, tisztjeink és 
tábornokaink kötelessége, hogy szakadatlanul növeljék 

katonai tudásukat, hogy erősítsék a hadsereg fegyelmét, 
bízt'osítsák Honvédségünk megbonthatatlan politikai egységét 

és magas/okú erkölcsi erejét." 

1 
(Farkas Mihály) 

-----

,, 
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J)R. RADO. ZOLTAN hb. őrnagy ' 

A. géplwcsive~etés ö,itudat kérdése 

Az elmult idők kizsákmányoló rendszereiben a dolgozó nép 
.a közvagyont nem érezte a magáénak, aminthogy az valóban 
nem is volt az övé. · Az uralkodó osztály viszont a közvagyont 
„Csáki-szalmájának" tekintette, amelynek rovására visszaélni 
egyenesen hozzátartozott az úr:Imodorhoz. 

Mióta miénk az ország és azt magunknak építjük, a 
dolgozók tudatában a közvagyont, tehát a nép vagyonát illetően 
gyökeres változásnak kell végbemennie. A nép vagyonának 
nemcsak tudat.9s és szándékos megrongálása vagy megsemmi
sítése, hanem a felületes, nemtörődöm, gondatlan magatartásból 
származó károkozások, sőt, károkozás nélkül is, a népvagyorJ 
épségét veszélyeztető cselekmények és mulasztások is: a dolgozó 
nép ellen intézett támadásnak tekintendők, amely ellen kiizdenünk 
kell, iazokkal szemben pedig, akDk a nép va,gyonM megsemmisítik, 
megrongálják, vagy akár csak veszélyeztetik, a törvény teijes 
szigorával kell eljárnunk. . 1' • 

A néphadsereg felszerelése a dolgozó nép vagyona. Ennek 
a vagyonnak a rendkívül nagy jelentőségű részei a gépkocsi. 
·amelyek nélkül korszerű hadsereg el sem képzelhető. 

Minden öntudatos katonának legfontosabb kötelességei közé 
tartozik a honvédség gép:koc~ijainak a !károktól való m€góvása 
és minden, a gépkocsik hasznáJatával kapcsolatos visszaélés meg
előzése és megszüntetése. Ez a kptelesség annál fontosabb, mert 
a gépkocsik szabálytalan kezelése é.s használata nemcsak a nép 
vagyonát, hanem magát a népet is veszélyezteti, mert a gépkocsi · 
bales!et színhelyén rendszer:nt nemcsak ~épkocsironcsot, hianem / 
vérben fekvő embereket is találunk. Indokolt tehát, hogy a katonai 
bíróságok azok felett a bajtársak felett, akik a politikai nevelés 
és a számtalan fügyelmezfetés és kioktatás ellenére kíméletlenül 
bánnak a honvédség gépkocsijaival, kíméletlen sz:gorral itél
kezzenek. 

Gépkocsiállományunk megóvása a gépkocsivezetői tan
folyamokon kezdődik. Alapos elméleti és gyakorlati kiképzés, a 
gépkocsikarbantartás oktatása, megfelelő számú vezetési gya
korlat előzze meg a vizsgát. Nem egyszer előfordul, hogy a bal
esetet okozó gépkocsivezető a haditörvényszék előtt sikertelélüi 
ugyan, de mégis azzal védekezik, hogy alig néhány nappal a bal
eset előtt v,izsgázott, viszont vjzsgára bocsátották, holott 8- 10 
óránál többet még nem is vezetett. A parancsnok legfontosabb 
feladatai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy megfelelő. gya-
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korlattal nem rendelkező bajtársakat gépkocsivezető-i vizsgára 
ne bocsássanak. 

Viszont vezetési gyakorlat ürügye alatt sem szabad gép·· 
kocsiállományunkat veszélyeztetni. Gyakori eset, hogy a segéd .. 
veziető, aki .csak felügyelet mellett vezethet, vizsgázott vezető 
nélkül ül a kormánykerék mellé. Nem ritka eset az sem, hogy 
rendfokozattal bíró bajtársak azzal az ürüggyel, hogy gépkocsi ' 
vezetői ·vizsgára készülnek, rendfokózatuk te~intélyét felhasz 0 

nálva vesz':k át a gépkocsilvezetést olyan körülmények között. 
amikor csak tapasztalt, vizsgázott vezető vezethet. Mindazok, 
akik így cselekszenek, öntudatlanul is a . népvagyon ellenségeinek 
sorába lépnek, nem is beszélve arról, hogy bírói büntetésnek 
teszik ki magukat. 

· A népvagyon . védelméről a gépkocsiszínekben is gondo5-
kodni kell. Nem elég a gépkocsit szabályszei:űen hajtani, a gép
kocs.it a színben gondosan, ,szeretettel kell á,po!n'i, javítani, kar -

1:Janta:rtani. Súlyosan vétkezik a dolgozó nép ellen az, akinek a 
gépkocsi olajo;z;Jásáról, zisírozás,áról, a víztel,enítésrőil, stb.-rő) 
kötelessége gondoskodni és ezt elmulasztja, vagy hanyagul végzL 
aki bár hall jé!, hogy a motor gyanusan „kopog", ez·zel mit sem 
törődve , a motor időe1őtti tönkremenéisét idézi re'.ő. Mindez,e!k 1a 
mulasztások nemcsak veszélyeztetik a gépkocsi jókarbanlétét, de 
esetleg népköztársaságunknak súlyos kárt .is okozhatnak és éppen 
eiérf a mu~asztó kafonáf nemcsak az öntudat01s iba,jtánsrak meg·
vetésének teszfü ki, hanem okai lehetnek annak i.s, hogy · a 
·mulasztónak a haditörvényszék előtt kell felelnie népellene~ 
magé\l,tartásáért. 

· A leggyakoribb fegyelmetlenség, amelyet gépkocsivezető 
honvédeink elkövetnek, a felelőtlen, szabálytalan hajtásban 
mutatkozik. · Aki előírt esetekben · a kürtjelzést elmulasztja, · aki 
szabálytalanulelőz, aki városban, vagy országúton 80-100 kilo~ 
,méteres sebességgel rohan, nemcsak a . súlyos tízezreket ·érő gép
kocsit, ne~csak a saját és · a gépkocsin utazó bajtársainak testi 
~pséget, nemcsak · a járókelők életét tÍs vagyohát veszélyezteti · 
mindep pill1;1ijatban, hanem · ezzel a magatartásával a régi úrú 
haramiák, & dzsentrik, a .gróffiúk színvonalárl:!. süllyeszti le magát 
Bankvez~r.ek elkényeztetett jampec gyerekeinek, raccsoló gróf
fiúknak volt· az a szokása, hogy az átlumpolt éjszaka, · vag-y 
a szőkehajú színésznővel a Balatonnál eltöltött hétvége után, 
mits,em törődve a ' közönséges halandók részére előírt köilekedési 
szabályokkial, Httyet hányva mások hizfonis5gára, őrült sebesség: 
gel száguldozta~ gépkocsiju~kal, mert ez hozzátartozott az úr( 
életmódhoz. :Arz I elmúlt rend~zer .az ilyen közveszélyes rpagat:H:': 
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tást - éppen azért, mert csak az útiosztály tagjai száguldo'zt<ik 
gépkocsi!aikon - _enyhe rendőri kihágásnak tekintette,' amelyet 
10~ 20 pengős pénzbírsággal· el lehetett intétni. Népi demokr á
ciánk azonban, mivel a gépkocsivezetés ma .már nem :úri szóra~ 
kozás és mivel a gépkocsi nem a grófok, hanem a nép Vagyonát 
képezi, ezeket a veszélyes · cselekményeket súlyos bűncselekmé 
nyeknek minősíti éspedig ,akkor i , ha a szabálytalanul hajtó gép 0 

kocsivezetőnek szerencséje van, balesetet iierh okOz és sem a gép·· 
kocsiban, sem másök testi . épségében kárt 'nem is okoz_ · 

Gépkocsivezető bajtársaink jól jegyezzék meg tehát, hogy 
azt a szabálytalanul hajtó gépkocsivezetőt, aki a szabálytalan 
vezetéssel a gépkocsit, vagy mások testi épségét, illetőleg életét 
veszélyezteti, törvényeink öt évig terjedhető fogházzal büntetik 
még akkor is, ha a veszélyeztetésen felül ténylegesen nem is tör
tént semmi „karambol", vagy gázolás. Még súlyósab büntetés 
fenyegeti a gépkocsivezetőt, aki szabálytalan hajtással nemcsák 
~eszélyt idéz elő, hanem másnak súlyos testisértést okoz, vagy 
a gépkocsit súlyosan megrongálja, ha pedig a balE;s~t . halálos 
következményekkel járt, egészen 10 é:vig terjedhető fogyházl,ün
tdést szabhat ki a bíróság. És ez nemcsak papíron van így. 
A közelmultban egy gépkocsivezetőt, aki a budapesti Margit
h.ídon súlyos ba [esetet okoz_ott, a katonai főtörvényszék 7 é.vl 
börtönre ítélt ! · · 

Nem egyszer előfordul, hogy a szervezetszerű g~pkocsí
vezetőt a vele utazó magasabb rendfokozatú bajtárs útasítja a 
.szabálytalanságra, rendsz,erint meg nem engedett gyors hajtáis,na. 
vagy pedig - anéilkül, hogy a gépkocsivezetői szolgálatból. le
váltaná - arra, hogy egy .időm engedje át neki a vezetést. A 
gépkocsivezető udvariasan bár, de határozottan tagad!a meg az 
ilyen ,kérés, ,utasítás, vagy akár . parancs végrehajtását é.;; ne 
tar.tson attól, hogy emiatt bárki is felelősségre vonhatja. Ellen
kezőleg, ha végrehajtja a törvényellenes parancsot, akkor kerül 
bajba. . . 

Ehelyütt külön is rámutatunk arra, hogy miként a fel
állított őr senkihek sem adhatja át fegyverét, ugyanúgy a gép
kocsi szervezetszerű vezetője - mindaddig, amig a gépkocsi~ 
vezetői szolgálatból fte nem 'váltják, vagy annaW teljesítésér~ 
képtelenné nem válik - senkinek sem engedheti át se parancsra, 
se barátságból a gépkocsi vezetését és p1=dig még akkor sem. 
:ha annak, aki a maga részére a gépkocsivezetés · átengedését ki, 
vánja, esetleg gépjárművezetői igazolványa is van. Ennek a sza, 
bálynak a megszegése még akkor is hadbírói efjárást . von maga 
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után, ha a szabálytalanság· sernmif éle balesettel, vagy károkozás.· 
sal nem is járt. . . . . 

Nemcsak a gépkocsivezető, hanem a gépkocsi parancsnoka 
is - aki rendszerint a gépkocsin utazó legmagasab rendfokozatú 
lmnvédegyén - felelős a gépkocs:vezető szabálytalanságaiérl. 
Ha tehát a gépkocsi parancsnok látja, hogy a vezető szabályta
lanul hajt, a legerélyeseben utasítsa a közlekedési szabályok 
megtartására, ha pedig szükséges, például ittasság esetén, gon· 
doskodjék „ a gépkocsivezető · haladéktalan leváltásáról. A meg~ 
felelő intézkedés elmulasztása nemcsak a gépkocsivezető, hanem 
a gépkocsi parancsnok felelősségrevonását ls maga után vonja, 
súlyosabb esetekben a haditörvényszék előtt. 

Itt kell fo:térnünk az ittasságra. A gépkocsivezető szol
gálata alatt, sőt már szolgálatra történt kirendelésétöl kezdve 
semmiféle sz,eszeis:ta~t nem f,o.gyas1zthat. Baráti kínálgatásokat is 
utasítson vissza és ne gondol!a azt, hogy nem fogják férfinak 
tartani, ha útközben nem iszik és kereken visszautasít minden 
szeszesitalt. Ne feledjék el bajtársaink · azt, hogy a gépkocsibal
esetek túlnyomó nagy részét a kisebb, vagy nagyobbfokú itiasság 
okozza. Ezen a téren kell gépkocsivezető bajtársainknak ~s a 
gépkocsi:parancsnokoknak is a legt<eljesebb öntudatról bizonyságot 
adniok és a legcsekélyebb f egyelmetlenséget is mellőzniök. 
illetve megakadályozniok. Az ittasság önmagában szigorú bün
tetést von maga után. 

Dolgozó népünk az öntudatos katonától azonban nemcsak 
azt követeli meg, hogy ne rongálja a reábízott gépkocsit és sza
bálytaLansá(;aival ne veszélyeztesse mások életét, . hanem azt is, 
hogy a gépkocsit csak arra használja, amire az szolgál. A dolgozó 
népet, tehát saját magát károsítja meg az a katona, aki jogosu
latlanul veszi igénybe a honvédség gépkocsiját, aki azzal „fekete 
fuvart" csinál. A gépkocsi:val csak azt az utat szabad megtermi, 
amely a menetlevélben, vagy egyébként a parancsban meg van 
jelölve és csak azokat a személyeket szabad gépkocsin szállítarü, 
akik a menetlevél, vagy a parancs, illetőleg az utasítások szerint 
erre jogosultak. E téren a rosszul értelmezett bajtárs:asság nem 
szolgálhat mentségül. Az a gépkocsivezető, akinek pl. Pécsről 
előírt menetvonalon Nagykanizsára keli mennie; nem teheti meg, 
hogy szabadságra induló bajtársát engedély nélkül, ,,szívességből" 
elszállítja a falujába olykép, hogy az előírt menetvonalat ezáltal 
10- 15 kilométerrel meghosszabbítja. De a városban valamelyik 
ked'v~s barát;át sem veheti fel a gépkocsira még akkor sem, ha 
ennek kedvéért menetvon·aláról nem is kell letérni. Az dlyesfajta 
szabálytalanságok nem veszélyeztetik ugyan a gépkocsit, · ~em 
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mások testi épségét, de súlyos fegyelmetlenségek és megfelelő 
esetben hadbírói eljárást vonhatnak maguk után. · 

A gépkocsiállomány a néphadsereg felszerelésének egyik 
legértékesebb és legnehezebben pótolható része. Ne feledkezzenek 
r.1eg tehát a bajtársak arról, hogy e téren a köteiességszeg~s 
szükségképen súlyos büntetést von maga után. De elsősorban ne 
a büntetéstől való félelet1!, hanem a szilárd _ politikai öntudat 
szabjon hel1es irányt a bajtársak magatartásának. Tartsák min
dig szemelőtt azt, hogy minden csepp benzin, amit haszontalanul 
elpoc~ékolnak és minden óra, amely alatt az általuk megrongált. 
gépkocs.i a javíltóműhe:ybe,ó- vesztegel, néphads,eregünk,et, dolgozó 
népünket és az egész béketábort gyengíti és ugyanekkor az im
perialistákat erősíti. Ne feledjék tehát el azt, hogy akkor, amikor 
szeretettel és gonddal, fegyelmezetten, az utasításoknak megfe
lelően járnak el, nem csekély mértékben vesznek részt abban a 
harcos munkában, ame:y a világ dolgozóit a bélk,e megvédése és a 
szocializmus építése terén egybeforrasztja. 

I _ -Nef~kdd sohasem, hogy óriási nemzeti r;agy;n van ~dd bi;~,a:· -------,-
j - hogy ezzel véd~ néped függetlenségét és szabadságát! 

--- ------

"' 
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BARCZA JENő hadnagy 

Y onatanyag és lófels~e.,.elés harbau
tartása, ke~elése és tárolása a nyári 
kihelye~és alatt 

A G-56 a) és b) .anyagnyilvántartási utasítás VI. FeJe-;
zetének . ismert~téséhez néhány gyakorlati' példát·· szeretnék adr.ii 
melyet á vonahanyag-szo!gálatvez'ető és a vórtatanyagot ha_sználq-
beosztottak hasznosíthatnak a nyári kihelyezés alatt. 

A) 

Altalában: 

A vonatanyag és lófelszerelés karbantartásához szükséges 
karbantartó anyagot (bőrpuhító olaj, karbolineum, kocsikenőcs, 
oyeregszappan) még az etLndulás előtt az álílandó elhelyezési kör
letben biztosítsuk. 

A karbantartó anyagok elíndul'ás ei'őtti biztosíltása kett~ 
célt szolgál : 

1. a kihelyezés területén nem minden esetben találjuk meg 
azokat a szükséges anyagokat, melyek a ránkbízott anyag jókar
banitartás!ához f eltéi:lenül .szükségesek. 

2. A kihelyezési területekre való megérkezés első p;llana
tában olyia,n követelmények elé vagyunk áfütva, melyek nem tesz:'k 
lehetővé a karbantai:tó anyagok helyszínen való biztosítását, il~ 
letve a karbantartó auyagok azonnali felhsználását követelik. 
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A karbántartó anyagokból bizonyos :készlet tárolása tehát 
,még a kihelyezésre elindulás előtt feltétlenül biztosítandó. · 

Hasonló készletet kell tárolni a lóf elszerelés k:eg. cikkeiből 
Lovaink a kihelyezési idő alatt abrakostarJsznyából zabolnak, 
Az abrakostarisrnya · rostaszerű kenderzsineg szövetből készül. 
A zaboló ló nyálával átitatódva kemény, törékeny lesz. A zabolá$ 
alatt a lövak mohón belekapnak. a zabba és metsző fogaikkal 2z 

abrakostarisinya oldalát kiharap:ák. A kezdetben kis lyukat -
nagyon helytelenül - a hajtók összedrótozzák, h~gy a lovaikat 
<1 már javításra szoruló abrakostarisznyából is tudják etetni. 

Az összedrótozott abrakostarisznyában .a lovak könnyen 
megsérthetik. szájukat. Ha azonban a k:helyezésre való indulás 
előtt kellő ' mennyi;ségben biztositottunk abrakostarisznyákat, a ja
vításra szoruló abrakostarisznyákat könnyen pótolhatjuk a javf
tás tartama alatt. 

A kenderkötófék a · kihelyezések alatt állandó használatbaP 
van. A kenderkötőfék szára kidörzsölődik, elvékonyodik, elsza!<ad. 
Szakadozott, kötözött kötőfékkel jó· erőben lévő' lovainkat nem 

. tudjuk fékentartani. Ezért a kihelyezés területére való megér
kezés után rövid időv:el · már szükséges néhány kender kötőfék 
javításról gondoskodni éts· a javításra · le:idott fi<ötőfé,keket 
a magunkkial hozott készletből pótolhatjuk. 

A· kendP.rkötőfék nagyfokú elhasználódását úgy is meg
akadályozhatjuk, hogy · az állandó elhelyezési körletünkből a bőr 
istálló-kötőféket , lánccal és golyóval magunkkal visszük. Hogy a 
bőr istáhló-kötőfé'kett a kihelyezés. időtartama alatt használhassuk, 

· ~áborszerű lóállásainkat úgy k,ell elké~zíteni., hogy egy lóálláson 
be:iil két vaskarika bes!zerelhető kegyen; mely . vaskari.kákban 1a 
bőr istálló-kötőfék láncos része szabadon mozoghat, a ló moz
gását köve,tve. 

Résztét'ei~en : .. 
.. ( 

· A kihelyez~s.sel járó· fokozott igénybevétel elsősorban a 
Járművekre y;ot)atkozik. Szükséges tehát, .hogy elsősorban a jár
mfívek karbantartására fordítsunk különös gondot. A haszn;íl:3.t
ban lév5 járműveket használat 'közben úgy óvhat:uk meg legjob
ban, hogy a hajtó minden adott 1ehetőisé.g,et kihasználjon járműve 
kímélésére: Aqnak ellenére; hogy az ország01s járművet műsza1ki 
f.elipíté$e . ,igen nehezen járható ter~pre, · mostoha útviszonyok 
melilettr is adkalmassá kszí ia szállítás,ra, még:s~m engedhető meg, 
:tlogy. (ttröv1dfüés, r,övidebib idő a1att körletbeérés! cél'jából a jár
művekkel árkon-bokron,· hegyen-völgyön köz1elkedjéik. 



A járműkímélés ott kezdődik, mikor a hajtó az adott kö
rülményekhez k~pest mindig a legjobb részén hajt az útnak, 
illetve terepen hajtásnál a gödröket, bukkanókat, köveket, tuskó
_kat kikerüli. A megterhe:t jármµvel egy-egy gödörbe huppanás 
.azonnali nyújtótörést, de legalább repedést okoz. Meredek utakon, 
é1es kanyarokban gyakori a lőcstörés az elővigyázat elmulasz
tásakor. 

A napi foglalkozás befejeztével soha nem szabad elmulasz
tani a ;ármű karbantartását. A menet alatt a kocsira rakódott 
port, piszkot le kell mosni, ·tengelyeket megkenni és a rudat az 
ojmű-böl kivéve, vagy alátámasztva, árnyékos helyen, a jármü
veket kiigazítva kell tárolni. 

A járművek telephelye tükrözze vissza az alositály f e
gyelmét, politikai öntudatát, A telephelyen mutatkozó rend alapja 
a harckészségnek, mert össze-vi:ssza hagyott . járművek, illetve 
azok alkatrészei gátolják az alosztály menetkészségének gyors 
elérését. -

A taligákat a napi használatban ugyanúgy óvjuk, mint a 
járműveket. Karbantartásuknál bő vízzel kell a sártól ,és piszoktól 
lemosni és lemosás után szárazra törölni. Petróleummal, ólajjal, 
vagy firnis zel nem szabad ledörzsölni, mert az o!ajfesték óvó 
ereje csökken. 

A taJi.ga kereke fémagyú, ezért golyósosapagyzsírral kell 
megkenni, kocs,ikenőcsöt csak szükség esetén haszná'.unk. 

A szerszámzatnak 

felt~1enül biztosítanunk ke!l egy fedett helyisé\2;et. Ezt a táborban 
található eszközökkel ke!l dőteremteni. A tetejére .azonban kát
ráqypapírt tegyünk, mert néhány rnapos eső a bőr-részeket erősen 
megrongálj1a. A nyerges . helyét 'úgy vá'.a,sszuk meg-; hogy a. lovak 
elhelyezési kör1etétől · ne legyen távot és könnyen őrizhető legyen. 
A nyerges helyén található fákat oly nagy területen, hogy az aJ
ooztály szerszámzata benne ,e'.férjen, kerítsük körül. A lkörülkerítés 
vékony faágakkal, veszők!kel es_et!eg fonáesal történj,ék. 

A körülkedtett rész tetejere tett ,lombsátor csak a tűző nap
tól óvjia a szerszámokat. Ezért kell vízhatlan impregnált ianya1gigal 
befedni. 

A szersz.ámos belső részén elhelyezett tkampósszegek és 
bakok a szerszámzat tárolására szo1gálnak. A szerszámos bejárata 
sose leg-yen szé:lel szembe, mert a :snél kitisztított es o!ajjal b,ekent 
szer,számra igen sOlk port visz a, nyergiesbe, esös időben az esőt 
bevágja. · 
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A !Ó6z,erszám 1a k ihelyezés alatt, az erős igénybevétel mel
lett az időjárás vis.zot1'!iagságainak is nagy mértékben ki van téve. 
A bőrrész,ek, a textEanyagok, a fémrészek az időjárás viszontag
ságait a ke'.lő karbantartás né'.kül nehez,en bírják. Leggyakioribb 
eset a nyári kihelyezésen 1a tűző nap, mely k3szárítja a bőrt. Szára
dás következtében ia bőr ru-.g1a:masiságából v,eszít, törékeny lesz. 
Fokozott zsírozáisisal akadályozzuk . meg a bőr 1teljes kiszáradását 

Károsan befo!yásolja az anyaig haszná'.hatósági fokát a 
nyári zápor, de még inkább .a napok:g tartó esős időszak, illetve 
a páradús hűvö,s éjsz,aka. A megázott ,szerszámot a hozzátartqzó 
pokróccal, vászonból készült kieg. cikkeivel együtt ,először teljes-en 
meg k,e] ·iszárítanunk. 

A .szárítás száraz, hűvös helyen 1örténJék. A pokrócokat, 
ponyvákat, zsákokat terítsük rá a• bokrokra, de ne a legtűzőbb 
napon a dé'.i órákban. 

Az anyag telj,es megszáradása után tisztítsuk meg sártól, 
piszoktól és a bőr részeket bőrpuhító 0'1aj jal kenjük be. A p,okróco
kat kikefélé,s után össz.ehajtogatva tárolhatjuk. 

A ponyvát ne hajtogassuk, mert a hajtásokon . törik az im
pregnált rész, e'.kopik és 1a hajtog1atás helyén beázik. 

A vasnészeket orsó vagy gépolajjal ,olajozzuk be vt!'.konyian, 
hogy azon rozsdafoltok ne 1ke'.etkezzienek. 

főzöeszközök. 

A mozgókonyha karbantartás.frt négy rÉISzre os:.djuk: 
a•) menet e'.őtt · a kerekek go!yóscsapágyzsírral való meg

kenése, 
b) menet után por, piswk, .sár letörlése, lemosása olajjal, -

vagy Ern:sszel való bekenés. · 
c} főzés után éte!maradéktól; odatapadt zsírtól a kai!a11ok 

külső részeire tapadó konomtól f:.sztíts~k meg. .A moLdony hús
szekrényét, kiatlianait minden esetben me'.eg vízzel moss:..tk le. 
A napi főzés befej,ezése után a kitisztított mozgókonyha tfü:szekré
nyét, katlanainak összes; nyílás.át zárjuk le, 

d) elhe'.·yez>ésben a moz,gókonyha helye mind~g tető a'.att 
Jegyen. A m0zgókonyha t•e!jes egészében fémből készült, ezért az 
eső, a harma,t és a pánadús. levegő niagyfokú rozsdásodá:;t okoz. 

' A főzőüst éisia főzó:áda katlanainak karbantartása a mozgó-
konyha katlaniaihoz hiason!óan történjék. , · 

A főzőeszközök t isztításánál gya1kran használt fahamuval 
óvatosan kell bánni. A katlanok belső oldalá~ a fahamuVJal könnyen 
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iielsérthetjük és iaz így keletk,ezett mélyedéSekbe pbwk kerül. Tísz·-
tálalans,ágoktól nehezen tudjuk csak megiís,dítani. · 

A hamut alumínium ,edényeknél hasznalni ne;m szabad, mert 
a hamu víz jelenlét.ében erős lúgos veg,yü!etet ad. mely a;, alumii
nium anyagát támadja meg. 

A főzőeszközökön található ö-zíjaiatot bőrpuhító olajja·l 
ápoljuk, a szerszámokhoz hasonlóan. 
· A fenti néhány sor iaz ,említiett szaibalyzatból ern lékezt,etőt. ad 
az anyagkezefö számára. 

Felmerülhet még az a kérdés, hogy: ez egyes. ianyagcikk~kr,e 
vonatkozó anyagkarbantartá6t mikor. hogyan. ki fogja a kihelye- · 
zés a1att végrehajtani és ,ellenőrizni. · 

A .napirendben az egész tábor élciiét percről-percre beooztó 
időbeosztás szabályozzia, mely 'kell hogy l~hetőséget adjon minden 
kivonulás befejezése után a haszná:t anyagok karbanhely;ezésére~ 

A tapaszitalat szierint napi 30 perc e!eg,endő ama, hogy az 
e:i:tyes anya:gokon a rnapcmta ,szükséges. ikarbantartáist elvégezzük 

Messzemenően ki kell használni a lkiktépzési időn· belül be
állított anyagk1arbantartási időt. Az any;:i.gkarbantartás töké!eteis 
megszeirvezéis·ét az anyagmem-felel& - zolgá~·ati ág vezetője -,
kell hogy végezze. 

Tudatosíta1ni foell 1t1inden bajtárssal, hogy az anyag kezelélse, 
dolgozó népünknek áldozatiós munkájából iszerzett - a látszatnál 
nagyobb értékű anyiag kezelése mi.:y nagyje~entőségű , 

Tudnia kell, hogy 1a rábízott anya:g,ért. annak karbantartá
_jáéd 1elsősorban ő f,e1,elős. Felelős előljáróin keresztül a,z egész dol-
gozó népnek. , 

A vqnatanyágszolgálat v,ez,etőj,e á'.lj,on ISZikla6zi!árdian hiva
táisa magaslatán és teremtse meg a kihe1y;ezés alatt is azt ia szilárd 
anyagi fegyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy a közelmultban ki
adott vonatanyag ,és lófelszereléis értékcsöikkené . nélkül,. mennél 
hosszabb ideig b:ztosHs.a a csapat mozgékonyságát, harckészségét. 

Nehézsé)gie.i áthidalására támaiszkodj10,n ·a Párka és. politi~ 
kai!Jag táma1ssza a1lá a karbantartás iszükse~ességét A sorozáh;xs 
hiányosságoknál lássa meg az 1ellenség k,ezét, mely ,arra törelkszik, 
hogy ,az értékes f elszere:ésünkben idöelőtti súlyos rongálódásokat 
okozz,on. 

Nevelj,e beosztottja,it a dicsőcség,es Vörös Hadsereg harco 
sainak példája nyomán, Hogy feladatánaik rü0%-os ellátá6áva,! 
építse a szocializmust és ,erősítse annalk megvédőjét, néphadsere
i;riiHJk.et. .\ 
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llQZLf/lfl}/JJ SZOLCÚL.IIT. 
LANG GYőZő őrnag, 
'. ', . . 

Kocsimegrendelés, rakodási. idő, kocsi• 
álláspéns 

A honvédség működéséhez, életéhez nagy anyagmennyi
ségek szükségesek. Felszerelés, élelem, bútorzat és számtalan 
más, igen nagy . mennyiséget jelentő ianyagot kell nap mint nap 
a felJ;lasználás he!yére szállítani. A szállítás legfőképpen vasúton 
történik. Népgazdaságunk szempontjából igen fontos, hogy a 
vasúti szállítás gyorsan és zökkenőmentesen bonyolódjék le. 
. Termelésünk napról-napra növekszik, máris túlhaladtuk a 

~áború előtti színvonalat. Vasuhaink tehát megnövekedett. felada· 
tok előtt á'.lanak. Ugyanakkor tudjuk, hogy a háború folyamán 
vasutaink igen nagy károkat szenvedtek. Bár a vasutak újjáépí
tése hatalmas lendülettel hialad előre, mégis igen nagy feladatot 
jelent a vasútnak a szállít~sok gyors lebonyolítása, mert a ter-
melt és szál!ításra váró áruk mennyisége is napról-napra nő. 

A vasút dolgozói hatalmas erőfeszítéssel igyekeznek meg-
. oldani a p.roblimát. Egyik megoldási mód ia ke,csiforduló ide jé- _ 
nek megrövidítése. A kocsiforduló a megrakástól a kirakásig ter
jedő idő. Ha a kocs:for<luló id'ejéJt felére szorítjuk le, ez azt je'.enti, 

i hogy változatlan mennyiségű vasúti kocsi esetén a szállított áruk 
mennyiségét kétszeresére tudjuk emelni. 

Népgazdaságunknak egyik döntő kérdése, hogy a szállítá-
sok zavartalanságát biztosítsuk. A néphadsereg tagjainak minden

, ben elő kell mozdítaniok a közös. oél elérését. Ezi. azáltal is meg
. valósíthatjuk, .ha szállitandó anyagunk számára a vasúti kocsikat 
helyesen és a takarékosságot szeme'.őtt tartva rendeljük meg, ha 
az előírt rakodási Jdöket betartjuk, ennek következtében a kocsik 
ácsorgását, illetve a kocsiálláspénz felmerülését elkerüljük. -
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Erre vonatkozólag szeretnék a bajtársaknak e soraimmal 
segítségére lenni. 

1. Kocsimegrendelés. 

A tervezett anyagszál'ításhoz idejében kell a VJasúti kocsit 
biztosítani. Ez a kocsimegrendeléssel történik. (Természetesen 
csak kocsirakományú küldeményeknél, mert kisebb ú, n. darabáru 
küldeményhez kocsit rendelni nem kell:) 

A kocsimegrendelés írásban történik, akár a vasút erre a 
célra rends{eresített nyomtatványán, akár egy papírlapon, 
,amelyre a szükséges adatokat' feljegyezzük. . . 

A kocsimegreridelést legkorábban a tervezett rakodás előtt _ 
4 nappal lehet megtenni. A vasútnak·azonban rendszerint 24 óra 
szükséges a kocsi biztosításához. Altalában tehát 2 nappal előbb 
rendeljünk kocsit a berakás előtt. 

A kocsimegrendelésen tüntessük fel: 

a) az áru megnevezését viagy a szükséges kocsif ajtát 
(fedett, nyitott, pőre stb.), 

b) az áru megközelítő súlyát, terjedelmét vagy a szüksé-
ges vasúti kocsi raksúlyát, 

e) a rende'.tetési állomást, 
d) a berakás ikezdeténe,k tervezett időpontját, 
e) az esetlegesen szükséges rakszerek fajtáit és darab

számát. 

a) A különböző fajta áru szállításához többfajta vasúti kocsi 
van. lgy: fedett -, nyitott-, pőre-, tar~ály- stb. koosikat is'merünk. 
Ha közöljük a vasúttal, hogy mit akarunk szállítani, akkor a 
vasút olyan fajta kocsit fog adni, ame'.y arra a célra a legjobb. 
Ha a feladni kívánt anyagot bármely oknál fogva nem lehet meg
nevezni, akkor nekµnk kell megállapítani, milyen kocsifajtára lesz 
szükség. 

b) A súly és terjedelem azért fontos, mert ennek alapján a 
vasút ia rakománynak megfelelő raksúlyú kocsit (10, 15, 20. 40 
stb. tonnás) ál'ít ki. Ha .nem jegyezzük be a kocsimegrendelésbe 
a küldemény súlyát, úgy azt kell bejegyeznünk, hogy hány ton
nás vasúti kocsi szükséges. 

c) A rendeltetési állomás megadása azért szükséges, mert 
1a vasúti vonalak te'jesítőképessége nem egyformlJ. A vasútnak 
tehát felül kell bírálnia, hogy keréknyomás, tengelytáv és rako
dási szelvény tekintetében milyen követelm:ényeknek kell meg
felelnie a vasúti kocsikna~ 
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d) A vasút csak a berakás napjáruak meghatározását 
kívánja, de adjuk meg a berakás kezdetének köze'.ebbi időpont-
ját ( órát is}. . , 

e) A va:sút dí jazás ellenében hasznMaatra bizonyos rak
szereket bocsát rendelkezésre (pl. . kocsitakaróponyva, rakoncák, 
V1asmellretesz és válaszretesi, rinfuza ajtóbetétlap stb.) Az erre 
vonatkozó igényt már a kocsimegrendelőlapon fel kell tüntetni. 

Akkor járunk el he1yesen, ha a küldemény részére olyan 
kocsit rendelünk, amely a leggazdaságosabban használható, azaz 
amelyet hordképességéig vagy térfogatáig megnakunk. Ha több 
kocsit rendelünk, mint amennyi az árunak szükséges vagy na
gyobb raksúlyút, akkor szállítóteret vonunk el. Ha a megrendelt 
kocsikra, vagy azok egy részére nincs szükség valamilyen oknál 
fogva, akkor hia'.adéktalanul mondjuk le a kocsikat, hogy azok 
feleslegesen ne ácsorogjanak és más célra felhasználhatók 
legyenek. 

A lemondott kocsik után a vasút díjat követelhet. Még
pedig ha a lemondás a kocsi rendelkezésre bocsátása előtt tör
tént, akkor 12 órai álláspénzt, ha a lemondás a kocsi kiál'.ítáS1a 
után történt, akkor a 12 órai kocsiálláspénzen felül még a rendel
kezésre bocsátástól a visszaadásig eltelt órákra eső kocsiállás
pénzt is , 

2 . . Rakodási idő . 

A szál'ításra kerülő anyag ki- és berakásának idejét ia 

K:özlekedés- és Postaügyi Miniszter időszakonként szabályozza. 
Jelenleg a ki- és berakási idő egyaránt 6-6 nappali (5 h- 20 h-ig) 
hétköznapra eső órában van megállapítvia. 

Ha tehát szombaton" 18 h-kor állított ki a vasút egy vasúti 
kocsit, akkor azt hétfőn 9 h-ig kell megrakni. A szombati (hét
köznap) napon ugyanis 20 h-ig már csak 2 óra v,an, a másik 
4 óra hétfőn reggel 5 h-kor kezdődik és 9 h-ig tart. 

A rakodási idő feladásra kerülő kü'.deménynél akkor kez- -
dődik, · amikor a vasút az üres kocsit a feladó rendelkezésére 
bocsátotta. A kirakásria kerülő küldemények rakodási ( elviteli) 
ideje az értesítés időpontjában kezdődik. Ha az értesítés 20 h 
után történik, akkor csak a következő nap reggel 5 h-kor kez
dődik az elviteli idő és 11 h-ig tart. 

Ahol iparvágány van (nagyobb raktára:knál stb.), ott a ra
kodási (elvite' i) idő ia kocsinak az iparvágányra való kiállítása 
időpontjában kezdődik, egyebekben az első két bekezdésben fog
laltak mértékadók. 
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A rakodást (kirakást) igyekezni kell az előírt idő alatt 
befejezni. A megrakott, illetv,e kirakot11: kocs::t ,a vasútna1k azon·-
nal be kell jelenteni. · · . 

Kü'.önösen iparvágányokon történő rakodásoknál fontos ez, 
mert a bejelentéssel a rakodási idő felszámítása megszűnik. Ha 
pl. a vasút az iparvágányról a 12 h-kor üresnek, jelentett kocsi
.kat csak 19 h-kor viszi ís el, a 12 h és 19 h közötti idő már nem 
terheli a rakodási időt, azaz nem kell kocsiá!láspénzt erre az időre 
fizetni. 

3. Kocsiálláspénz. 

A megrende:t, de igénybe nem vett kocsik ufán, valamint 
a ralkodási (elvite:i) idő alatt be-, illetve ki nem rakott koos,ik után 
kocsiálláspénzt kell fizetni. Ennek összegét időnként a Közleke
dés- és Postaügyi Minisztérium állapítja meg. 

Jelenleg a kocsiálláspénz 

24 óráig óránként 4.- Ft 
25- 48 óráig óránként 6.- Ft 

48 órán túl óránként 8.- Ft 

A kocsiálláspénz mint látjuk, jelentős összegre emelkedhet 
huzamosabb ideig álló nagyobb küldeménynél. Az átvevőnek iga
zo'.nia kell azt az okot, ar:nely miatt a kocsiállás pénz felmerült. 
Az ok lehet: honvédség személyeinek hanyagságából vagy mu
lasztásából eredő; a vasút eljárásábót adódó; vagy elháríthatatlan 
körülményekből következő. Ha a kocsiálláspénz felmerülését hon·· 
véd szemé'.y tfanyagsága vagy gondatlansága okozta, akkór kár
térítési eljárást kell a mulasztó ellen lefolytatni. Ha a \éa.Sút eljá
rása miatt merült fel · a kocsiálláspénz, akkor annak elengedésére 
a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Az a parancsnok tehát, aki kocsiálláspénzt fizet ki, vagy 
ilyen számlát' záradéka! (pl. i'parvágány számlát), tartoz:ik a kocS,i-
á!láspénz felmerülésének okát is megjelölni. · 

Fentiekből kifo'.yólag ,a takarékosság é népgazdaságunk 
érdekében akkör járunk el helyesen, ha: 
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A) a feladásra kerülő küldemények számára olyan fajtájú 
és hordképességű kocsit rende'.ünk, amely annak a kül -
deménynek a részére a leggazdaságosabb, , 

B) a szükségtelenné váló viasúti kocsikat azonnal lemond-
juk, · ' . : 

C) annyi kocsit r~ndelünk, ia.mennynt a: rakod::\s!i idő., aliatt 
meg is tudunk rakni, 



0) a ki- és berakodást gondosan megszervezzük , úgy 
hogy az az előírt idő alatt befe_jezést nyerjen, 

E) kirakásnál, ha nincs elég vasúti szállítóeszköz az áru 
elvitelére, ia küldeményt a legrövidebb idő alatt kira-

1,{atju.k és később fuvaroztatjulk e; 
Ezeknek a szabályoknak betartásával nagyban hozzájáru

lunk vasutaink teljesítményének növeléséhez, ~zen keresztül pedig 
népgazdaságunk erősödéséhez és a szocializmus építéséhez 

Nincs szebb, és magasztosabb kötelesség, 
mint népünk parancsát hiánytalanul teljesíteni! 
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ílJlszs/ci)(J(I/ SZOLl}/Jf/Jl 
DR. BERÉNYI BÉLA o. őrnagy 

Két eü. rendelet rnargójára 

,.Sztáfo,: ,.Az élet ' elvtársak, meg· 
javult. Az é:e-t v:dá<ma,bb lett." 

A közelmultban két nagyfontosságú eü. rendelet jelent 
meg, amelyek fö'.ött vialahogy könnyedén napirendre tértünk. Egy
szerűen tudomásul vettük őket, anélkül, hogy kiértékeltük volna 
azok politikai és gazdasági je1 entőségét. Pedig amilyen hiba a 
kritika és önkritika fegyverével nem élve hiányosságainkat 
elkenni, éppen olyan hiba az, ha sikereink, eredményeink felett 
egyszerűen elsiklunk, azok1at lebecsüljük. 

A gyógyszerrendelet és az új fogászati rendelet szorosan 
beletartozik a szocializmus építésének abba a szektorába, amely 
az életszínvonal ál'.andó emelk,edésiét jelenti. Hiszen az életiszín
vonal. emelkedése nemcisak, sőt nem is e:sosorban ,abban nyi'.vá
·nul meg, hogy a munkabérek összegszerűen emelkednek, hanem 
sokkal inkább abban, hogy a reálbérek emelkednek. Mit jelent a 
reá'.bérek emelkedése? Azt, hogy a dolgozók az árak csökkenése 
és a szociál_is juttatások emelkedése révén szebbé, vídámabbá 
tehetik életüket. Több ·jut ruházatra, a lakás kényelmének, szép
ségének emelésére, és több jut nem utolsó sorban kulturális cé
lokna, könyvekre, színházra, hangversenyre, mozira stb. 

A kommunizmust építő Szovjetúnió példájából is láthat
juk, hogy az életszínvonal rohamos eme'kedése nem fizetéseme
lésekben, hanem az árak állandó csökkenésében nyilvánul meg. 
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Nem lehet kétséges, hogy az ingyenes gyógygszerszolgál
tatáis, az ingyenes. fog.keze'.é,s, és a rendkívül olcsóvá vált fog
pótlás egy-egy csa'ád életében komoly megtakarítást jelent, amely 
nem csekély mértékben járul hozzá életszínvonalunk emelkedé
séhez. 

Egy percre se tévesszük szem elől, hogy milyen nagy hálá
val úarto~unk mindezért a felszabadító Szovjetúniónak, nagy Pár
tunknak, amely felszabadításunk óta ál'andó diadalmas harcok 
közepette biztosította dolgozó népünk felemelkedését és végül dol
gozó népünknek, elsősorban munkásosztályunknak, amely lelke
sedésével, szocialista lelkületével aránylag rövid idő ialatt ilyen 
~atalmas eredményeket ért el. 

·-· - --- --------
Népi 1demokráciánkban legfőbb ét-ték az ember. ---~! 
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HUUYAI PAL , ,1 ·na gy 

A vásárolt pótlovak takar,nányo~J,sa;~ 
idomítása a~ első két bón,apba11 

\ 

A lóidomítótelepek működésében a lovakat mi.1.t egyedeket 
frkintve, az állandó legérzékenyebb időszak: a bevonult lónak az 
első 2 hónapja. Mivel a loviak vásár!ása állandóan folyamatosan 
történik és a lovak állandóan kis csoportokban vonulnak be, így 

.ezeknek az „első" szoktatási időszakoknak a szintén · folyamatos 
beállítása nem !kis gondot és fe!iadatot okoz az err.e hivatott 
felelős parancsnokoknak és szakembereknek. Erről az időszakról 
szeretném néhány tapasztalatomat összefoglalni, talán lesz közöt
fük olyan . is, mely újszerű és ezáltal közös munkánkat előbbre 
viszi, illetve e'őiadásom módot ad e tárgykörben felszólalásokra, 
melyek építő munkánkat elősegítik. 

A megbeszélendő tárgykört három alcsoportra osztom: 
1. A bevonult lovak takarmányozása és rendszeres efetés

hez való szoktatása. 
2. A használati. minőség . !'iZerinti szoktatás első időszaka. 
3. Betegségekre való érzékenység az első időszakban. 

J . A bevonult lovak takarniányozása és a rendszeres etetéshez 
való szoktatás. 

A, bevonuló lovakat megfigyelve, azt tapasztaltam, hogy 
azok különösen az első napokban nyugta1anok, kaparnak, nyerí

. l:enek, egyesek napjában többször iaz állásban megizzadnak, mely 
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tünetek ;kétségtelenül az új, ismeretlen környezetnek és nem 
utolsq sorba,n, a megszokott párjuktól yaló elválasztásnak tulajdo
nítható. Az első napokban a legtöbb ló keveset, egyesek egyálta
lán nem esznek, néh_a még á felkínált vizet is elutasítják. Ezek a 
napok 1a beérkező ló kondíciójában feltűnő leromlást okoznak, 
melynek :oka a íentieken kívül még az eladó gazda takarmányo
zási módszerében is rejlik. Tudjuk, hogy a gazqa főleg szálas
takarmánnyal, ha van, lucernával, lóherével etet, szemes takar
mánnyal pedig nagyon csinyjáh bánik, és abból inkább csak kuko
nicát,: vagy úgynevezett gazdasági (fuvaros) keveréket ad lová
nak, mely utóbbi kukorica-dara, sze~skia, répaszelet erj~sztett 
keverékéből áll. A gazdaságnál a ló többnyire bőven áll alomban. 
Szalmában , ugyanis ritkán van hiány s így módjábai1 áll egész 
nap szálastakarmányt szálazni. Az így tartott lovak kondíciója 
szemre nagyon tetszetős és csak gyakorlott szemű ember látja 
meg ,enrrek osaló jeHegét, mert a ló, mint szakmai nyelven mon
dani szoktuk, ,,fel van fújva". Az őszi és tavaszi munkáknál ezek 
.a loVlak már lefogyva, lezsarolt állapotban láthatók, ami az emlí
tett takarmányozás és a ,rendszertelen igénybevétel következ--
ménye. · 

Ezek előrebocsátása után szeretném előadni azt a tapasi
.talatomat, hogy a bevonul.ó lovak a lóidomítótelepeken az első 
hónapban kondícióna erősen visszaesnek, leromlanak, és csak a 
második hónapban kezderiek lassú javulást mutatni. K:omo'y kon
díció-javulás csak a negyedik, ötödik hónap után tapasztalható. 
A szervezetnek ez az ingadozó reagálása természetesen hátrányo
san befolyásolja a ló kiképzési lehetőségét és különösen a laikus 
-szemlélők részéről sok félremagyarázásra ad okot. 

A je'enségeken elgondolkoz:va, rájöttem, hogy ezek egyik 
fő oka a gazda és a honvédségi ·etetési rendszer, valamint a fel
adott .táplálék minőségkülönbségében található meg. 

· A lóidomítótelepeken 'egy hátasnak minősített ló takar-
-mánykiszablata naponta az alábbí : 

5.000 gr. szemes lótáp 
3.400 gr. széna 
3.000 gr. alom szalrna 

Ezen kívül á'.Jat.orvosi javaslatra a bevonult pótlónak 
6 hónap tartamára : 1.000 gr. zabpótlék engedélyezhető. Tekintve, 
hogy e pótlékra a bevonult pótloviaknak úgyszólván kivétel' nélkül 
s,zükségük van, ez az , állatorvosi javaslat . - -elsősorban hátas
l'ovaknál . - .csak -formai alátáll).asztás, viszont adminisztratív sok 
,időt vesz igénybe ~s, az engedé;Ly., ~öbbnyire hosszú. késéssel érke
zik meg a cS1apathoz. 



Ha a pótlékot is figyelembe véve külön csoportosítjuk . a 
szemes és szálastakarmányt, úgy . az alábbi eredményt kapjuk: 

Szemeslótáp 6.000 gr., i5 gr. só. 
Szálastakarmány (széna + szalma) 6.400 gr. 

A fentiek szerinti csoportosítást alábbi megfigyelésem alap
ján tettem meg. Azt fap?sztaltam, hogy .i bevonu'.t lovak az első 
két-három nap után úgy ia feladott szénát, mlnt az almot mind 
föleszik és teljes csupasz állásban állva még ott található trágyás 
alommaradványt is esiegetik, ugyanakkor a feladott .szemes lótá
pot maguk előtt hagyják. Ez ia he'.yzet nem változik az első 
hetekben és csak azután kezdik a lóvak a szemeslótápot teljes 
egészében elfogyasztani és kezd kondíciójuk szemmelláthatóan 
javulni. Az első hónapokban a szálástakarmányok iránti éhség 
oly nagy, hogy füandó a szemlék részéről az a kifogás, hogy a 
lovak alatt nem található kellő mennyiségű alom, ami azután arra 
vezet, hogy az istállóparancsnokok hajlamosak az almot úgy 
elhelyezni, hogy ia ló azt az állásban ne érje el, ennek viszont az 
a következménye, hogy ugyanezt a ló trágya formájában mégis 
csak föleszi, am:nek következtében gyakori a kólikáiS megbetege
dés és azzal a hátránnyal is jár, hogy a még mi11dig jól értéke
síthető alomszalmát a ló értéktelen trágya al1akjában fogyasztja . 

Megfigyeléseim alapján az ezer gramm zabpótlék helyett 
széna pótlékot kérvényeztem és egyúttal elrendeltem, hogy az 
a'omszalmát úgy kell elhelyezni, hogy annak nagyobb része a ló 
által könnyen elérhető helyre kerüljön. Ekkor azt tapasztaltam, 
hogy a lovak az így elhelyezett almot az első időszakban a széna
pótlékkal együtt továbbra is elfogyasztották, gyors erőál' apot
javulás állt be és a kólikás megbetegedés is egészen kivételes 
esetté vá'.t. Hozzá ke'.1 még fűznöm, hogy rozs-szalmát ·nem 
engedtem almozni és azt alomszia 'mának nem fogadtam el. Ettől 
a szalmaf éleségtől ugyanis szintén gyakori kólikás megbetege
déseket tapasztaltam. Az új kísérletként beállított etetésnél a 
lovak takarmányfogyaszása az első három hórnapban kb. az aláb·· 
biak szerint alakult: · 

Zab 3.000-töl 4.000 gr. 
Széna 5.400 gr. 
Szalma kb. 2.000 (1.000 gr. alomként elhasználódott). 
Só . 15 gr. 

Ez iaz elfogyasztott takarmánymennyiség a lovak első idő
szakára elegendőnek mutatkozott, de termésretesen nem o'.dódott 
meg, az ialom kérdése, ami a lovak alatt nem ig~n volt ekkor sem 
található. 
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NagyjáMl az e'sö három hónap után mindinkább tapasztal
ható volt, hogy több és több alom · maradt a lovak alatt, viszont 
emelkedett a szemes lótáp iránti igényük. Ezt az eddig megt1á.ka~ 
rított szemes lótáppal tudtam pótolni és a negyedik hónap végére 
a lovakat kitűnő erőállapotban talá'tam. ·· Megf_igyeléseim sokat 
foglalkoztattak és magyiarázatot keresve, élettani kérdésekben 
ál'.atorvos bajtársakhoz fordultam. Feivilágosításuk szerint az élő 
szervezetnek, így a lónak is a táplá'.ékba főként az alábbiakra 
van szüksége: · 

Fehérje 
SzéJ1hidrát 
Asványi sók 
Vitaminok 
Gyomorkitöltő biallaszt-anyagók. ; 

Az általam felvetett kérdésben az utóbbi tápanyag érdemel 
a legtöbb figyelmet. A többi f elsoro'.t táplálékot a lónak ugyanis 
meg kell kapnia és találnia takarmányjárandóságában. A ballaszt 
1anyag fontossága kitűnik az általam elmondott összehason'ításból, 
hogy mit eszik a pótló megvásárlása előtt és mit kap a honvéd„ 
s~ghez való bevonulása napjától. Gondolom eléggé szemmel lát
hatóan kitűnik, hogy ezek a gyomörkitöltő bal'aszt anyagok nagy 
mértékben hiányoznak és a lovak ezt elég szemléltetően je'zik és 
mutatják. V,alószínűleg emellett nagy szerepet játszik a szemes 
lótáp szokatlansága és ennek folytán az első időszakban a gyo
mornedveknek, nyá'nak az ilyen táplá'.ékhoz elégtelen jelenléte. 

A véletlen folytán egy e_llenőrző megfigyelést is tehettem. 
Ugyanis az alakulat áthelyezése és egyéb nehézségek folytán a 
már éppen kiváló erőál'.apotban lévő rámbízott lóanyiag az utóbbi 
másfél hónap alatt az engedélyezhető pótlékot nem kapta meg. 
Ugyanebben az időszakban más szolgálati elfoglaltságom miatt a 
lótápanyagot 3- 4 hétig nem láfüattam és beérkezésem után meg
döbbenve tapasztaltam az egész lóá]ománynak ijesztő erőállapot
beli leromlását. Igaz, hogy . ezt az éppen közbeeső szőr
váltás is befolyásolta, de eléggé nem indokolta. Almot a lovak 
alaH viszont megint nem talá'.tam és. ismét tapasztalhatta~ a már 
e.több elmondott trágyafogyasztást, tehát a gyomorkitö.tő bal-
lasztanyagok határozott hiányát. · 

Megfigyeléseim alapján, - szemelőtt tartva, hogy a hon
védséget többkiadás ne terhelje, - az alábbi . tiakarmányozást 
javasolom: . · 

Az első három hónapban bevonult pótlovaknak (,e.~y-égy 
csoportnak az egy hónapon belül bevonult pót'ovakat véve, az 
első lónak bevonulási napjától) 
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4.000 gr. ·szemts lótáp 
Megtakarított 1.000 gr. / 
szemes helyett · 2.000 gr. széna 
1.000 gr. engedélyezhető 
szemes lótáp helyett 
Norma : 

2.000 gr. széna 
3.400 gr. széna 

· Összesen: 7.400 gr. széna 
3.UOO gi·. alomszalma (Rozsszalma, nem) 

l5 gr. só 

Következő három hónap alatt: 

.5.00 g;r, szemes (Illetőleg vhm. és thm 
2.000±3.400 5.400 :I,r. széna lovaknak a még kijáró 

3.000· gl'. alomszalma többlet széna.) 
(Rozsszalma nem !) 

A továbbiakban: a már eddig kiutalt szabvány kiszabaL 
itt azonban megfontolandó volna, hogy a kh. lovakrnak a széna
kiszabat ,elegendő-e és csapatoknál fel kellene eme:ni az a'.om
szalma kiszabatot. Szükségessé válik még a széna minőségének 
határozott rögzítése, mert 1az utóbbi időbeµ az ·általam látott 
honvédségi alakulatok többnyire oly minőségű szénát kapnak, 
hogy az még alomnak sem felel meg. Alta:ánós tapasztalat, hogy 
,a szénát még a keret lovak. sem akarják fogyasztani és ilyen 
minőségből hiába történne meg a járandóság emelése. Emellett 
javasolnám a szénakiszabat egyrészének lucernával, vagy muhar
szénával való erigedé'yezését (kb. 20-25 % ). Az általam leírt 
kísérleti idő alatt ezzel a keverékkel etettem és ia lovak erőálla
potára igen jó hatásúnak bizonyult. 

2. A használati' minőség szerinti szoktatás első időszaka. 

. Választott előadásom másod:k része szorosan csatlakozik 
az e'.sőhöz. A lovak idomítási lehetősége és ,a kü:önböző felada
tokra ~ló betanítása összefügg :a lovak erőál'.apotával. Köve
telni egy lótól csak akkor lehet, ha a követe!ménnyel arányos erö
a!lapottal bír. A kellő erőáI:apotnak mindig meg kelrl e:őznie ,a 
követelmény támasztását. " · · 

· · · Ha az e:őbb elmondottakat e szempontból átgondoljuk, iazt 
l;,:lthatjuk, hogy az első hónap a bevonuló lónak az az időszaka; 
m:nikor az emésztőszerveknek újfajta takarmányok megemészté
sére kell áfá;,'.iarii és az egész szervezet bizonyos fokban átál;, hogy 
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ezeket a tápanyagokat feldolgozhassa és hasznosíthassa. Ebben 
az időszakban tehát szó sem lehet a kellő és szükséges izomzat 
f ej'.esztéséről, melyre a kiképzés I,efolytatásához okvetlenül szük- · 
ség vian. Nem akarok itt ia kiképzés lefolytatására kitérni, ennek 
végreJiajtását a Lovaglás, Hajtás · utasításunk · ,,Pót:óra"· vonat-; 
kozó része maradéktalanul és nagy szaktudással összeállítva tár -· 
gyaljia. Ai említett utasítást a kiképzéshez maradéktalanul be kell 
tartanunk, e,llenkező esetben a lovak könnyen tönkremennek. 
A kiképzést nem lehet siettetni és nem lehet a már bevált mód-· 
szerektől ·eltérni. A lóidomító-telepet iaz utas_ítás első 6 hónapria 
vonatkozó része érdekli, a nagyraktárral va,ló' idomftáshoz sém 
idő, sem szakember nem áll rendelkezésre ·és -az . idömításnak ezt 
a részét a csapatkövetelményeket tekintetbe ' 'véve elavultnak 
tartom. · · 

A lóanyag tiartós használhatóvá téte'.énél az első hiba akkor 
történik, amikor 1a bevonult pótlovakat beérkezésük után m~r. 
3-4 hónappal a csapatnak ki ke'.l adni. Ebben az és,etben az tör
ténik, hogy ia szükséges lóanyag nagyjából egy hónap alatt kisebb-. 
nagyobb csoportokban vonul · be .. A kiképzést iazonnaJ meg kell 
kezdeni. A kezdeti lerom:ás még nagyobbmérvü„ az izomfej'.ődés: 
nehezen indul meg, a :eromláshoz csatlakozik. az inak és S?alagok: 
átmeneti gyengülése és lépten-nyomon tapasztalhat9k az inhüvely
gyu!ladások, gyakori rándulások, melyek kétségtelenül összefügg-_ 
nek a loviak erőállapotával. Mie:őtt a lovak kellő erőáI:apotba" 
izomerőbe jutnának, le lesznek adva a csapatnak, ahol már a 
szakérte~em is kevesebb, iaz általam leírt tényezőket nem veszik 
figyelembe és a lovakat azonnal te'.jesértékű fokén.t használják, 
Az így előkészített lóál'.ománynál 20-30 %-os időelőtti veszteség-
gel kel.! számolnunk. . . . 

Másik tapasztalható hiba a kiképzési tervezet összeállítása. 
A hibát ott latom, hogy a k:képzési tervezetek fel}esen függeUe
nek a :ovak bevonu'.ásától, az évnek egy~egy kiképzési időszakána , 
mondjuk naptári rnapokra lesznek összeállítv?,. Lóidomítóteiepek-' 
né] az ilyen kiképzési tervezet kizárólag szemkitörlő papírmunka, 
ami arra jó, hogy az érkező szemlélő megelégedését megszerez
zék, ezen túl semmi gyakorlati értelme nincs. A lóvak ugyianis 
hetenként 15~20-as csoportokban érkeznek. A kiképzési tervezet 
végrehajtása 2 hónapja már folyik, így ,az újonnan érkezett lovat_ 
pont a legkritikusabb időszakában be kel'.ene á:Iítani a már kikép
zés aliatt lévő csoportba, ami teljesen elképzelhetetlen. Minden 
15-20 lovas csoporttal külön kiképzési tervezetet elkezdeni sem 
lehet. Erre sem kiképző , sem idő , sem személyzet nem áll ren-
delkezésre. · 
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A hibák kiküszöbölését a bevonuló lovak he'.yes és átgon
dolt csoportosításával kell kezdeni. · Az ál1iandó kis csoportokban 
való beérkezés miatt ez nem könnyű feladat. Elgondolásom sze
rint úgy oldható meg, hogy az egy hónap a:att beérkező . lovak 
képeznek egy-egy kiképzési csoportot. Ez a~att az egy hónap alatt 
a beérkező lovak 1az elsőtő'l az uto:sóig kképzésben nem vesznek 
részt, kizáró'.ag karámban ,lesznek jártatva és ezenkívül nyereg 
alatt, vagy kocsiban (minősítésük szerint) lépésben sétáltatva, 
hogy a későbbiek folyamán a nyergelés és befogás külön nehéz
ségekbe ne ütközzön. Nevezzük ezt 1a csoportot I. pótlóosztálynak. 
Egy hónap letelte után ? sz,erv,ezet már eléggé átállott az új takar
mányozásra és a ló ;erom:ott állapotából bizonyos erőáJ.lapot 
javulást mutat. Ezután kezdődik a szábályzat szerint lerögzített 
szabályszerű 6 hónapos. pótlókiképzés, minden sűrítés vagy elsietés 
nélkül. 

A legutóbb beérkezett lovak közül a leggyengébbeket 
áttesszük ia következő csoportba (II. pótlóosztály) és ezek, mint 
fel javulásra szorulók, bevárják ·m . következő hónapban beérkező 
lovakat. 

Az ,előbb említett L pótlóosztály kiképzési ideje az e:ő
készítő 1 hónapos idővel együtt tehát 7 hónap, ezután adhatók 
ki a lovak a csapatnak. Mivel így havonta alakulna egy-egy új 
osztály, ami az átományt nagyon elaprózná, az I. pótlóosztá'.y 
a 3. ,,kiképzési" hónapban össz,evonandó lenne 1a később bevonult 
II. p5tlóosztáUyal és a tovább)akban mint egy osztály végezné 
tovább a pótlókiképzést. Ezze: a kiképzési rendszerrel a két hónap 
alatt bevonult lovak összesen 7 hónap alatt válnának csapat
szo!gálatra alka:massá. 

A vhrri. és thm. lovak kiképzési, idejét viszont le lehet csök
kenteni 4 hónapra, melyből 1 hónap az előkészítés és három bónap 
a tervszerű hajtó kiképzés. A bevonuló ,lovak a gazdánál ugyanis 
mind be vo:tak már fogva, de hiányzik nekik az újszerű takar
mány értékesítő képességük és a tervszerű á]andó munka. 

A gyakorlatban a kh. lovak 3 „kiképzési" hónapja a követ
kezőképen nézne ki (ide sorolom a thm. lovakiat is): 

Az I. pótlóosztá'.y élvez€tt l hónap feljavítási idősz1akot és . 
átesett 2 hónap izomerősítő és hordozáshoz szoktató kiképzésen. 

A II. pótlóosztály 1 hógap feljavítási időt és 1 hónap kikép
zést kapott. E két osztályt most már egyesítve nevezzük „haladó" 
pótlóosztálynak. Ugyan.ekkor a III. csoportnak bevonult ,Jovak az 
1 hónapi feljavítási idő után kezdik az 1 hónapi kiképzést. 

A IV. csoportba most bevonu:ó lovak a fe:javítási időszak
ban vannak. A csapatellátást illetően a kiképzés végén az egye-
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sített L és II. csoport, válamint az időközben :szintén egyesített 
III. és IV. csoport átvétele között l hónap várakozási időre lesz 
szükség. · . 

A kiképzésnek ilyen módön való végrehajtásához szükség 
lenne egy központiJag kiadott kiképzési tervezetre, mely nem· nap
tári napokra, hanem kizárólag · időszaki beosztásban ;\enne össze
állítva és ezt a kiképzési tervezetet minden bevonuló· csoport .idő
beli beosztásban pontosan hajtaná végre. · · 

3. Betegségekre való érzékenység az első időszakban. 

A bevonu'.ó lovaknak bizonyos betegségekre, va'.iamint 
betegségekkel határos rossz szokásoknak a felvételére va:ó hajla
mát figyeltem meg. Ezek között első helye.ri áll a „járványos orr
folyás" és „mirigykór". Ezek a ,betegségek a bevonulás után 2-3 
héttel szoktak jelentkezni, minden bevonuló csoportnál, úgyszólván 
kivétel nélkül. E'.einte arra gondoltam, hogy a mktanyák, telepek 
istállói bizonyos fertőzöttséggel bírnak, de bizonyos jelenségek ezt 
megdönteni látszottak. Ugyanis azHapasztalt.am, hogy jó erőálla
potban ,lévő és f.őleg olyan lovak, .amelyek már hosszabb ideje 
állanak honvédségi takarmányozás a:att, nem olyian . érzékenyek 
erre ~ betegségre, és csak közvetlen fertőzéssel kapják meg. Ma
gyarázatért ismét ál:atorvos bajtársakhoz fordultam és azt a fe~
világosítást kaptam, hogy a mirigykór baktérium egészséges ,ló 
szervezetében is jelen van, de ahhoz, hogy a betegség kifejlődhes
sen, a szervezetnek bizonyosfokú 1egyengültségre van szüksége. 

Mivel ezek a betegségek mindig az első . hónapban szoktak 
jelentkezni, alátámasztottnak látom ezzel is eddig1 e'.őadásomat. 
E betegségek jelentkezése természetesen nagyban hátráltatják ia 

kiképzést és a lovia1mak a kívánt érőállapotba való hozását. Az 
á:talam javasolt .takarmányozással remélhető e betegségek csök
kentése, de ugyanakkor felvetődík a kérdés, hogy e betegségek 
fellépésénél mi legyen az e!járás? Az eddigi ,gyakorlat szerint az 
orrfolyásos vagy miri-gyduzzanatos lovat iazonnal elkülönítjük és 
igyekszünk a járvány kifej~ődésének megakadályozására. Ez ter
mészetesen csak cs~é'.y mértékben sikerül és a lóállomány lass1an
ként, hosszú idő a'.att 50-60 % -ban átesik a betegségeken. Meg
gondolandó, nem lenne~e célszerűbb tl,!yenkor az egy-egy istálló
ban lévő állomány fertőzési lehetőségét elősegíteni, ezált1al egy-egy 
csoportnál a megbetegedések időszaka . jelentősen lerövidülne. 
A tapasztalat szerint a betegség lefó:yás1a a járvány kezdetén sok
szor gyengébb, mint eset:eg később. 

A takarmánymérgezésre való hajlam sem lekicsiny!endő, 
mely az első időszakban sokkial érzékeny,ebbe,n jelentkezik, mint 
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esetleg a későbbiek folyamán. E téren sajnos elég sok tapasztia
latot volt lehetőségem szerezni, _am:kor 1949 őssieil megromlott 
széna etetése miatt 3 nap leforgása a:att az állomány 60 %-ánál 
.sú'.yos takiarmánymérgezési tünetek jelentkeztek, amely az egész 
testr.e kiható kiütésekben, 40-41 fokos lázban, bé1gyulladásban 
és a végbélnyílásoknál gennyes váladékok jelentkezésében nyil
vánult meg, amihez később súlyos mirigykór társult. Itt is meg
figye'.hettem, hogy az újonnan bevonult lovakon sokka'l súlyosabb 
tünetek mutatkoztak és a néhány keretló majdnem tünetmentes 
mara<;!t. Ez is bizonyítjia, hogy a vásárolt pót'.ovak a takarmány 
„m:nőségével" szemben mennyire igényesek és mily nagy súlyt 
kell erre fordítani. . 

Izombénulás és merevedések. Egy véletlen folytán tapasz
taltam, hogy figyelmetlenség folytán egy lovat bevonu'.ása után 
néhány nappal fogtak be és · szalmahordásna kikü'.dtek. Délután 
je'.entést ,kaptam, hogy egy ló megbénult. Mint laikus tetianuszra 
gyanakodtam, , de a behívott ál,latorvos megállapította, hogy a 
munkához nem szokott ló hirtelen nagy munkána lett haszná'.va, 
az izomrnerevedés bekövetkezett, inert a tüdő a széndioxidot nem 
~udta fe'.dolgozni, ez ia vérsejtekbe kerülve általános mérgezést, 
izomgörcsöt és mint az á[atorvos szaknyelven mondta, bénulásos 
haemoglobinaemiát kapott. A tervszerű "kiképző edzés szükséges
ségéhez ez nagyon .megszívlelendő tanu:ság volt. 

A lovaknak iaz első időszakokban az inhüvelygyulladásokra 
és rándulásokrá vialó hajlamára már kitértem. 

· Megfigyeltem a lovaknál, bevonulásuk után nem annyira 
betegségekre, mint. inkább betegségeket elősegítő rossz szokásokra 
való hafamokat. Mivel szolgálati időm egy részét ménesnél volt 
.alkalmam eltö'.~éni, ott megtanu'.tam, hogy az esti zabolás! után, 
az iistállóban állva, a lovakat megfigyelni és csendben közöttük 
tartózkodni nagyon tanulságos . Ekkor ugyanis legkevésbbé von
ják el a lovak figyelmét klilső körülmények és é'.etműködésük is 
a legtermészetesebb. Egy ilyen megfigyelésem alka'.mával észre
vettem, ho.gy az egyik ló a kiarórágás-levegőnyelésnek nevezett 
szokást . kezdi szórványosan, majd hamarosoo mind. gy1akrabban 
folytatni. Utárnjártam, hogy a ló mi:kor lett vásárolva és a szava
tossági idő lejártáig még egy nap idő áJ:t rendelkezésre. Távinati
lag értesítettem a Honvédelmi Minisztériumot és a ló az e!iadó 
gazdának vissza lett adva. A gazda vá'.tig bizonygatta, hogy nála 
?. lova soha nem volt kiarórágó, amit természetesen nem tudtiam 
elhinni. Ettől kezdve gyakrabban figyeltem a ilovakat és egy idő 
mulva egyszerre 4 kezdődő karórágót és 2 szitáló lovat találtam. 
Utánanézve a vásár'.ás időpontjá~ak, már 3 hóniapja bevonult 
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foVlak voltak. Sem az istá:lóparancsnokok, sem ,a legénység észle
lésemig ném tapasztalt semmit. Következő este megkíséreltem 
ezeknek a lovaknak egy-egy öl szénát bedobni, az almot ugyanis 
maguk ialól f.elették és rossz szokásaik gyakorlása közben időnként 
egy harapás trágyás szalmát' vettek fel. Ezalatt 1a rossz szokások 
szüneteltek. A széna f e:adása után a rossz szokásokat nem foly
tatták, hanem nyugodtan szálaztak. Az istál'.óügyeleteseket egész 
éjjeli megfigyelésre utasítottam, . mlnek eredmén~~. hogy ia 6 ló 
közül kettő egész ~jjel nyugodtan viselkedett. Levontam a tanul
ságot: kevés /a gyomorkitö!tő ballasztanyag, gyomoridegesség 
keletkezik és a lovak una!mukban hajlamosak e szokások felvéte
lére. A pótloval<kial · va!ó tervszerű foglalkozásnak tehát ebből a 
szempontból is n1agy jelentősége van, mert a munkanélküliség, az 
una'.om azoknál is sok rossz szokás szülőanyja. 

I_ _ 

- ----- ------ -- ----- - ----- - -------

A béke harcos védelme üzemeinkben többtermelés(. 
·hadseregünkben jobb kiképzést követel m~g! _! 
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.th,11 Tf ct.rzs/cli&III J'lOL ctJLIJ [ -
DR. ARY ISTV AN áo . őrnagy 

Á járványves::.ély jelentősége hatoaa
lovahnál 

Az áll1atorvosi tudomány áliandóan kutatja azt, hogyan 
lehet az egyes betegségek el'.en védekezni. E'.sősorban ga•z<lasági 
szempontból van ennek nagy jelentőJSége, mef't a beteg ál!atok 
gyógykezelése ikö!tséggel jár, a beteg állatok, legalább ia betegség 
tartama a'.att, értékcsökkenést szenvednek és .a betegségge: járó 
elhul'.ások az állattartás kiadása:t növe!ik. Minél nehezebb vala

. m,e'.y beteg,séi,._,omek a gyógyí·tása, annál fontosabb, hogy el!enie véde-
• · kezni tudjunk és 1a betegség fe[épésének e'.ejét vegyük. 

Azon bete1gségek közül, amelyek a lovaik tartásánál v1eiszé!yt 
je'.entenek, a fertőző betegségeknek van különös jelentőségük , 
mert nagy részük ragadós természetű, azaz e1gyik á!latról átté jéd 
a másikna és sokszor rövid idő alatt, járványt a'.kotva, sok ,ló meg
betegedését okozzák. Különösen a ikatornalovak szempontjából ve
szede'.mesek e betegségek, mert egy-egy hirtel,en j,elentk,ező és · 
gyonsan terjedő f,ertőző betegség egyszerre so,k lovat tehet munka
képtelenné és egész .a'.aku!atolk mozgását vagy tevékenységét bé
níthatja meg. A legutolsó két vi'.ágháborúban is e'.őfordult, hogy 
~yes alaku'.tatolkat rendeltetésszerű céljuknak megfelelően hiasz
nálni csak azért nem lehetett, mert a lóállomány va!ami'.yien bet~
ség miatt használhatatlanná vált., a régmuFt időben ped:g az is elő
fordult, hogy nem az államok békevágya, hanem .az emberek és. 
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ál:atok iközött fe:Iépett fertőző b'etegségek vetettek véget 
a háborúnak. 

Ma már a tudomány a lovak fiertőző betegség'einek nagy 
részét sik,err,el Ie tudja küzdeni és a s:ker cs.aJk attól függ, hogy 
milyen eréllyel hajtjuk v;.é,gr,e az,okat az elfojtó sz.abályokiat, ame
lyek a betegség behurcolását és továbbterj,edését megak1adályo,z
hatják. 

A katona'.ovaknál . az óv:ntézk,edések végrehajtásánái az 
okozza a nehézséget, hogy úgy kell ezeket a r,endszabályoikat f o
garuaitosítanunk, hogy · avok az alakulat menet- és · harc.készségét 
a '.ehetősé,g s zerint ne befolyásolják. Ez az általános elv az óv
intézkedések alka'.mazásánál és erre kü'.önösen háborúban van 
szükség, amik6r a körfümények so1k6-zor azt követelik, hogy előr•e 
látható v021S:deség ellienér,e is idő!egesen ne léptessünk életbe olyan 
15z1abá!yokat, ame'.yek bénító'.ag hatnak 1az a!akulafok hadműveleti 
ténykedéseire. · · 

El1Sős.orban mindig a bde~'ség behurcolását kell megakadá
lyoznunk, ha a fertőző betiegségek e!len védekezni akarunk. Már 
a pótlóvásárlásnál vagy a csapatok részére szükséges lóáJ.:omány 
egyéb módon va!ó b:ztosításánál ügyelnünk kell 1arra, hogy fertőző 
betegségben szenvedő vagy ilyoore gyanut keltő lovakat ne ve
gyük igénybe még 1akkor sem, ha ,olyan betegségről van szó (pl. 
rühooség), amelyet aránylag könnyen gyógyítani tudunk. Err,e az 
alaku1atokna1k maguknak is ügye'.niök kiell olyian esetben, amikor 
menetképeSiSégük biztos:tás ára s.aját maguknak kell lóál'.ományuk 
pót'.á,sáróJ gondoskodn:ok. 

A fertőző betegségek ,behurcolás,ának megakadályozását 
cé'.ozz1a az újonnan érkezett lovak ál!atorvosi vizs(g·álata, -elkü'.öní
tése és 1az01knaik a különleges módszier,eknek a végrehajtása, amely
lyiel egyes bet,eg1Ségeknél a fertőzöttséget már a klinikai tünetek 
jelentkezé..se ,e'.őtt ki tudjuk mutatni. Ezekoet mindig végre kell haj
tani., mert e;öne sohase tudhatjuk, hogy milyen nagy kár származ
hat:k ezek végrehajtásának elmu'.iasztá1sából. 

A járványveiszélyre különösen tkihelyezéseik és gyakor:atiok 
alka!mával kell n.agy figyel,emmel .lennünk, nemkülönben háború · 
esetén, 1amikor a háború itermé:szet,e, lovaink igénybevételének 
módja, a ,lovak erős és sokszor kímé'.,etJ.en használata és az esietl,eg 
rán1{ kényszerített egyéb tkedvezőtlen körü'mények az óvin1ézke-
dések betiartását sokszor nagy,on megnehezítik. · 

I(ihelyezéeek, · g:yakorlatok alkalmával a járván·yveszélyr,e a 
6zálláscsin~!§knak foell mindig gondo'.niok, háborúban pedig azo~
rnaik, akik a lovak elhelyezési körletiét annak birtbkbavéte!e e!őtt 
előzete.sien fe'.derítik. Nem elégséges tehát csak egyszerűen szemre -
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vételezni az elhelyezési körletet, m:ndig f,el kell azt is deríteni, nem 
fenyegeti,e loVJainkat valamilyen fertőző bet,egség és ha igen, az 
elhe'.yezés b:ztosítását ennek kizárásával ke!I mindig mego:danunk 
úgy, hogy lovaink ne fertőződhessenek. 

Azokat a 1.5z,empon.tokat, amely,ekr~ beszállásolás előkészíté
sénél tekintettel 1kell lennünk, utasításaink rész'.etes.en sz1abály,oz
zák. E_zeket tehát itt nem rész'.etezzük, csak felh:vjuk a figyelmet 
e szabályok pontos betartására, kiemelve azt, hogy az ·állategész
-ségügyi 1SZ1akszemélyzet köt,elessége ~ szabályok pontos betartásá
nak az ellenőrzése, nemkü'.önben az is, hogy minden esetben és 
minden alkalommal a szállás'cs~nálók viagy az új e'.helyezési kör -
1,et,et fe'.deríWk figyelmét e szabályok ,betartásának fontosságára 
fe!hívj?, 

A fertőző betegségek között van egy betegség, amely há
borúban a loviaknak a réme és ez a bet,egsé;gi a rühösség. A beteg
ség könnyű terj,edéisi módja, másrészt az, hogy jelentőségét külö
nös,en kiezdetben, ,amikor szórványosan jelentkezik, sokszor Ie~ 
Kics:nylik s végül az a körülmény, hogy a betegség kez,detben a 
lovak használhatóságá-t 1különösképeil nem bef!Q!yásolja, a betegséis 
e'.terjed,ését nagyon megkönnyítL E betegség eUen különö·sen erő
~en kell küzdenünk, mert a legkisebb le'.kiismer,etlenisé,g,, f,elü'.etes
ség viagy nemtörődömség behozhatatlan kárt okozhat és nemosak 
egy-,egy ,a:akulat lovainak a kiesését, hanem e,gész csoportok ló~ 
ál!ományának haszná'.hatatlanságát idézheti elő. · ·· 

Lovaink fertőző betegségeinek egy nagy csoportját azok a 
fertőző. betegség,ek képezik, ame'.yek f e!lépésénél ,a szerveret ellen
állóképessége feltűnő,en nagy szerepet játszik és ame'.yiek k:fejlődé
séhez neni.osak .az szüksé_ges, hogy a ragályianyag a szervezetbe 
jusson, hanem az is, hogy emellett a szerv,ezet el!enál'.óképessége 
o!y annyira . csökkent legyen, !fogy a.zt a1 riagályanyag J,e 1tudja 
küzd,erii. · 

Az e:lenállóképesség a siervez,et milyenségének, az ú. n. 
konstitudó111a,k a függvénye, ame'.y nemos.ak fajtánkint, hanem 
egyedenk:nt is változó és amelyet úgy t,ermészetes, mint mester
séges úton befolyása:'.ni tudunk. Természetes úton lovaink ellenálló
kép,es6ég,ét a tartá,ssa1 és takarmányozással, mesterséges úton 
pedig oltásokkal módosíthatjuk. 

A katona'.ovakat állandóan Úigy k,el! tartanunk, hogy ellen
ál!óképességüket a helytelen tartás és takarmányozás hátrányosian 
ne ·befolyáso1ja. Az időjárás viszontagságaitól való tú!ságos óvás, 
a túlzottan egyö!dalú takarmány,ozás, az oikszerütlen használat, a 
túlságba vitt pihent,etés. a szervezet védekiező ,er,eiét · csökkenti és 
pedig annál jobban, minél · inkább túlságba visszük ezeket. I'.yen 
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tartás mel!ett egyes f.ertőző . betegségek (mirigykór, járványos 
gége- és légcsőhurut, hurutos influenza sfü) könny,en felléphetnek 
lovaink között és különösen megbosszulja ma:g-át a bék,ebe!i he!y
ielen tartás háború esetén, amikor az e'.puhult és csökk,ent ellen
állóképességű lovaknak 1a legmegerő'.tetőbb munkát kell végezni, 
ami ,egyma,gábian is csökkientőleg hat ,ellená!lóképességükre. 

Oltásokkal hathatósan fokozhatjuk lovaink ellenál16kép,t!ssé
gét bizonyos betegségeikkel szemben. Az ú. n. aktív immunizá'.ás
sal hosszabb ideig tartó, de nem azonnali védettséget nyujthatunk 
loviainknak, a szérumos oltásokkal ped'g 1azonnal segíthetünk raj
tuk, ha va!amilyen fertőző betegis,ég fellépett közöttük. Mindig a 
körülmények mutatják meg azt, hogy az o'.tásokat mikor kell 
igénybevennünk és az ország á!lategészségügyéneik áHapotától 
függ az, hogy milyen oltásokat kell rendszeresen végeznünk azért, 
hogy lovaink a baj el!en állandóan védve legyenek. 

Befolyásolhatj1a végül a ·katona'.ovak ,ellená'.Ióképesisé~ét a 
csikókori tartás és takarmányozás is. A csikókori tartás és takar
mányozás módjáITTak helyes irányítáSta az országos lótenyésztés' fel
adata, amit azonban neikünk is szor,ga'.maznunk kell, mert ez hon
védelmi érdeket is érint. Ebből á szempontból van - többek kö
zött - je'.entő~ég,e 1a honvédségi cs:kóte:epeknek, kü'.önösen ma, 
amikor .az országos lótenyésztéis az e tér,en szükség~s 1t.eendők0et 
még nem oldhatta meg telj,e&en. 

A járványveszély tehát - amint azt láttuk - többféle 
teendő szakszerű éis. eigymásbahango'.t végrehajtásával csökk,ent
hető. A veszély nagyságát figyelmen kivül hagyni sohas,e szabad 
és csak a panancisnoikok és az áeü. isz,emé!yziet együttes , munkál
kodásával küszöbölhető ki az a .sok baj, ami [,ovaink használható
ságát ebből a szempontból fenyiegetL 

1
-- Anyagi fegye'em, lelkiismerete.5 {!ondo~kodá.;- - - --1 

biztosítja a jó anyagi ellátást. 
-- -~-- ---· 
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fCAMOCSA SANDOR mérn. iknagy 

.Houvédsé14 i laktanyák rés~ei, a~oh 
has~nálata és karbantartása 

l. Laktanyák e!nevezés alatt a honvédség csapat e'.helye· · 
:lésér,e szolgáló épüleksoportokat és a ho-.zzájuk tartozó ingatla· 
nokat értjük, melyeket 

a) vagy a Honvédség tervezett meg, vagy épfüett fei; 

b) viagy a be:szállásolási törvény alapján a vármegyék, 
metve törvényhá tósági jogú városok bocsátanak rende1kezésre; 

e) ·vagy bérlet útján közületektől, illetve magánosoktól biz
-tosít a H. M., vagy a ker. pság-ok. 

2. Laktanyák részei alatt iaz elhelyiezési funkc:ók ,szerint az 
alább:akat értjük: 

1a) paranc6nokság elhelyezésére szolgáló i:rodák, illetve 
irodaépület, 

b) az őrség és e'.igazító, vialamint fogda helyiségek, illetve 
dZ ezeket tarfalmazó úgyffevezett őr- és fogda,épül~t, 

e) a legénység hálótermei és! tantermei, valamint tanuló
szobái, illetve az ezeket rruagában foglaló úgynevezett „legény
ségi épületek". 
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d) a iegény1ség étkeztetésé,r,e, valtam:nt ku'.túrcélo!kat 
.szo'.gá:ó nagy !helyiségeik, illetve az ezeket magában foglaló úgy
nevezett ,,,étkezde és ku!túrtereun épület'\ 

e) a t:iszt1:e1< iés tiszfüelyettesek étk,eztetés,ére ·s,zolgáló hyiyi-. 
ségek: az úgynevezett bajtársi étkezde, 

f) a !konyhák és tá:alóhe'.yiségek, éléskamrák elhelyezésére 
szolgáló „konyhaépü!é", 

g) iskolák esetében tiantermek, tanszertárak stb. elhelyezé
s!ére szo!gáló „tanterem-épü!et", 

h) ezred ainyagániak e:hielyezésére iszolgáló raktárépületek, 

k) központi fűtés esetén a fűtőkazánok és boylerek 
elhelyezésére szo'gáló he'.'yiségek, illetve nagyobb esietben az eze
ket magában fog'.aló úgynev,ezett kazánház, 

1) a fürdő- éis gyengé:kedőhely:ségek, metve az ez·e'k 
elhelyezésér,e szo'.gá'.ó fürdő- és gyengél'kedőépü'.et, 

~ m) lóval ellátott auakulatoknál 1a loyak elhelyezésére szol
gáló „istál'.óépületek", 

n) gépkocsizó a!akulatok,nál gépkocisik elhelyezésére szol
gáló gépjármű-sz:nek, löveg-színek, 

. o) orsz.ágos járművek stb. elhelyezésére s"ZO!gáló nyitott 
színek' az ú. n. ,,koosiszíinek", 

p) a csatornahálózat szennyvizének ülepítésére, valamint 
mechanik1ai és esetleg b:ológiai derítésére szo'.galó ú. n. ,,szenny
yízderítő kutak és épü:et" - olyan es,etekben, unidőn nincs. lköz-
üziem i csatornahálózat, . 

r) a vízszükséglet biztosítására szolgáló kutak ~s vízszol
gáltató berendezések befogadására szolgáló ú. n. ,,sz:vattyúház", 

s) a villanyáramszükség'.et b:ztosítását szolgáló berendezés, 
vagy transzformátor elhelyezésére szolgáló ú. n. ,,transzformá
tor", vagy „gépház", 

sz) lov1as-alakuJatoknál Íedett és nyitott lovarda, 
u) a'.aku'.ótér, gyü:efoezés,ek és gyakorlatok számára, 
ü) sportpálya és akadálypálya, 
v) utak, 
t) -kspuska és hadipuska lőtér, 

z) park:rozás, fásítás . 
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Belső berendezés: 

a) reprezentatív c~lokiat szolgáló magasabb parancsnok-
,sági és fogadóhelyisége'k berendezései, 

b) parancsnokságok stb. irodaberendezése„ 
e) iskola berendezések, 
e) legénységi és őrszoba bere,ndezések, 
f) sport és kulturális berendezések. 
g) konyha- és főzőberendezések, 
h) fűtőberendezések, 

i) étkezde. és büffé (kantin) berendezések, 

j) mű:helyberendezés.ek (ia szakberendezés,ek és gépek 
ki vételével, 

k) épületkezelői b~rendezések és szerszámok, 
l) raktárberendezéseil{, 

m) k,ereskedelmi iszokványberendezések és cikkek 

n) tűzo.:óberendezések é:'1 felszere'.ések. 

e) egyéb különleges berendezé.sek. 

3. A la:ktanya épületrészek használata aJ·att az ott elhelye. 
zett alakulafré15zek elhelyezésével kapcso:iafos életműködését 
értjük. Ennek megfelelően a laktanya szakszerű és rendeltetés
szerű használata 1a!iatt az értendő, hogy az egyes épületeket (része
ket), valam:nt berendezéseket az alakulatok használó részei a fel 
sorolt re,ndeltetéseknek megf e!e:ően és az anyagkezelés, valamint 
karbantartás szempontjából szakszerűen használjáik. 

Ennek megfelelően részleteiben az egyes épületrészek 
használatában az alábbiakat kell különösen szemmel tartani'. 

a-hoz. 

Az irodahelyiségek padlóját megfelelően kell tisztíta,ni és 
a legkisébb hibát is azon111al kiarba kell helyezni a további hibák 
megakadályozása végett. Az ajtók éis ab'.akok nyitás'át és csuká· 
sát :símán kell eszközö:ni, tehát tilos azok becsapkodása. 

" Az ajtók és :ab:akok kilincsművei fehér fémből készülnek 
liegtöbbnyire és így az erőhatásokat nem bírják . 
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Nem szabad tehát az ilyen :kilincseket rángatni vagy erői· 
tetni. Az ab!akokat szellőztetésnél ki kell támasztani és az üveg
törés megakadályozására a helyiségekből · va!ó eltávozás után, 
minden esetben be kell csukni. Amenny:ben a fűté,s vaskályh~val, 
vagy cserépkályhával történiik, úgy a kályhák alá, illetve a tüzelő· 
iajtó elé, a parázshu!láso.kozta kégések megakadályqzására, vas· 
lemez 1alátéteket kell hasznáLni. 

Amennyiben a kályhák csővezetéke 3 m-nél hosszabb víz
szintes ágon fut, csőtartóbilincsekkel kell széthullás ellen - tűz. 

rendészeti szempontból biztosítani. 

Az irodabútorzat a használat é,s keze!és szempontjából igen 
kényes berendezés. Ezekre a furnéros kivitelű berendezésekrn t:los 
vizet önteni, vagy akár nedves ruhával tisztítani. A portalanításuk 
k:zárólag puhia ronggyal végezhető. Tilos a berendezések zárainak 
feszegetése. Ame,nnyiben ia kulcs ,elveszik vagy a zár valami okból 
nem nyí!na ki, -úgy az épü'.etkezelőség (gondnók.ság) szakmun
kásával kell a hibát megjavíttatni. 

Nem zabad bármilyen zékre felállni vagy azoktat fesze
getni. Amennyiben a székek csapolásainál ,a:z enyvezés megpat
tanása folytá,n lazulás mutatkozna, úgy a további használata Uos. 
azonnal ja\'Ításba kell adni. 

b-hez. 

Az őrpiarancsnokí, helyettesi szobákban, mint az a) pont 
alatt. Az őrswbában lévő fekpadokon ugrálni nem sziabad. Az őr
épület földszinti utcai helyiségei a .k ü'.ső belátás ellen homályosítás
sal látandók el, mely vagy olajmázolá:ssal vagy időnkénti fehér 
átmesze'.éssel történhet meg. Tűztendészeti ablak- és ajtóhaszná
lati szempontból iaz a) pont alattiak a mérvadók. 

c-hez. 

A legénységi hálótermekben a fal:fogasokra rákapaszkodni, 
s ia falba vagy a fa'.écekbe szögeit verni é6 a pa<l!ót felszálikásíbni 
nem szatiad. A felszálkásodott hajópadlót felmosás után enyves 
vízzel kell is11Jét karbahelyezni. A legénységi tantenmekben elhe~ 
iyezett asztalok és padok tisztítása csak kevés vízzel történhet és 
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lemosás után' azonnal szárazr:. . dörgotendő.. Ezeket. a bútorokiat 
11apor1, vagy télen közvetlen 1a kátyha mellett i::,zárítani ,nem szabad. 

A·L iskolatáblák csakis jól benedvesített spongyával bztít
batók, utánna pedig puha· ruhával törlendők szárazra: T:los az 
islkolatáblák kemény papírral való ledörzsölés,e. Az ajtó-, ablak- és 
tűzbiztonság. tekintetében _az a) pont a 1_attiak a mérvadók. 

d-hez.' 

Az étkezde fenyőfaberendezését ('.egis. asztal és pad) a e) 
pont ialattiak szerint kell keze'.ni. A festett táJ.alóberendezé's.ek 
festett részének tisztítása csak:s langyos szappanos vízz-el történ
,hetik és lemosáis után puha ruháYal szárazra dörzsö!endő. A búto
rok nyers részeit a legénységi asztalokhoz és padokhoz hasonlóan 
kell tisztítani. Tilos a hely:ségek ,~ako!atának bármi módon v·aló 
leverése, illetve de,korác:óknak közvetlenül a falfestésre .való ráraj
zolása . A qekorációk _tekintetében mindienütt arra kell töre'kedini, 
hogy lehetőleg ál~andó dekorác•:ós keretek legyenek a falakra 
szaksz,erűen ,e'.helye:zve s ,a váltakozó díszítési elemek ezekre nyer
jen-ek .elhelyezést. 

·e-hez. 

A 4. és 8. 15z,em. bajtársi étk,ezoo asztalok iaszta·'.'.apjait ia 

leg<s. asztal és padokra vonatkozóan közö'.tek szer:nt ke'.l üsztítani, 
az a,sztallábakat csak puha ruhával !Szabad dörzsölni. A festett 
herendez-é::;ek,et 1a d) pontban f qgla'.taik szerint k,ell tiszt:tani. 

Az étkezdék ab12-k ajtó és itűzrendészete az a) pontban k,g
la:tak s~~erint haszná'.iandó. 

f-hez. 

A konyhák tűzhelyei á'llandóan jók.arban ik,ell legyenek s. 
amenny:ben a k:tapasztáisuk már kiég,ett, i'.:etve megsérült, azonnal 
gondoskodni kell kiarbahie:yiezéséről. A főzőüstöik ónozásának kímé
lése érdekében tilos a főzöüstökben rántást készíteni, vagy ilyen· 
üistöket m,egfele'.ő mennyi,ségű fo'.yadék nélkül a tűzre f.e!tenni. 
A rántás csiakis rántásüstben készíthető. A konyhá~ gőzte'.enít,és,3 
é/dekében nyáron a szellőzt,etőablakok és szükség esetén az ajtó:k 
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is állandóan nyitva tartandók. Télen a fokozatorsan beépítésre 
kerülő gőzeliszívó szerkezettel fog megtörténnd a ,konyhák gőzte
lenítése. A vais- és fémrészeket álla.nc:Lóan tisztán ikell tartani és 
rozsdáltaEanítani, a vaslemezeket ped~.g' fiekete kályhafostékikel hl! 
a rnzsdásodás ellen védeni. 

A konyhákban furnéros bútorokat tartanl tih;. Az ülőkék 
kivételével csakis gőz1elenített konyhákban tarthatók a fostett 
berendezések is, egyéblként ezeket a tálalóhelyiségben vagy 1az éléis
raktárban kell elhelyezni. A konyhák falazatát és ol1ajlábazatá4: 
(vagy cementlábamtát) fokozofüan kell kímélni· és Jrnrb:antartani. 
A konyha lefolyó cisatornái e'.dugulásának meggátlására rnem sza
bad 1az ételmaradékot oda kiönteni vagy besöpörni. Etdmaradékot 
csakis a moslékos edénybe, vagy szemetes ládába szabad !kiönteni. 
A konyhai gépi felstzerelés - elelkfoomos részeihez nedves kézzel 
hozzányúlni nem szabad, mert ez zárlat esetén életveszélyes. 

Az éléskamrák vagy ia konyha kövén fát, · vagy csontot 
vá~ni ném szabad. A csont vágá1sa kizárólag 1a húsvágótőkén, vagy 
húsvágó asztalon történhet, fát pedig csakis az erre kij,elölt helyen, 
fatuskón szabad aprítani. Az éléskamrákban a sz,eillőztetéisre rnagy 
gondot !kell fordítani, az esetleg keletkező salétromos kicsiapódás.ok, 
vagy · penéiszrepedések meggátlására · és megiszűntetésére azonnal 
iaz épk. (gondnokiság)-tól kel!I intézkedést kérni, hot,Q:y az ok meg
szűntetésével ezek elhatalmasodása. megelőzhető legyen. Az élés
kamrákban elhelyezett fenyőfa-ber,endeziési tárgyia1kat (lisztes láda, 
kenyérállvány, stb.) a legs. asztal és padr,a vonatj{ozóan közöltek 
szerint kell tisztítani. 

g-hez. 

Az iskola tantermeiben elhelyezett berendezések legs. tian
termekbe előírta,k szerint kezelendők és használandók azzal az elté
·réss,el, hogy 1az itt alkalmazott furnéros tantermi asztalok az iroda 
berendezésre vonai:lkozóan közöltek szerint 'kezelendők. 

' -
A · itanterrri-ekben fialra helyeiendő faliruhafogasok, -

amennyiben az építkezésnél nem k~rültek elhelyezésre, - csakis 
az épületkezelőség (gondnokság) szak.közegével helyeztethetők 

. '. ,.· J. 
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fel, a rongálások megialkadá!yozása végett. Az ajtó, ablak kezelé.~ 
sére és a kályhák ·wzrendéstzeti beáltíbisMa vonatkÓzóan az a) 
pontban foglaltak a mérvadók 

h-hoz. 
• 1 

A · raktárakban lévő fonyőfa raktári állványokat a legs. 
asztal és padra vonatkozóan kell kezelni. A szétszedhető állványok 
csavarjait 1a rűzsdásodás ellen időnként petróleumtmal kell tk,ztítani 
és olajjial vagy fekete v,a,slakkal védeni. A raJktári állványok gom
báisodásának, illetve iSzuvasooásának meggátlására a rn-ktár szel
lőztetéséről állandóan. ,gondoskodni kell. A .g1ombáisodott részeiket 
azonnal le kiel:1 •U.sztítiani, a gombás felületet legyalulni és gomba
_védő-szerrel bekenni. A szuvasodáisna:k indult elemek,et el 1k,ell külö
níteni, illetve amennyiben még . csak ikezdet!ieges állapotban van, 
úgy ia 1gombásodá.shoz hasonlóan kel! megakadályiozni. Fokozott 
gondot kell fordítani _ a raktár padozatairnak kímélésére, különösen 
ott, ahol vaskerelkes szállíitó1:argoncákat viagy görgőket alkalmaz-
nak. A 'kezdődő hiányosságokat azonnal ki keff javíi:.al!li. · 

k-hoz. 

A ikazánházakat állandóan tis,ztán és jólkarbian kell tartani, 
a kazánok 1emezpalástjait ;ozisdásodás · ellen állandóan tisztítiani · 
kell, a :kazánok vÍZiállásmutatói eltörésfoek el.kerülésére a kezelő
személyzetet ki 1kell oktatni s :különösen ügyelni keU arr,a, hogy a 
kazánok és boylerek •részénél, vagy szerelvényeinél keLetkező leg
kisebb hÍbákat azonnal foar'bia ·kell helyezni (tömítések, r,epedése\ 
szigetdés, leválás stb.). 

A kazánok és egyéb tüzel'őberendezé,se!k (kályhák) szak
szerű fűtésére l.gen nagy gondot kell fordítani (rátüzelés, huzatsza
bályozás, vízállás tolózárak qy.itá::,a, ·nyomáisrnérők fig'Yelfae), mef't 
a helytelen }.<:ezelés ezeket a drága ·és nehezen pó~olható berende
zéseket hamar tönkr~ teszi. . Ezért nagyobb központi fűtéseknél 
minden esetberi gondoskodni kell _arról, hogy ianrnak !kezelését csakis 
sza:kképzett (vizsgáwtt) kazánfµfö ,és szer,elő végezheti s ezért az 
épiiletkezelőstég (gondl!lo/kiság), . a'rrie'nnyiben . -külon kazánfűtővel, 
szerelővel nem rendellkezik, úgy esti fa.nfolyam útján ia vízvezetéik-
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szerelő vagy lakatos .szakközeget lke11 ezek k1ezelésére alkalmassá 
kiképeztetni, vagy p,etiig lehetőleg ilyen ,képesHéss~l if; rendelk.ező_ 
szakmunkásokat alkalmazzanak a vízv,éiété1kisierelő és · lakatos 
szakmunkáis helyeikre is. A kazánok 1elektriomos herbd~z,éseir,e kü. 
lönös.en nagy ·gondot kell fordítani és a s.zigete:lések jóvoltára, vala· 
mint az esetleges zárlatok, k,eletk,ezéisére állandóan ügy,elni kell, 
mert a kazánház nedves légkörénél fogva ez-ek hamanabb megr,onc · 
gá,lódnak és ·a nedves6ég folytán é!etveszély.ésék · J,ehet'nek. A köz. 
ponti fíítőbereri:dezések fagy-védelmére nagy gondot kell ford'í
tani. Télien a használaton kívüli rész,ek víztelenítéséről, valamint 
a szabadon lévő v,ezeték,e,'k hőszigieteléséről gondoskodni kell. 

f.:hez. ·· . 

. . A fürdő- é6 gyengélkedőhelyisége!k egészs'égügyi beroode- · 
zései hasznáhtáná és kezelésére a· k) pontban foglaltak 6zerint •k,ell 
értel,emszerűen eljárni. Tilos a fürdőkályhákba a nyomóvezeték 
!kinyitása előti begyujtani, mert a tartály hama•r kiég, A fürdő
zuhanyozó helyiség villanyvezetékeinek 1Szigeteléséne állandóan 
nagy gondot kell fot'cÍítiani, mert pl. a vízment:es porcellán1kapcso'.ó 
eltörése ese1én, nedves kézzel való rriegfogás,á,nál még a 110 w. 
feszültség iis életveszélyes lehet. Ilyen helyeken konnektorok hasz
nálátá tilos'. A · zuihariyozóihelyi1ségbein elhelyezetit falábi·ácsok . 
kez,e!iéise ·leg's. asztal és padra voriatkozóán előírtak . szerint . tör. 
ténjék. 

A lefo!yó csatorna-tönköket ,elduguláisa - eU~n állandóan 
védenfolk kelL Ide danabos szennyet, v1a,g1y iszapot tartalmazó' 
szennyvizet nem' sz~bad beönteni. A csatiorn·atönkök fedőit álian- . 
dóan (a Hsz~ítás idejét kivéve) a csatomatönk felett '1kell tartani. 

m-~ez. 

-_Az istáll.óépület~k .döngölt agyagpadióját áHandóan jóikar.- . 
bian kell tar_Ú .. ni ~s a lefolyás biz:tosításáról állandóan gondo1Skodni 
ken. A straj-fátat berágáis ellen szalmafonatta1 célszerű beV1onini. 
Az _istálló párájának elvez,etésére szolgáló tetősze'.lőzők karbian'tar
t~sá_rpl · áHa.qdó~ó ,gondoskodni k<ell, ugyanígy az a:ntigtron. vez,,eté-
1k'ek szakadására és zárlatmente-s1Ségére á!Landóan Üi,....o'yel,ni 1kiell. 
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n-hez. 

A g,k. színek robbanás ,elleni viédrelmére. nagy gr0ndat kell 
fordítani. Ezért tilos a gk. ,s.zínekben ,benzint gőzölögtetni vagy 
folyatni zárhajtó és ablakok mellett. Gyufát gyujtani vagy bármi, 
vel szikrát eiJőidézni nem szabad. A járműszínek k,apuit gondosan 
kell ki- és becsukni. Télen 1a motorok befa[gyás.a eUen az ajtókat és 
ablakokat zárva kell tartani, s,zükség reseté,n 'külön fűtőkamrában 
helyeztett kályhákkial k,e!Jl fűteni. Az ajtó-ablak k,ezelésére. és tűz. 
bizton1Ságára vonatkozóan az a) pont alattink a mérvadók . . 
o-hoz. 

Az országos járművek 1tároláisára készít,ett nyitott színek 
tartóoszlopaira a behajtás:k,or ügyelni kell, hgy ki nem düljeneik a 
ráhajtás !következtében. A tető állandó karbantartásáról gondos
kodni kell, mert nyitott iépület lévén, fokiozott rqngá!ódásrnak van. 
kitéve. A faoszlopok lábiazalti ,részeit inedvesiség ,ellen karbolienum
mal krell kezelni. 

p-hez. 

A csatornahálózat állandó tisztántartá,sára és ,kimosására 
ügyelni 1kell. ·Az ülepítő. kutak e6-etén a lieülrepít,ett szrennyet Iegalább 
fél évenként ki kell slzivattyúzni és tisztítani. A biológiai szűrőtes
t,eket állandó fo,lütg,yelet 1alatt kell tartani éis időnként át kell f,Ór
gatni, illetVie ld k,ell cserélni (kokszot és tufát). Az elektromos- é,s 
szivattyúber,endezés karbantartására g10ndosan ügyelni keJ.I éis a 
sz,ennyvíz átemelő aknákba darab0@3 IS?:ennyet beönteni ·vagy bejut
tatni nem ,sz1ahad, rniert ezz,el -a lszrénnyvízáttömő szivarttyú1k hiama
rosan tönkre mennek, illetve eldugulnak · Az elektromos · részre 
vonatkozóan az előzőekben foglaltak a mérvadók. 

r~hez . 

. A víz,szüksé:glet bizt,osítá,sát szolgáló városi c•sa.tla'kozásnál 
lévő vízóra-akna .tisztántiartására állandóan ügyelni k_,ell. TéLen ta, 

befagyá,s ellen az aknafe.dő alatt elhelyezendő szalmatak,aróval kell. 
védeni. 

Kutak esetében 1a. ikútszivattyút állandó felü;gyeliet a'.1att kell 
tartani és, a :kút környéké11rek1 va,J,amint a kútnak tiisztántartátSára, 
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kell törnk,edni. A :kutak v1 zhozama időnként felülvizsgJlandó és 
homokolás esetén a sziV1attyúzás er;eje . c6ökk,entendő. 

Amennyiben a kút vize elapadt volna, úgy annak kitisztíiá
sáva1 kell megkí,sérelni a vízhozam helyreáHítását. 

A vízcső-hálózat udvari részének karbanitattá,s,ára és az 
esetlege,s, c,sőr,epedéisek az,onnali -megszüntetésére minden esetben 
azonnal intézkedni kell vagy az épületgond,nokság (épületkézelő
ség) ,sziakközege, vaigy ,ennek hiányában megfelelő szakcég útján. 

A belső vízvezeiékhálózat (ólomcsöve'k, falon kívül vez,e
tett kovácsva,s, csővezeték) állandó felügyel,etéről, a r,epedések 
az,onnali megszüntetéséről <é6 ezideig a megr,epedt ágak tolózárral 
való elzárásáról gondoskodni kell. Té!,en a fagyá,s. elleni védelemre 
itt ks fokozott gondot kell fordítani. Télen a W. C-k,et és mosdókiat 
hosszabb ide~g nem szabad slz'ellőztetni, ,sőt szüks.ég esetén a helyi
ségek fűtéséről is gondoslkodni kell. A W. CAartályoik elzáró sze
lepének kiugrása esetén, · a fel,eislege,s vízfogyasztás meggátlása 
végett, a naposok azonnal iff1tézk,edje,nek ,a W. C.-tartályok zárósze
lepeinek v:isszahelyezésére, vagy ha ez nem lehetséges, az átfolyó 
sze!epek elzárá1Sára. A W. C.-csatorna tön:kjeire voflla1kozóan a 
fürdőépületnél ·elmondottak az irányadók. A W. C.-csé,székbe sok 
papírt, vagy na,gyobb darab ételhulladékot vagy rongyda'fabokat 
stb., amelyek dugulást okozha~na,k, nem szabad bedobni. Az öntött
vas W. C.-cséiszé'kbe tilos sósavat va,gy egyéb maró folyiadékot 
beönteni. ülések l,etörésének meggátlására vigyázni kell, s azokra 
felállni vagy„ azoikkal erőszakosan bánni nem szabad. A W. C.-cs!é
szék kitakarítását W. C.-kefével rendszeresen kell esz:közölni. 
Avizeldék e'.<lugulása ,ellen még inkább.kell vigyázni, ezért azokba 
cigarettát dobni, v,agy más sziemetet elhelyezni tilos és gondoskodni 
kell arról, hogy az öblítőtiartályok működjenek. . 

s-hez. 

A villanyszükséglet biztosítás ára .szolgáló transzformátor
házban bármHyen munkát vagy javítást c,sak az áramszolgáltató 
N. V. végezhet . Hiba esetén tehát annák megs!zűnteté6e végett 
11).zonnal az ár,amszolgáltató váI1alat legközelebbi kirendeltségéhez 
kell fordulni. 
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. . Az energiaszükséglet cs,a1kis a transzformátor-ieagazasn,ál 
biztosított ösiszmennyis.ég ,er_ejéi,g vehető -igénybe. A terheléseknél 
meg kell kü'.önböztetni az · ipari elosztóvezetélk terlhelését . és' a 
viiágítási elosztóhálózat terhe:ését. · · 

Az egyes 0$atlá:kozóhelyeken (motorcsatl'akci,zásoknál, ipari 
és háztartási kornnektoroknál) szükség esetén meg kell jelölni, hogy 
ott milyen t.(=rhe!ési s milyen mennyiségű áramot lehet' kivenni. Ei 
takkor szüks!éges, hogyha az ,eloszttóvezetéikek vagy a transzfor
mátor a 'teljes szükségletet nem bírják iéis így csakis időr,endi, vala
mdnt'terhe'.ési szakaszolással oldható meg az összes szükséglet 
összehangolt ellátása. A biztosítékok kiolvadása vagy lekapcsolásia 
esetén· azokat csak akkor lehet visszakapcsolni, illetve ugyanolyan 
biztosítékkal ellátni, midőn már a 'biztosíték kivágásának cika itisz
táz°ódott és 1a zárlat, vagy pedLg a nagy · fogyasztású . bek1apcsiolás 
megszüntetést nyert. Az olvadt bizfosítékO:kat dróttal átkötni vagy 
az e:őírtnál erős,ebbre kicserélni és az automatabiztosítóik lkapcsoló
karját folkötni nem szabad, mert ez esetekben zárlat, vagy nagyobb 
·terhelés &setén az eg,ész vezeték-hálózat eléghet. FöldzárLat esetén 
annak okát szakközegg,el vagy szakcéggel k1 ke!Í vizsgáltatni „ e~ 

· sur.:g5s_ megszüntetésére intézkedni ík,ell, mért részben ez áram: 
fogyasztáis.sal jár, részben pedig nedves, helyiS!égekben vagy fémes 
érintkezés.eknél életveszélyes is lehet és a .vasrészeket korroz.ióval 
frozsdásodás, oxidáció) rohamosan itönkre teszi. 

.. A viHámhárító b,erendelések érintkezéseinek épségére, 1a 
korroctá:ás méggátlására állandóan ügyelni kell és a folleilenállást 
időnRént eUenőrizni :kel. önálló áramszolgáltató agregát,or .esetén 
az áramszolgáltató berendezést csakis s.zakképzeH g,épész és eleik
trof,echnikus keze.lheti. · · ·· · · · 

A kázánok kezelésére vonatkozóbag közölteket érte:ems~~-
rűen kell alkalmazni. 

sz-hez. 
A nyitott lovardák fakor1átjána,k ikarbantartásáró.J karboH

~,emnozá~al, vagy ennek hiányában meszeléssel · kea · áilanclóan 
g_öndoskodni. A .loyardi;;t talaját álLandóan tisztán kéll tartani és . . a 
lazántartás érdekéberi időnként a talaj,t rri,eg kell forgatni. A nyitott : 
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rov,élr1a fe;színi vizesek elvezeteseről,' illetve az ette sz.oigaJó ba
rázdák és árkok tis:z;tántartá:sáról ál-landóan gondoskodni kell. 
Fedett lovardálknál 1az ajtók, abl1a:kokra· v,onafaozóan az a) pont 
alattiak ért,elemszerfférr v.onatkoznak 

--: · Az ol~aipalán:kokat a rúgások o.kozta betörések s,tb. ellen 
szálmáfonattal kell ellátni. A l,owrda tabaját állandóan 1ti:sztán k,ell 
tartani és a fűrészport a nedvessé'.g' felvételére igen olcsó· öröH 
marh11sóv.al kell keverni. A fűrészport megkemény,edése esietén, 
ismét porhanyítani és átforgatni szük,séges. 

u-hoz. 
Az'" 1:lbakulótér karbantartá.sára vonabkoióan a felszíni viz,ek 

elvezetését kell elsősorban ~zem előtt tartani és az eseNeges v;íz
folyálSok, ke1etkezett héz,agok kitöltésére k,e!l ü.gyelni: 

ii-höz: 
A sport~ és · akadálypályák karbanta,rtására vonatkozóan az 

ialaku;ótérre vonatkozó1ak a mérvadóik azzal az eltéréss•el, hogy 
ez,ek füvesítésére kell törekedni, melyet ,az alakulatoknak az épü!et
kezelőségg,el (épületgondnóksággal) karoltve k,ell házi'.ag megol~a
niok, a _.karbantartási 'hitelkeret terhére .. 

v-:.hez. 
Az utak használ~tánál ügy,elni kell_ arra, hogy főleg es.ős idő„ 

ben a falaj- és maikadámuta,k nagyobb igénybevételt ne _kiapjanak 
é6 betonutaiknál, amennyiben nincs élvédő gránitko,ekasor' úgy 
oldalról viaskerékkel (ha(ckocsi :stb.) nem szabad rámenni. Ugyan
csak ügyelni kell az. utak portalanítás ára (kátrányo'.iaj vágy szük
~ég esetén fáradtolaj) és a ibeton0s kutaJ{Jnál diletációs hézago·k 
bitqmennel való kiön,tésére ,és 1a felszíni vízelvezető árkio~ vagy 
átfolyó betongyűrűk tisztántartásána. 

t-hez , 

. A lőt~rek fekpadjainak az időjárás ellen . va,.ló megv édé~ér'~ 
(amennyrben . nem beton padok), karbolineumoz~s,sal vagy. télen>hó
fúválS ellen védő sz.almafonáttal lát1andó .el. A ~edő.fö;tés,ek füves.í- 
tésére. ·állandóian ü~yelni k,ell, m~rt a természiete5; · rézsű -megköté
sére csak ez; a jó mego:dás. · A céltábla ]lllványok oszlop-á.it es 
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tnozgato szerkezetét állandoan rkárban kell fartiani es rozsda ellen 
az éri1ntkező csús.zórés,ze:ket olajozni kell. A feliszíni vizek elvezeté
sér,e nagy gondot kell fordítani. A lőállásiok iaknáinak és futóár:kai
na'k víztelenítésről is, állandóan gondoskodni kell. Télen ügyelni kell 
arra, hogy a betonJ.éitesítmények r,epedéseiben ia fagy károkat ne 
okozhasson s ezért a betontárgyaknál mutatkozó r,epedéseket 
cementhabarccsal idejében tömíteni k,ell, az esetleg,es alámosáso
kat pedig kavicslágyazattal kell kitölte,n:i és a víz elfolyás,áról gon
doskodni kell. 

z-hez. 
A parkírozás adja meg a laktanya osínját. Ezért a használó 

al1akulat . a s,portpályához hasonlóan a l1aktanya területének lehetsé
ges fiiv,esítésér:ől és fásításáról, virágáigyaikkal való ellátásról1az épü
letkezelőség,gel (gof1dn,oksággal) karöltve előre elkészít,ett terv sze
rint gondoskodj,ék. A szükséges fűmag, valamint facsemetéket és 
dugványokat egyidőne állami aíkciók útján, esetleg a kiarbantiartási 
átalányból k,ell biztosítani. A parkolk öntözéséről a rendelkezésre 
álló vízmennyiségből, a fű nyírásáról (1kaszálá~áról) és a gyümölcs
fák stb. ápolásáról állandóan gondoskodni kell. 

Oly helyeken, ahol kevé1S .a viz, az elhiasznáJ,t masdó stb. 
viz,eikkel kell a locsolást megoldani, ügyelve azonban arra, lhogy az 
egészségügyi szempontból kifogásolható vagy rothadó szerves 
anyagokat tartalmazó szennyvizek még e célra vialó felhasználáisát 
is mellőzzék. 

A· park és szükség esetén a környező bokros és egyéb iszu
nyogtanyázásra alkalmas helyek 5zun.yogmentesítéséről. az ala
kulatok szükség esetén a parkok és bokrok ·g,ez1arollal való perme
tezésével gondoskodjanak. 

Altalános,ságban a laktanyáik használatával kapcsolatban 
meg !kell említeni, a tüzelés, technikájának elsajátítása szükségés
ségiét, mert helytelen tüzeloosel a kályhákban csak kihaiSználat
lanul ég a tüzelőanyag és szél esetében a rosszul elég,et1t szén a 
széngáz,termelés folytán életveszélyes lehet. 

Ezért az épületk,eze!őségek (góndnoks•ágok) 1a legénységnek 
állandóan tartsanak. kiképzést a jó és helyes tüzelésről. 
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Meg kell említeni a konyhálkbian al4:almaziott zsfrfogók 
helyes használatát, melyekből az összegyűjtött zsír időnként 
kiszedendő és szappanfőzéshez gyűjtendő össze. 

A csatornahálózatra, illetve minden szennyvízlétesítő 
helyre (W. C., stb.) csak oldható anyagok kerülhetnek, mert a 
vízben azonnal vagy egyhamar nem oldódó anyagok gyorsan 
dugulást eredményeznek (pl. tojáshéj, stb.). Mindennemű hulla-.' 
dékot eziért, cisakis a iszieméttartókibain szabad . elhelyezni· és 
tárolni. Gondoskodni kel1 arról, hogy a sz,emélttartók kiürítése 
rendszeresen megtö, ténjék. A szellőztetés is oly szeles időben 
történjék meg, midőn a ke1etkező szagok és gőzök nem a lak
tanyaépületek felé húzódnak el. Minden egyéb esetben a szemét
tárolók fedelét jól zárva kell tartani. 

A csatornahálózat c,satornatönkje inek és a:knáilfl;ak fedeleit 
állandóan ia nyílásdkr-a helyezve lkell tartani. A mosdók szűréíi és 
aknaszemeinek védőkupakjait iis a nyílásokon kell tartani: 

Télen a hófúvás idején és esős időben az eső becsapódása 
ellen minden ajtót és ablakot jól be kell csukni, mert a meg
fagyott folyadék nagy károkat tehet. 

Fokozott gondot kell fordítani az épületek és berendezé
sek mindennemű használatára és karbantartására. Nem szabad 
megtűrni, hogy pl. a laktanya udvarán . szanaszét használható 
anyagok heverjenek az időjárás vi-szontagsá,gainak és ;a jármű, stb. 
taposásának kitéve. 

A nem hasznosítható ócskavasakat az ócskavas Gyűjtő 
N. V.-nak • kell átadni, míg' az egyéb nem hasznosítható hulla
dékot az előljáróság által . kij,elö1t l·er"akóhelyre kell elszálIHanL 

4. A laktanya használatának helyi szabályozói, illetve 
irányadói a lakt. pk.-o,k, akik szabályozzák az elhelyezési körle
te:ket és a !akt. rendet. A !akt. rendeltetésszerű hias ználatának 
ellenőrzője és anyagi kezelője az épületkezelősrég (g1ündnok
ság). Ez a szerv a laktanya épületgondnoksági szolgálatát Iátj a 
el műszakí, elhelyezési, anyagkezelési és _ építési elhelyezési 
anyagszámadói vonatkozásban. 

5. a) Az ,..alakulatok kívánságaikat a !akt. pk. útján küld-
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hetik meg, aki elvi vonatkozásban; irlefve· hásznáfati ugyekben 
saJátmaga dönt az épületlföezelő:s.ég'gel · · (gond'ndks ággal) · egyet- . 
értésbep anyagi ügyekben pedig az f:pk. hívj a fel intézkedésre. 
Az intézkedést, ha lehet, maga: az épk. fesz'i ·meg ·karbantartási 
vagy egyéb hiteleire ha ez ·nem lehetséges, · a költségkihatás 
nagysága miatt, illetve a kérés különlegességénéf fogva, úgy a 
l~er. htp. ép. és elh. osztálytól kér intézkedést. ·:epítési és· ·elhe~ 
lyezési ügyekben a H. M. II. Csfs-ég csak ezen szolgálati 'űt-on 
kereshető meg. Soronkívül csak a Szolgálati s ·zabályzatbari meg
engedett nagyobb jelentőségű illetve költségkihatású, azonnali 
l~özponti intézkedést- kívánó esetekben kereshető meg; mert a 
tervszerű jó munka és gazdálkodás osak í;gy biztósHhafó. 

b) új, illetve épülés alatt lévő laktanyáknál, midőn már' 
az alakulat beköltözött, de az építkezés még · folyú, az alakulat 
csak a !akt. pk., illetve épk. útján kérheti fel a munka honvéd 
építés vezetőjét (ellenőrét)' hogy kisebb horderejű, de jogos és 
szükséges kívánságait - amennyiben a rendelkezésre álló hitel
ből telik -- részére rendeljék meg · (pl. ·ipari ár ami csatlakozás· 
motorokhoz, ipari konnektor, stb.). • 

A nagyobb. horderejű kéréseket új laktanyáknál ugyan- · 
csak a _I1akt. pk. épk. útján kell az építésvezetőri,ek . át1adni, aki 
a .kérelmet döntésre az építtetöhöz küldi és a döntés eredményé
ről az épk. útján az alakulatot értesíti. .Oly esetben, mi-dőn az; 
épk. még nem állt fel, illetve szakszemélyzettel nines betöltvt;, 
ezen szo!gákit ellátásáról a htp. szolgálat gondoskodjék. 
,,_ . ' 6. , A már . bef~jezett, illetve meglévő laktanyánál .a kar
bantartás . az 5 . . a) pontban foglaltak szer.int történik, vagy ház.i
lago~an az épk. · rendelkezé.sre álló szakmunka erqkke) vagy . 
váJlal!1ti _úton (N. V., szövetkezet, kisjparos), · a hitelszükséglet. 
nagys-ága szerint fenti _módon tört~nő hiteligénylés mellett. . 

· · 7. A karbantartási összege'.< és egyéb építési és elbelyézési 
hitelkeretek megállapítása a !<özpontilag . megállapított normák 
al<lpj án történik, mely]Jöl_ az épk.-nak kell_ a s2üksége_s, fela,d~tQ-_ 
kat ,megoldani. ' . . 

A normák aÍá nem tartozó nagyobb felújítás jellegű mun
kákhiteligen.yléseit az· é-pk.~nak évente, ·j~n.iu~ l-ig ·kell' ai il_leté-
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kes ker. ép. és elh: os.zt~lyokhoz m·egküld~ni, amelye:k il költ
-ségvetés összeállításhoz június l-ig kötelesek azokat ~iértékelve, 
véleményezve és összefoglalt kimutatássar ellátva, a H. M. 
H tpszL Csf séghez f elterj ~szteni. · 

Ezért az alakulatok ilyen természetű igényeiket idejében 
kőzöljék az épk.-vel. Legcélszerűbb, ha a !akt. pk. az alakulatok 
közegei és. az épk. · az · építési javaslatok összeállítása előtt 

bizottságilag bejárják a laktanyát és a bejárás alapján, vala
mint az alakulatok esetleges új beruházásokra vonatkozó ige-

.. nyeinek összetevése· után készítik el és terjesztik . fel · ép. 
j avas.latot. 

8. "Lényeges a takarékosság és az igények olyan mértékű 
redukálása, hogy os,ak a lakt. élethez és lkiképzéslhez legtSzükisiége
sebb igények nyerjenek előterjesztést, rrtert a túlzott és feles
le~es igények népgazdasá,gunk tervgazdálkodását akadályoz
zák meg. 

A takarékosság mind a vízfogyasztásra, rnind a villany- . 
fogyasztásra , mind a tüzelőanyagfogyasztásra és hasznosí
tásra , mind a dugulások lecsökkentésére, mind pedig az állag
megóvásra is vonatkwik. Ezekre a takarékossági lehetőségekre 
vonat!<ozóan a honvédség összes épk. között versenymozgalom 
kezdeményezése · a szolgálatot lényegesen előbbre vinné. Vár
juk az erre vonatkozó javaslatokat, felhívásokat. 

A verseny elbírálását a helyi adottságok figyelembe
vételével, a műszal<i felülvizsgálatot tartó ker. ép. és elh. osztá- · 
lyok eszközölnek, az ala~mlatok pol. tisztjeinek és lakt. pk.-nak 
bevonásával. · 

Győztes az az épk. és alakulat lesz, ahol az 1 főre eső, 
illetve 1 beépített légköbméterre eső ép. és elh. kiadások azonos 
eredmények mellett kisebbek. 

. A versenyek időtartama folyó évben december 31-vel a 
következőkben pedig 1-1 évi időtartammal minden év december 
31-vel érne véget. 

A versénydíj ak szétosztására a ker. ép. és elh. osztályok 
útján történik majd intézkedés: 
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Az észszerűsítéssel kapcsolatos jó javaslatokat kezdemé
nyezzük, jöjjünk velük elő. Kerüljük azonban a felesleges és 
nem célszerű javaslatokat. Ne felejtsük el, hogy a lakt. bármely 
részének önhatalmú átalakítása szigorúan tilos. Tilos tehát falak 
áttörése, padlózafok elbontása, kic-serélése, 1az épületek és beren
dezések hanyag kezelése. Dolgozó népünk . áld.ozatos pénzéből 
készült épületeket gondosan, lelkiismeretesen, kíméletesen hasz
náljuk. 

Mind~n bajtárs érezze, hogy sajátjában él. Minden gon
datlan használat, kíméletlen kezelés gyengíti . szabad hazánk 
erejét, vagyonát. Ilymódon az ellenséget szolgálnánk! 

Elhelyezési körleteink mind jobbak és korszerűbbek 

lesznek. 

kezeli. 
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Az öntudatos bajtárs vigyáz rájuk, gondosan használj a, 

Takarékoskodj dolgozó népünk uagyonáva-l, - - --1 
sokkal jobban, mint a magadéval! 
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