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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. 




