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TETT ERŐFESZÍTÉSEK A HÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN* 

(1941—1944) 

Páncélos magasabbegységek megteremtése a háború alatt is egyik 
legfőbb törekvése volt a Horthy-hadsereg vezérkarának. A háborúba 
lépés után, az elszenvedett veszteségek ellenére is igyekeztek meg
teremteni a lehetőséget, hogy a rég áhított páncélos fegyvernemet ki
fejlesszék. 

Jelen tanulmányban a magyar harckocsigyártás 1941—44 közötti 
időszakát tekintjük át. A vizsgálódás a harckocsigyártás 1940 előtti 
történetét bemutató, a Hadtörténelmi Közleményekben korábban kö
zölt tanulmányra épül. Éppen ezért a következőkben elmondottak 
sok ponton szükségessé teszik a korábbi tanulmány egyik-másik ada
tának, megállapításának ismeretét, amelyeket ezúttal helyszűke miatt 
nem állt módunkban megismételni. 

A téma feldolgozásánál — mint korábban is — mellőzve a páncé
losok alkalmazásának történetét, elsősorban a magyar páncélos maga
sabbegységek felállításának menetét, s a megvalósítás lehetősége
ként a magyar páncéljárműgyártást vizsgáljuk. A téma sokrétűsége 
következtében igyekeztünk a különböző — bár korántsem elhanya
golható — kitérőket elkerülve, szorosan véve a páncélos fegyvernem 
problematikájánál maradni mind szervezés, mind pedig a gyártás te 
kintetében. Ezért a páncélos hadosztályok lövész és tüzér egységeinek 
szervezési és ipari problémáit mellőztük. 

Arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló keretek között, a fel
lelhető levéltári anyagok által lehetővé tett pontossággal mutassuk 
be témánkat, korántsem azzal az igénnyel, hogy ezzel a témával kap
csolatos kutatásokat kimerítettük. 

* A tanulmány folytatása a szerző a Hadtörténelmi Közlemények 1970. évi 4. számában 
megjelent „A horthysta katonai vezetés erőfeszítései a páncélos fegyvernem megteremté
sére" című tanulmányának. (A szerk.) 

— 591 — 



I 

A magyar katonai vezetés 1940-ben elérkezettnek látta az időt, hogy 
a két gépkocsizó dandárból megkezdje páncélos hadosztályok kiépí
tését. A „Túrán" közepes harckocsi gyártása közeli megindulásának 
reménye megalapozni látszott a megteendő lépéseket. 

Ennek megfelelően az 1940 októberében életbe lépő hadrend úgy 
intézkedett, ihogy a gépkocsizó dandárok 9. és 11. kerékpáros zászló
aljai egy későbbi időpontban harckocsi zászlóaljakká alakulnak.1 A 
megalakuló harckocsi zászlóaljakat 3—3 könnyű, 1—1 közepes és 2—2 
páncélvadász századdal tervezték. Az eddigi 18 harckocsi helyett 
fokozatosan 23 db-ot akartak századonként beállítani. A páncélvadász 
századok terv szerint 6 „Nimród"-ot kaptak. 

Egy 1941 februári vezérkari rendelet elrendelte, hogy a két kerékpá
ros zászlóalj átszervezését meg kell kezdeni és 1941. május l-ig be kell 
fejezni.2 Az időpont azonban korainak bizonyult. A „Toldi" harckocsi 
gyártása nehézségekkel küszködött, az átadás lassúbb volt a remélt
nél. Márciusban még csak az első „Toldi" sorozat állt rendelkezésre. 
A Jugoszlávia elleni támadásban való részvétel ezeket is erősen meg
viselte, javításokra szorultak. A legénység átképzése is lassúbb volt 
a vártnál. így aztán a vezérkar javaslatára a HM kénytelen volt a 
május l-ig elrendelt átszervezést felfüggeszteni azzal, hogy a zászló
aljak megkezdett átképzése azért folytatandó.3 Június elején azonban 
— bár még mindig csak 85 „Toldi" volt a csapatnál — már úgy érté
kelték a gyártás helyzetét, hogy a zászlóaljak megalakítása június 
15-tel végrehajtható, a könnyű harckocsiszázadok — egyelőre keve
sebb harckocsival — felállhatnak/1 Az új századok legénységének át
képzése is befejeződött június végén.5 

A központi készletből június 20-án kiutaltak a két zászlóaljnak 
18—18 „Toldi" harckocsit, így a felderítő zászlóaljaktól átadott harc
kocsiszázadok anyagával együtt lehetővé vált 2—2 század felállítása.6 

A lovas dandárok harckocsi zászlóaljaitól átvett 8—8 harckocsi pedig 
a harmadik századok alapjait rakta le. A gépkocsizó dandárokból a 
kis harckocsikat kivonták. 

A harckocsianyag egy része az erdélyi, délvidéki alkalmazás, a 
kiképzés és az átképzésben való felhasználás következtében erősen le
romlott. A gyorshadtest június 23-án már jelentette, hogy a harckocsik 
egy része az 1941. október l-ig engedélyezett 3800 km-t már túllépte, 
ennélfogva kiképzésre nem használhatók fel. Az 1940-ben legelsőnek 
átadott harckocsik már 4000 km-en felül vannak. Ez a tény, valamint 
a sok javításra szoruló harckocsi (9. kp. [hk.] zlj-nál 18-ből 7 db) 
erősen zavarja a kiképzést. Kérték a tilalom felfüggesztését, hogy a 

1 HL. HM. Ein. 1. a. 1940/40 000. 
2 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/4939. 
3 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/5232. 
4 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/5442. 
5 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/5609. 
6 HL. HM. Ein. 3. ta. 1941/41 314. 
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harckocsikat egyenletesen lehessen igénybe venni a kiképzésnél, ne 
csak az újakra háruljon a kiképzés terhe.7 

A Vkf. nem egyezett bele az egyenletes igénybevételbe. A jövőre 
nézve javasolta, hogy a megalakuló 4 szakaszos századok (23 harc
kocsi) 4. szakaszának 5 harckocsiját, melyek az alakulatok , ,B" kész
letét képezik, s elvonulás esetén a pótalakulatok számára vissza
maradnak, (használják fel a kiképzésre.8 

A Szovjetunió elleni hadbalépés átszervezés közbeni ér te a 9. és 11. 
harckocsi zászlóaljat, mely a két gépkocsizó dandár keretében, 2—2 
„Toldi" századdal (egy század 18 harckocsi), összesen 72 db könnyű 
harckocsival került bevetésre. A gyorshadtest páncélos erejét ezen 
kívül az 1. lovas dandár páncélos zászlóaljának elvonuló 9 könnyű 
és 36 kis harckocsija képezte. Ehhez járult még a három felderítő 
zászlóalj 48 páncélgépkocsija, valamint a kivonuló kerékpáros zászló
aljak kisharckocsi-szakaszainak 24 kis harckocsija. 

A felerészt erősen használt harckocsianyag nehezen viselte el az 
igénybevételt. Jelentős részüket — menet közben —- anélkül vesztette 
el a csapat, hogy azokat kilőtték volna. A hiányos javító részlegek, 
a kevés hozzáértő szerelő képtelen volt a tömeges meghibásodás javí
tására. A WM, a Ganz és MÂVAG gyáraktól már július 18-án szerelő
csoportot rendeltek ki a tönkrement harckocsik javítására. Külön 
csoport ment ki az ekkor már 30 hasznavehetetlen Ansaldohoz.9 

A szerelők a fellelhető tartalék alkatrészekkel felszerelve mentek 
a gyáraik által gyártott harckocsik után. Mivel azonban a meghibá
sodás mértéke minden várakozást felülmúlt, augusztus 5-én újabb 
csoport indult el. Szeptember végéig a frontra kikerült „Toldi"-k 
már kivétel nélkül átmentek a kint levő szerelők kezén. A javítások 
megoszlása: motorhiba 41, csapágy olvadás 9, lövésből eredő kisebb 
sérülés 10, hajtó- és kormány műhiba 1, erőátviteli berendezés meg
hibásodása 12, elektromos berendezés hibája 6, futómű rendellenes
ségek l l . 1 0 

A szerelők is tehetetlenek voltak azonban a kilőtt, kiégett, vala
mint a csak gyárban javítható harckocsik egyre nagyobb számával 
szemben. Egyre kevesebb volt a harcképes kocsi. A gyorshadtest je 
lentései a harcérték rohamos csökkenéséről számoltak be. A 9. 
zászlóalj 3. százada 18 harckocsijából július 13-án már csak 10 volt 
üzemképes. Hatot kilőttek.11 

Egy augusztus 5-i jelentés szerint a csapattal kiment és utána kül
dött összesen 95 „Toldi'- harckocsi közül 57 volt kisebb javítással 
üzemképes, 14 a hadműveleti területen javítható és 24-et teljesen 
tönkrement, szétlőtt állapotban már hátraküldtek.12 (Itt kell megje
gyezni, hogy az augusztus 5-én készült számvetésbe a közben kikül
dött anyagot, mint a csapatnál levőt, már beszámították.) 

7 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/44 780. 
8 HL. Ein. Vkf 1. 1941/5587. 
9 HL. HM. Elli. 3. b . 1941/48 869. 

10 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/54 011. 
11 HL. Gyorshadtest jelentései. L. még a 17. lábjegyzetet. 
12 HL. HM. Elli. 3. b . 1941/57 525. 
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Szeptemberben már oly nagy volt a kiesés, hogy a „Toldi" zászló
aljak csak egy-egy század anyagát tudták mozgásba hozni. Ezeket 
ekkor egy zászlóaljba vonták össze.13 

A páncélgépkocsi századok kocsijai szintúgy, a WM szerelőinek 
szorgos munkája ellenére is, egyre nagyobb számban estek ki. A ki
ment és utánpótolt, összesen 57 páncélgépkocsi közül augusztus 5-én 
20 volt használható és 13 javítható, míg 24-et vontak ki végleg az 
arcvonalból.14 Az Ansaldo harckocsik már július végén hasznavehetet
len állapotba kerültek. 

Az első és egyben utolsó szállítmányt a legszükségesebb páncél
jármű hiányok pótlására még július 27-én elindították vonaton. A 14 
„Toldi" harckocsi, 9 páncélgépkocsi, 5 Ansaldo kalandos út után — 
a németek által minduntalan mellékvágányra tolva, két hónapos ké
séssel!! — október 7-én érkezett meg Krivoj íiogba, ahol végül is 
október 12-én sikerült a címzetteknek átadni. A harckocsik és páncél
gépkocsik a hosszú úton beáztak, akkumulátoraik kimerültek, az el
osztók berozsdásodtak. A hibákat a kint levő szerelők javították ki, 
két harckocsi kivételével, melyek a vasúttól a csapatig való vontatás kö
vetkeztében teljesen tönkrementek és így azonnal haza kellett őket szál
lítani. Ugyanerre a sorsra jutottak az Ansaldok is, melyeket a csapat 
mint hasznavehetetleneket és kivonásra került anyagot nem vett át.15 

A gyorshadtest páncéljármű anyaga szeptember végére tönkre
ment. A gépjármű-anyag sem járt jobban. A teljesen leharcolt gyors
hadtestet hátra kellett hozni. 

Horthy a páncélos és gépjármű-anyag teljes leromlására hivatkozva 
már szeptemberben kér te Hitlertől a gyorshadtest sürgős kivonását. 
Csak így lehetséges az anyag egy részének megmentése, javítása. 
Hitler megígérte Horthynak. a hiányok pótlását, sőt egy páncélos 
hadosztály felszerelését is. Természetesen, amikor később, a III. cso
portfőnök az ígéretet megemlítette Berlinben,, az illetékesek kitérő vá
laszt adtak. Végül a berlini .magyar katonai attasénak Bächer tábornok 
tudomására hozta: „az OKW erre vonatkozóan parancsot nem kapott, 
csupán hallott a dologról. Hallomásból tudja, hogy ezt olyan időpontra 
tervezték, amikor a német páncélos gyártás maximumra fog fokoztatni 
és a tekintélyes német veszteségek pótoltattak."16 

A hadvezetésnek az utánpótlás céljára nem volt harckocsija, sem 
gépjárműve. A gyárból kikerült újabb „Toldi" harckocsikat — közepes 
harckocsiról még szó sem lehetett ekkor — az október 1-én, hatályba 
lépő új hadrend szerint felálló páncélos hadosztály alakulatai számára 
tartalékolták. A hadosztályok kialakításának munkálatait ugyanis a 
hadműveletekben való részvétel mellett, attól erősen zavarva is foly
tatták. A 9. és 11. harckocsi zászlóalj itthon maradt pótkerete nyáron 
át folytatta a kiképzést és megalakította a zászlóaljak 1., könnyű 
századát.17 

13 HL. Gyorshad tes t je len tése . 
14 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/57 525. 
15 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/50 432. 
16 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/6466. 
17 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/48 862. Azért az 1. századot , m e r t a zászlóal jak h a d r e n d szerin

ti 2. és 3. százada vonul t el. 
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A fronton szerzett lesújtó tapasztalatokat nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni. A harckocsi zászlóaljakat ezidáig a könnyű harcko
csikra építették. Ez most tarthatat lanná vált. A gyorshadtest jelentései 
ugyanis a kis és könnyű harckocsikról csak mint a többi fegyver
nemmel szoros együttműködésben, kísérő feladatokra alkalmasakról 
szóltak, melyek „csak gyalogsági kötelékkel szoros kapcsolatban har
colhatnak."18 

Makay-Hollósy Ferenc, a gyorshadtesthez beosztott vk. százados 
haditapasztalati jelentésének a páncél járművekkel foglalkozó része 
is lesújtó volt. A kis harckocsikra, mint amelyek azonnal törlendők 
a hadrendből, szót sem vesztegetett. A „Toldi" harckocsikról adott 
elemzése csak ismétlése volt annak, amit a „Toldi"-ról már korábban 
elmondtak, hogy „csak felderítő, összekötő és biztosító feladatokra 
használható". A jövőben „a harckocsi a megfelelő sebesség mellett, 
megfelelő páncélzattal és fegyverzettel rendelkező közepes harcko
csinál (15 t-tól felfelé) kezdődik. Ezt is csak tömegesen, sok harc
kocsivadász, erős tüzérség és repülő oltalma alatt lehet eredményesen 
használni. Egységes harckocsitípus legyen, mely csak a fegyverzetben 
különbözik egymástól." 

Hasonlóan rossz volt a véleménye a páncélgépkocsikról, melyeket 
„kényes szerkezet, gyenge fegyverzet" jellemez. Megjegyezte Makay, 
hogy a páncéljárművek nagy kiesési százalékának oka nemcsak az 
ellenséges behatás, hanem a gyors elhasználódás. „Garantált km-en 
felül nem szabad azokat használni, mert egyszer álljon le a motor 
az ellenség között, s a legénység örökre elveszti a bizalmát. Ezért 
az anyag igen nagy utánpótlást igényel, tehát a rendesnél is nagyobb 
mélységű szervezést, és sok raktári anyagot. Enélkül ez a fegyvernem 
igen gyorsan elhasználódik".19 

A Vkf. döntött, a könnyű harckocsik számát csökkenteni kell a 
hadrendben. Gyártásuk csak a kiesett könnyű harckocsik pótlására 
szorítkozhat. Helyettük fokozni kell a közepes harckocsik gyártását 
és rájuk kell alapozni a harckocsi zászlóaljakat. Mielőbb meg kell 
kezdeni a 75 mm-es löveggel felszerelt nehéz; „Túrán" harckocsik 
gyártását.2 0 

Az 1941 októberében életbe lépő új hadrend már ezen elvek figyelem
bevételével épült fel.21 (1. ábra) 

A 2. gépkocsizó dandárból felállították a 2. páncélos hadosztályt, 
ezen belül a 2. páncélos és 2. lövész dandárt. A páncélos dandár ke
retében megalakult az 1. harckocsiezred, 4 zászlóaljjal. Az l/L, 2/1., 3/1,, 
4/1. zászlóaljakat a 10., 12., 13., 16. kerékpáros zászlóaljakból, azok 
átfegyverzésével állították fel. A zászlóaljak számozása a későbbi, 
1942 őszi fejlesztési célt, a 2—4. harckocsiezredek létrehozását cé-

18 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/3381. 
19 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/6864. 
20 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/68 408. 
21 HL. HM. Ein. l. a. 1941/41 000. A hadrendi táblázatokban szereplő csapatjelzések meg

egyeznek a Vkf. 4. által 1942-ben kiadott „Magyar és német csapatjelzések" c. szabályzatban 
foglaltakkal. 
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lozta. A páncélos hadosztály alárendeltségében megalakult az 51. pc. 
vadász zászlóalj. 

A 9. és 11. hk. zászlóaljból az 1. gépkocsizó, illetve a 2. lövész 
dandár alárendeltségében megalakult a 31. és 32. önálló harckocsi 
zászlóalj, 2—2 könnyű századdal és 1—1 páncélvadász századdal. 

Habár a kis harckocsiknak a hadrendből való kivonásáról döntés 
született, a lovas dandár páncélos zászlóaljaiban megmaradtak. Erre 
annál inkább szükség volt, mivel 1942 elején az elvonuló 1. páncélos 
hadosztály felállításakor kivonták a kevés számú „Toldi"-t is a lovas 
dandárokból. 

A hadrend szerint felálló zászlóaljak egyelőre csak „Toldi" harc
kocsikkal alakultak meg. Csak ezek álltak rendelkezésre, de még a 
hadrendben megmaradt könnyű harckocsi szükségletet sem fedezték. 
A közepes harckocsi egyelőre csak igényként szerepelt. 

A harckocsiszázadokat 22 harckocsival tervezték ellátni. A hadrend 
204 „Toldi"-t, 191 közepes „Turán"-t, 36 „Nimród"-ot, 54 páncél
gépkocsit és még mindig 104 kis harckocsit igényelt. 

Az új hadrendnek tehát egyelőre legfeljebb a kerete állhatott fel, a 
szükséges páncéljármű és gépkocsianyag hiányzott, illetve romokban 
hevert. 

A bevetésre került páncéljármű anyagot a gyorshadtest kivonása 
után egyenesen a gyárakba szállították. A Ganz és MÁV AG 1942 
januárjában adott jelentése szerint a hadműveletekben részt vett 
95 „Toldi" harckocsi közül 62-nél vált szükségessé általános gyári 
javítás. Ebből 25-öt lőttek ki, a többinél a motor szorult generálozásra. 

A páncélgépkocsi anyag sem járt jobban, amit bizonyít, hogy 17 
darabot kellett a WM-<be küldeni teljes generálozásra.22 

Jól tükrözi az anyagi helyzetet a vezérkar válasza, amit 1941 de
cemberében adott az érdeklődő német katonai attasénak. A meglevő 
állományban 1941 júliusától elszenvedett veszteséget kis harckocsikban 
100, páncélgépkocsiban 90, könnyű harckocsiban 80%-ban határozták 
meg, amit még 1200 gépjármű és 28 különböző löveg egészít ki. „Igen 
érzékenyen érint — olvasható a helyzetfelmérés további részében — 
a rengeteg gépjármű kiesése, valamint, hogy az ezen kívül megma
radtak is egytől-egyig generál javításra szorulnak, ami gyáraink kevés 
kapacitását tekintetbe véve kb. egy évig is eltart." Növelte a nehéz
séget, hogy a gyorshadtest „a többi hadtestek rovására igen sok 
harcos alakulattal (közepes tüzérség, kerékpáros zászlóaljak) és anyag
gal lett megerősítve, amely részben tönkrement".2 3 

Betetőzte mindezt, hogy januárban Keltei tábornok benyújtotta a 
német igényeket a magyar kormánynak. Az eredmény a 2. hadsereg, 
ezen belül az I. páncélos hadosztály frontra küldése volt. A hadosz
tály az 1. gépkocsidandárból kialakított gépkocsizó lövészezredre 
épült. Ide összpontosították a meglevő és közben kijavított gépjármű
anyag jelentős részét. A hadosztály harckocsiezredét, a 30. páncélos 

22 H L . H M . Ein. 3. b. 1942/6217. 
23 H L . Ein. Vkf. 1. 1941/6841. 

2 Hadtörténelmi közlemények — 597 — 



ezredet azonban nem volt miből felszerelni. A 31. önálló könnyű 
harckocsi zászlóalj — okulva az előző évi tapasztalatokból — nem 
képezhette az ezred alapját, ezt ki is vonták a gépkocsizó dandár 
kötelékéből. 

A harckocsianyagot végül a németek adták. A 22 darab „Pz—IV", 
valamint a 89 darab ,,T 38"-as könnyű harckocsi meglehetősen gyen
gén és korszerűtlenül felszerelt páncélos ezredet eredményezett, mely
nek Don-menti szereplése közismert.24 

Tárgyunk szempontjából csak a hadosztállyal kiment magyar eredetű 
páncéljármű anyag áll érdelődésünk előterében. A 18 ,,Csaba" pán
célgépkocsi, 17 „Toldi" és az 51. páncélvadász zászlóalj keretében 
alkalmazásra kerülő 19 „Nimród" ekkor a hadsereg hadrafogható 
páncéljármű anyagának jelentős százalékát képviselte. A magyar had
vezetés úgy vélte, a rendelkezésre álló erőkhöz mérten ezzel eleget is 
tett kötelezettségének. A páncélos hadosztály, ezen belül is elsősorban 
a páncélos ezred utánpótlását — Ígéretüknek megfelelően — a to
vábbiakban a német hadseregre bízta. így aztán egészen annak pusz
tulásáig páncéljármű-utánpótlást nem küldtek a hadosztály után. 

Az idehaza levő 2. páncélos hadosztály harckocsialakulatainak fel
töltése közben nagyon lassan, rengeteg akadállyal folyt. Mint emlí
tettük, a rendelkezésre álló „Toldi" harckocsi kevés volt a hadrendi 
kívánalmakhoz mérten. Mivel gyártás nem folyt, a rendelkezésre 
álló 190-nel kellett gazdálkodni, amiből 95 darab fronton járt, gene-
rálozott kocsi volt. Javításuk hosszú nőnapokig elhúzódott. A csapat
nál csak másodosztályú anyagnak bizonyultak. A harctéri alkalma
zásra nem került harckocsik is, mivel a közepes harckocsiszázadok 
kezelőinek kiképzése is ezekkel folyt, már 1942 nyarára meglehetősen 
elhasználódtak. Tömegesen fordultak elő közöttük is meghibásodások, 
így a „kell" álladékukra soha fel nem töltött „Toldi" századok meg
levő harckocsijainak is csak egy részével számolhattak, mint hadi
használhatóval. 

Egy 1942 szeptemberben készített felmérés kétségbeejtő képet mu
tatott a „Toldi" harckocsik hadrafoghatóságáról. A csapatnál levők 
50%-a nem volt hadihasználható.25 (Táblázat, ld. az 599. o.-on.) 

A harckocsik már 4—5000 km-t futottak. Viszonylag kevés volt, 
mely a maga 2—3000 kilométerével még „újnak" számított. A HTI 
véleménye szerint viszont a lényeges alkatrészek, így a motor élet
tar tama 4000 km, míg a tengelykapcsolóé, fékdobé, fogas- és lánchajtó 
fogaskoszorúé, valamint a láncé 5000 km volt. Ilyen fokú használat 
után csak generálozás és cserék révén voltak használhatóvá tehetők.26 

Az addigi tapasztalatok szerint pedig a generálozottak 2000 km után 
már nem voltak többé hadihasználhatók. 

24 Gindert Károly: Az 1. páncélos hadosz tá ly ha rca i a 2. m a g y a r hadse reg doni hídfő
csa tá iban 1942 júl ius—október . Had tö r t éne lmi Közlemények , 1961. 2. sz. 457. o. 

25 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/55 695. 
26 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/53 927. 
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„Toldi" h a r c 
kocsik száma Ebből n e m had ihaszná lha tó 

l / I . z l j . 
2/1. „ • 
3/1. „ 
4/1. „ ' 

31. Ö. „ 
32. ö. „ 

14 
18 
18 
22 
39 
25 

11 
10 
5 

12 
22 (később l / I I . zlj.) 

6 (később 3/II. zlj.) 

H a d m ű v . t e rü le ten 

Különböző ka tona i 
t an in téze tekné l 
Gk. s ze r t á rban 
t a r t a l ék 
Selej tezett 

17 

29 

7 
1 

Fel tehetőleg ekkor m á r nagy
részt n e m had ihaszná lha tó . 

6 

1 

ö s s z e s e n : 190 73 

A HM 3. b. osztálya úgy intézkedett, hogy az összes „Toldi" a 
kiképzési év végével leállítandó. A további kiképzésre 2 harckocsit 
kell kijelölni, a többit hadihasználhatóvá kell tenni és az alakulatnál 
üzemképes állapotban tárolni. Az általuk — a kötelékkiképzések so
rán — megtett út 1943. március végéig nem haladhatja meg a 
400 km-t.27 

A közepes harckocsi századok kerete megalakult. Az átképzés a kö
zepes harckocsi anyagra az -esztergomi páncélos loiskoián egyelőre 
„Túrán" harckocsik nélkül kezdődött meg, mivel ezek gyártása és 
átadása elhúzódott. Csak 1942. április 28-án jelentette a Weiss Man
fréd-gyár (WM), hogy az első négy darab „Túrán" átadásra kész, majd 
június elejéig még 16 darab hagyta el az üzemet.28 Júniusban a má
sik három üzem is megkezdte a „Turán"-ok szállítását.29 A 3. b. osztály 
július 15-én az átvétel gyorsítására bíztatta a KÁB-ot (Központi Át
vételi Bizottság), hogy a már átvett 30 harckocsit augusztus 15-ig 
legalább 68 darabra lehessen kiegészíteni, s ezzel a kiképzés a zászló
aljaknál megindulhasson.30 Ekkor azonban váratlan, előre nem látott 
nehézségek léptek fel. Az első „Turán"-okat a páncélos lőiskolának 
adták ki, ahol csakihamar sorozatos gyártási hibák, anyagsérülések 
jelentkeztek. De nem jár t jobban a 2/1. és 3/1. zászlóalj sem a július 
25-én kapott „Turáni"-okkal.31 

A meghibásodások vizsgálata okozta megtorpanás után folytatódott 
a zászlóaljak felszerelése. Augusztus 14-én az 1/1. és 4/1. zászlóalj is 
megkapta a 4 darab ,,Turán"-t, s bár a hadrendben nem szerepelt, 
tervbe vették a két önálló zászlóalj feltöltésének megkezdését is.32 

27 H L . H M . E i n . 3. b . 1942/53 924. 
28 O L . Z 407/54/424. 
29 H L . H M . E i n . 3. b . 1942/31 414. 
30 H L . H M . E i n . 3. b . 1942/41 208. 
31 H L . H M . E i n . 3 . b . 1942/44 975. 
32 H L . H M . E i n . 3. b . 1942/47 113. 
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2. ábra 



(A páncélos lőiskolánál levő 12 és a HTI-nél levő 2 darabbal együtt 
ekkor összesen 30 darab „Túrán" volt már a csapatnál.) 

Az 1942. nyarán kidolgozott és október 1-én életbelépő hadrend 
alaposan megváltoztatta az új hadrend szerint már páncélos hadtest 
hadrendjét.33 Megalakították az 1. páncélos hadosztályt is, s az 1. pán
célos ezred parancsnoksága ennek kötelékébe ment át. Az l/L, 2/1. 
valamint a megszűnő 31. önálló páncélos zászlóaljból megalakuló 
1/IL páncélos zászlóaljakat rendelték alá. Ugyanakkor a második pán
célos hadosztály keretében felállt a 3. ezred, alárendelve a 3/L, 4/1., 
valamint a 32. önálló zászlóaljból alakult 3/II. zászlóalj. A korábban 
tervbe vett 2. és 4. ezred nem jött létre, majdani felállításukra to
vábbra is csak az ezredek harmadik zászlóaljainak számozása utalt. 
(2. ábra) A megalakuló lovas hadosztály keretében a két megszűnő lovas 
dandár páncélos zászlóaljaiból létrehozták a hadosztály harckocsi zászló
alját. (3. ábra.) (A hadrendi táblázatok jelmagyarázatát ld. a 4. ábrán.) 

1. lOV. hO. (alárendelve az 1. hds. pság.-nak) 

Pk. I /. Nyíregyháza 

Lság. Y~ 2. Szabadka V _ > A 3- Nagyvárad \ 0 X ~ 4 Nyíregyháza 
(V 

Kp. T 15. <& 
15 Kp. Kiskunhalas 

^ ^ (2) 

Hk. r uo,Hk. ^ ® ** fe ^ ^ > zenta 
V f (3*5) (szak.) (11) (17) (17) (17) 

Feld. fdfefrl®! M Í Z I í l ] Szilágysomlyó 
(1) © 3. r. (szak.) (4) (szak.) (13) (13) 

3. ábra 

Mint látható, a hadrendből végleg törölték a kis harckocsikat, de 
megszüntették a könnyű harckocsi századokat is. A „Toldi" harcko
csikat a közepes és nehéz századok között osztották szét, s tervbe 
vették egy részük átfegyverzését. Először tűntek fel a hadrendben a 
nehéz harckocsik. A 75 mm-es löveggel felszerelt nehéz „Túrán" be
állítása — ekkor, 1942 végén. — már sürgető volt a hadvezetés szá
mára, habár gyártása még nem kezdődött meg. De a „Túrán" közepes 
sorozat gyártása is csak lassan haladt. Vajmi kevés volt a remény 
a 185 „Toldi"-t, 298 közepes és 143 nehéz „Turán"-t, 106 „Nimród"-ot 
valamint 51 páncélgépkocsit igénylő hadrend közeli feltöltésére. Épp 
ezért meglepő hogy a második páncélos hadosztálynak a menetké
szültséget már 19'43. március l-re el kellett volna érnie. 

33 HL. HM. Elli. 1. a. 1942/42 000. 
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4. ábra 

Abból a tényből, hogy a Donnál levő 1. páncélos hadosztállyal pár
huzamosan idehaza is felállították az 1. hadosztályt és elrendelték 
magyar harckocsianyaggal való feltöltését arra következtethetünk, 
hogy az egyre inkább leharcolt, német eredetű harckocsianyagát el
vesztő hadosztállyal a vezetés már nem számolt, utánpótlását illetően 
valóban a németekre hagyatkozott. 

A vezérkar csakhamar félreismerhetetlenül a 2. hadsereg tudomá
sára hozta ebbéli szándékát. Nagy Vilmos honvédelmi miniszternek 
októberi harctéri látogatása során elébe tár ták azokat a kívánságokat, 
melyek a legszükségesebbek a hadsereg leromlott állapotának javí
tásához. Ezek között is első helyen állt, hogy „az 1. pc. ho-t szemé
lyileg és anyagilag is teljesen fel kell tölteni és ezenkívül szükséges 
még egy ,,Túrán" hk. zlj. és egy könnyű gv. tü. osztály a hadosztály 
megerősítésére. A Túrán hk. zlj-ra, a hadsereg különös súlyt he
lyez".34 A válasz rövid volt: „Ujabb alakulatok kiszállítását nem java
soljuk. Különösen nem harckocsikat, hiszen »Túrán« alakulataink 
közül még egyetlen egy sincs teljesen felszerelve, kiképzésük egészen 
kezdetleges."35 Félreérthetetlen az a válasz is, amit a vezérkar főnöke 
Major Jenő vezérőrnagy, páncéloshadtest-parancsnok november 24-én 
kelt levelére adott. Major úgy értesült, hogy a 2. páncélos hadosztály 
1943. március l-ig „menetkész kell legyen". Ugyanakkor Osztovics 
ezredes, a 3. b. vezetője szerint ezideig csak 11 nehéz „Túrán" kerül 
kiadásra, ennek következtében nehéz harckocsi nélkül kellene elvo
nulni. Kérte a nehéz harckocsi gyártás sürgetését, hogy azok február
ban már a hadrend szerinti mennyiségben álljanak a hadosztály ren
delkezésére. Enélkül a hadosztály nem lehet ütőképes. Igazának bizo-

34 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/5848. 
35 Uo. 
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nyitására az 1. páncélos hadosztály háborús tapasztalatait hozta fel, 
miszerint az orosz harckocsik ellen csak a nehéz harckocsik számít
hatnak sikerre, támogatásuk nélkül a közepes harckocsik támadása 
elakad. 

Vörös János, akkor hadműveleti csoportfőnök, türelemre intette 
a rosszul tájékoztatott Majort. Igaz, hogy a menetkészültséget már
cius l - re kell elérnie a hadosztálynak, „az elvonulásról vett hír azon
ban minden alapot nélkülöz." Ami a nehéz „Turán'ľ gyártását illeti, 
bár „a vezetés minden eszközzel sietteti, a lehetőségek azonban kor
látozottak". A hadosztályt „anyagi és személyi menetkészültségének 
teljes elérése előtt alkalmazni egyáltalán, nem szándékozom".36 

Megítélésünk szerint nemcsak a harckocsik hiánya okozta, hogy 
még zászlóaljnyi erővel sem pótolták a kint levő hadosztály veszte
ségeit. Ä fő ok abban keresendő, hogy a vezetésnek nem volt több 
feláldozni való páncéljárműve. Bár a 2. hadsereg pusztulása akkor 
még nem következett be, az addigi időpontig élőerőkben és anyagban 
elszenvedett veszteségek érzékenyen érintették a vezetést, a hadsereg 
jövője pedig egyre bizonytalanabbá vált. Az itthon rendelkezésre álló, 
felszerelés alatt álló erőket, közöttük is elsősorban a páncélos hadtes
tet, egy esetleges román—magyar konfliktus esetére akarták tartalé
kolni. A németek által is szított román—magyar ellentét akkor már 
krónikussá vált. A hadvezetés állandóan figyelemmel kísérte a román 
hadsereg állapotát, a fronton és az anyaországban levő erők arányát, 
az utóbbiak diszlokációját. A román támadástól való félelem, annak 
elhárítása, illetve megelőzése egyik meghatározója volt akkor a ma
gyar katonapolitikának. 

A doni katasztrófa után. a német győzelembe vetett hit megingása 
a Kállay-kormánynak a háborúból való kiugrás lehetőségét az angol
szászok felé kereső hintapolitikájához vezetett. Ennek katonapolitikai 
vetülete volt a még fronton levő erők hazaszállításának szorgalma
zása, újabb erők frontra küldésének megtagadása. Ugyanakkor min
den rendelkezésre álló erőforrás igénybevételével hozzáfogtak a meg
maradt haderő újjászervezéséhez, ütőképességének növeléséhez, hogy 
a háborút követő „rendezés" során az készen álljon mind a belső 
rend fenntartására, mind pedig a megszerzett területek, elsősorban 
Erdély megtartására; egyszóval, mint ezt Szombathelyi vezérkari 
főnök az LHT 1943. szeptember 4-i ülésén megfogalmazta, hogy 
1918—19 ismétlődése elkerülhető legyen.37 

Ez a tisztikar németbarát része által erősen kifogásolt, a kiugrás 
felé kacsintgató politika határozta meg tehát a hadsereg megőrzé
sére, fejlesztésére, ezen belül is elsősorban a páncélos és gépesített 
seregtestek kialakítására, ütőképességének megteremtésére való tö
rekvést egészen 1944. március 19-ig. 

A harcokban szerzett tapasztalatok, a frontokon megjelenő új 
harckocsik, elsősorban a T 34-esek, ráébresztették a vezérkart, hogy 

36 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/5909. 
37 Szombathe ly i Fe renc emlék i ra t a Hor thyhoz 1943-ban; id. Nagy Vilmos: Végzetes eszten

dők 1938—1945. c. művében . 174—175. o. 

— 603 — 



a még gyártás alatt levő ,.Túrán" harckocsik felett is eljárt már az idő. 
„Ma már korszerű ütközetekben a könnyű harckocsik jóformán csak 
felderítésre és a nehezebb harckocsik biztosítására valók, de lényegé
ben a jelenlegi közepes harckocsijaink sem sokban különböznek a 
könnyű harckocsiktól. Az orosz zömében nehéz és legnehezebb pán
cél járműveinek leküzdésére sokszor egyedül a nehéz harckocsik 
jönnek csak tekintetbe. A lefolyt harcokban a mi könnyű és közepes 
páncél járműveinkkel az ellenség nem is törődött, csak a nehezeket 
kereste és azokat igyekezett kilőni. Nehéz harckocsik nélküli páncé
los seregtest csak gyalogsággal szemben hatásos" — összegezte Ko
szorús Ferenc vk. ezredes, az 1. páncélos hadosztály vk. főnöke ta
pasztalati jelentésében.38 Ezek figyelembevételével szerkesztették 
meg 1943 elején a páncéljárműgyártás és a hadrendfejlesztés új 
iránykövetelményeit.39 Ez a páncélos seregtestek korszerű harckocsi
val való ellátását, valamint a gyalogos egységek mellé, azok átütőere-
jének és páncélelhárító képességének fokozását célzó rohamlövegek 
beállítását tette a jövő esztendők feladatává. A rohamlövegek alkal
mazására a német tapasztalatok irányították rá a figyelmet. A pán
céljármű gyárfás tanulmányozásával megbízott és Nádas Lajos ezre
des vezetésével 1943 áprilisban Németországban járt bizottság számára 
„a német hadvezetés erre illetékes tényezői határozottan megjelölték 
a követendő utat, hogy 75 mm-es aluli űrméretű löveggel rendelkező 
harckocsi már nem nevezhető korszerűnek, viszont a gyalog sereg
testek páncélos kérdését pedig a kétfajta űrméretű löveggel (75 mm-es 
ágyú, 10,5 cm-es tarack) ellátott, a harckocsi járószerkezetére felépí
tett rohamlöveg alakulatok beállításával látják megoldottnak".40 

A magyar rohamtüzérség megteremtése körül már korábban kiala
kult vita ezzel eldőlt. Kimondták, hogy a rohamtüzérség mielőbbi 
megszervezését központi kérdésként kell kezelni. Meg kell kezdeni a 
WM által kialakított ,,Zrínyi" rohamtarackok gyártását. 

Az iránykövetelményeknek megfelelően közeli, 1944 tavaszáig meg
valósítandó célul tűzték ki : 

1. a meglevő 2 páncélos hadosztálynak a rendelkezésre álló „Túrán" 
anyaggal való teljes kiépítését; 

2. a lovas hadosztály „Türán" anyaggal való feltöltését; 
3. egyelőre egy rohamtüzér osztály azonnali hadrendbe állítását és 

felszerelését „Zrínyi" rohamtarackkal, melynek feladata lesz a 
további rohamtüzér osztályokhoz a személyzet kiképzése. 

Az ezt követő időszak feladatául a „Zrínyi" rohamlövegek gyártá
sát és ennek révén újabb rohamtüzér osztályok felállítását tűzték ki. 
A harckocsigyártást a folyamatban levő „Túrán" gyártás befejezése 
után le akarták állítani mindaddig, míg a modern követelményeknek 
mindenben megfelelő magyar nehéz harckocsit nem sikerül megterem
teni. Erre másfél-két évet szántak. Az összes meglevő „Túrán" harc-

38 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5909. 
39 H L . H M . Ein. 3. b. 1943/31 888. (Ein. Vkf. 1. 1943/5350.) 
40 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5041. 
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kocsi 75 mm-es, hosszú csövű löveggel való átfegyverzését, valamint 
megtalpalását és kötényezését 1944 közepétől tervezték. 

A megvalósításhoz azonnal hozzá is kezdtek. Megmutatkozott ez a 
harckocsigyártás átállításában épp úgy, mint az 1943. október 1-én 
életbelépő új hadrendben, mely a páncélos hadtest, valamint a lovas 
hadosztály páncélos zászlóaljának hadrendjén semmit sem változtatott 
az előző évhez képest. A 2. és 4. ezred felállításáról lemondtak, amire 
a 3. zászlóaljak új l/III. és 3/III. számozása utalt. (L. a közölt hadren
det.) Üj páncéljárműves alakulatként csak a hajmáskéri 1. rohamlöveg 
osztály szerepelt a hadrendben.41 (5. ábra) 

r 1Rohom fe r t$&l tdb:Z ̂  3. 
(9-1) (9-1) (9*1) 

Hajmáskér 

5. ábra 

A következőkben megkíséreljük rekonstruálni a páncélos hadosztá
lyoknak a hadrendi kívánalmak szerinti feltöltését. Előre kell bocsáta
nunk, hogy vizsgálódásainkban csak 1943 végéig támaszkodhatunk 
írásos forrásokra, az 1944-es év — főként a március 19-e utáni időszak 
— feltérképezése a dokumentációs anyag hiánya folytán nehézségekbe 
ütközik, itt főként következtetésekre vagyunk utalva. 

A „Túrán" közepes harckocsik megjelenése a csapatoknál — mint 
ezt az előzőekben láttuk — a számtalan konstrukciós hiba következ
tében lelassult, majd 1942 végén egy időre leállt, A már kiadott harc
kocsikat visszavonták, s a gyárakban több módosítást hajtottak végre 
rajtuk. Az elsőként kiadott 4—4 harckocsit azonban az alakulatoknál 
hagyták és helyben javították ki azzal, hogy azokat a jövőben a lehe
tőség szerinti kíméletes bánásmód mellett, oktató harckocsiként hasz
nálják.42 

A harckocsi zászlóaljaknál a kiképzés csak nagy nehézségek árán és 
hiányosan folyt 1942 utolsó hónapjaiban, de nem sokban javult a 
helyzet 1943-ban sem. A HM ugyanis úgy intézkedett, hogy a harc
kocsik lehetőség szerinti kímélése érdekében századonként 4—4 _ „Tú
rán" és 5—5 „Toldi" hardkocsi használható fel a kiképzéshez. Össze
sen 27 „Túrán" és 43 „Toldi" harckocsiban határozták meg a 28 harc
kocsi századnál oktatásra használható járművek számát. A „Nimród"-
dal rendelkező alakulatok 15, a páncélgépkocsis alakulatok pedig 14 
jármúvet kaptak e célra.43 Ráadásul a felszabadított járművek oly rossz 

41 HL. HM. Ein. 1. a. 1943/43 000. 
42 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/53 928. 
43 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/68 970. 
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állapotban voltak, hogy jelentős részük állandóan javítás alatt állt. (Meg
jegyzendő, hogy a kiképzés 1942 nyarán az erre a célra szép számmal át
adott öreg Ansaldo harckocsikkal is folyt. 

A helyzet nem elégítette ki az alakulatokat. A 2. páncélos hadosztály 
1943. január 19-én jelentette, hogy az engedélyezett jármű és km 
mennyiséggel a szükséges 571 főt nem képes ki-, illetve továbbké
pezni. Csak a 135 harckocsivezető kiképzése (1 vezető 150 km-t vezet 
3 hó alatt) „Turán"-onként 3525 km-t, „Toldi"-nként pedig 1230 km-t 
jelent, ami teljesen leköti a harckocsikat és így a többi kezelő kikép
zését el kell hanyagolni. „A jelenlegi helyzet eredménye csak rossz 
kiképzés lehet" figyelmeztették az illetékeseket. Javasolták, hogy ad
janak ki külön tornyokat az alakulatoknak az irányzók, rádiót a rádió
sok kiképzésére. Minden század kapjon 1—1 teljes Túrán hk. szakasz 
anyagot (5 hk.), ami csak a kiképzést szolgálná és nem tartozna bele 
az „M" készletbe. Emellett a zászlóalj kapjon még 5 ,,Toldi"-t és 3 le
szerelt tornyú harckocsit, kimondottan a vezető kiképzéséhez/'4 

Major altábornagy, hadtestparancsnok elvben egyet, is értett a ja
vaslattal, azonban ő, szerényebben, csak zászlóaljanként legalább 5—5 
,,Turán"-t (35 darab) kért kiképzési célokra, valamint, hogy a felhasz
nálható km-t „Turán"-nál 1500, „Toldi"-nál 800 km-re emeljék.45 

A 3. b.-nek a kérdéssel kapcsolatos javaslata mindössze annyi volt, 
hogy a zászlóaljanként korábban engedélyezett 4 ,,Turán"-t, illetve 
5 ,,Toldi"-t a jövőben korlátlanul, km-megkötés nélkül lehessen hasz
nálni/*6 

A döntő szót a Vkf. 5., kiképzési osztálya mondta ki: külön gyakorló 
„Gy" és ,,M" harckocsik beállítására nincs mód. A rendelkezésre álló 
harckocsik kiképzésre való igénybevétele mértékének megállapítását 
a páncélos hadtestre kell bízni, mind azok számát, mind pedig a meg
teendő km-t illetően. Azonban tartsa szem előtt a hadtest, hogy „a ki
képzésnél felhasznált páncéljárművek egyben az alakulatok hadikész
létét is jelentik, mellyel adott esetben el is vonulnak, ezért csak annyi 
páncéljárművet szabad igénybe venni, mennyi feltétlenül szükséges". 
, ,Turán"-onként a f. kiképzési évben „a megtett út azonban nem halad
hatja meg az 1000 km-t." Kivételt csak a zászlóaljaknak már korábban 
kiadott 4 „Túrán" képezett.47 

A kiképzést tehát csak az összes harckocsi felhasználásával lehetett 
megoldani. Ennek következtében az 1943 nyári kiképzési időszakban 
a harckocsik a kiképzetlen kezelők jóvoltából tömegesen mondtak 
csődöt. 

Az áprilistól—július elejéig kihelyezésen levő 3/1. zászlóalj (80%-
ban 1 hónapja vezető újonc vezetőkkel) 40 „Túrán" harckocsija között 
alig volt olyan, mely 1—2 esetben csak szakszerelő által végrehajtható 
nagyobb javításra ne szorult volna. A szerszám és alkatrész, valamint 
szakképzett szerelők hiánya akadályozta a munkát. A ,,Túrán" közepes 
harckocsi megfelel a hadialkalmazásra — jelentette a zászlóalj —, 

44 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/7433. 
45 UO. 
46 Uo. 
17 Uo. 
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azonban „elengedhetetlen feltétel századonként a jól képzett és fel
szerelt szerelő személyzet" . . . ami nélkül „a századok harckocsijainak 
zöme mozgásképtelen lesz."48 

A harckocsianyagnak a gyakorlatlan vezetők okozta károsodására 
utal egy 1943 októberben készült, a kihelyezések során keletkezett 
meghibásodásokat vizsgáló és értékelő jelentés. Rámutat arra, hogy 
míg a 3. páncélos ezred „Túrán" anyagának 23%-a (119 hk. közül 27) 
addig a feltöltésre később kerülő, így gyakorlatlanabb vezetőkkel ren
delkező 1. páncélos ezred harckocsijainak 57%-a (90 hk. közül 51) ke
rült nagyjavításra a kihelyezések során. 

A tömeges, nemcsak az ütőképességet, de a gyártási program végre
hajtását is veszélyeztető rongálódások okát a vizsgálat a zsúfolt kikép
zési program és gyakorlatlan vezetők mellett a karbantartásra szánt 
idő rövidségében, így annak gyakori elmaradásában;; a hiányos tudású 
parancsnokokban; a feltöltetlen javító szakaszok tehetetlenségében; a 
megfelelő műszaki ellenőrzés hiányában látta/19 

A szükséges módosítások végrehajtása után, 1943 februárjától töme
gesen hagyták el a „Túrán 40" közepes harckocsik* a szerelőcsarnoko
kat. A feltöltés a 3. ezrednél indult meg nagyobb ütemben, s augusz
tus végére befejeződött. Ez lehetővé tette, hogy az ezred zászlóaljai 
1943 tavaszán, majd nyarán hosszan tartó kihelyezéssel együtt járó gya
korlatokat végezzenek. Az 1. ezred feltöltése is szépen haladt, amikor 
szeptemberben átcsoportosítást rendelt el a Vkf. Ennek célja a lovas 
hadosztály harckocsi századainak gyorsított ütemű feltöltése volt. Az 
1. harckocsi ezred 1/1. és l/II. zászlóaljainak kellett átadni 10, illetve 
19 harckocsit, amivel a lovas hadosztály három közepes harckocsi szá
zada teljes feltöltést nyert.50 Az intézkedés nyomán 1943. október 30-ig 
a következő, a továbbiakban már alig módosuló kép alakult : 

3. e. pság 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

3 db 
39 db 
39 db 
39 db 

1. e. pság 
l/L zlj. 
Î / I I . zlj. 
l /III. zlj. 

2 db 
21 db (volt 31) 
20 db (volt 39) 
18 db 

3. e. pság 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

120 db 

1. e. pság 
l/L zlj. 
Î / I I . zlj. 
l /III. zlj. 

61 db 

Lov. ho. pc. zlj 

1. rotü. o. 
Tanintézetek 

56 (volt 28) (A lov. ho. 3 db „T—38" hk-val is 
rendelkezett51) 

2 
3 

Összesen: 242 „Túrán" közepes harckocsi. 

48 HL. HM. Ein. 3. b. 1943/49 318. 
49 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/75 705. 
* A nehéz „ T ú r á n " harckocs i megjelenésétől kezdve a közepes harckocs i t „ T ú r á n 40" 

(T 40), míg a neheze t „ T ú r á n 75" (T 75) e lnevezéssel jelöl ték, ami j o b b a n megfelelt a va ló
ságnak hiszen az u tóbbi csak 75 m m - e s löveggel felszerelt közepes harckocs i volt. 

50 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/66 001. 
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Az 1943-as évben, majd 1944 elején még 43 közepes „Túrán 40" 
harckocsi került ki a gyártelepekről.51 Elosztásuk során — habár erről 
írásos forrásaink nincsenek — már csak az 1. páncélos hadosztály 
harckocsi ezrede jöhetett szóba. Mivel nem tudunk arról, hogy az 
alkalmazásra került 2. páncélos hadosztály, illetve lovas hadosztály 
magyar harckocsi utánpótlást kapott volna — mint erre a ,,Túrán 75" 
harckocsikkal kapcsolatosan még visszatérünk — valószínűnek tar t 
hatjuk, hogy 1944 első hónapjaiban az 1. páncélos ezred került fel
töltésre. A rendelkezésre álló 43 „Túrán 40" elegendő volt a zászló
aljak közepes századainak majdnem teljes feltöltésére. 

Május 13 és 15-én került ki az első 3 nehéz „Túrán" harckocsi a 3. 
harckocsi ezredhez, de csak mintegy két hónappal később, július kö
zepén kezdődött meg nagyobb ütemben a zászlóaljak feltöltése a 
..Túrán 75" harckocsikkal.52 A súlyt a 3. ezred nehéz századaira fek
tették, így az augusztus végéig a csapatnak átadott összesen 49 harc
kocsi a következőképpen oszlott meg:53 

3. e. 
3/1. db 7 db 
3 TI. db 7 db 
4/1. db ? db 

1. e. 
l/L db 
III. db 
2/1. db 

6 db 
5 db 
5 db 

21 db 

1. e. 
l/L db 
III. db 
2/1. db 

16 db 
Lov. 'ho. pc. zlj. 
1. rotü. oszt. 

2 db 
10 db 

A közben megalakult rohamtüzér osztály „Zrínyi" rohamtarackjai 
igen lassan készültek, 1943 augusztusban még csak 5 darabot adtak 
át. Ezért, hogy a Hajmáskéren még júliusban megindult kiképzést 
biztosítani tudják, egy 10 darab „Túrán 75"-tel és ugyanannyi átfegy
verzett „Toldi 40"* harckocsival kiegészített rohamtüzér osztályt állí
tottak fel.54 

Ezt követően a későbbi 2—8. rohamtüzér osztályok már akkor fel
álló kiképző kerete számára szeptemberben kiadtak 2—2, összesen 
14 darab „Túrán 75" harckocsit.55 

A rohamtüzérség ilyetén megerősítése után, októberben a 3. 
harckocsi ezred és a lovas hadosztály nehézharckocsi századainak 
gyorsabb ütemű feltöltéséhez fogtak. Ezt — mivel a gyárak terme
lését meggyorsítani nem sikerült — elsősorban az amúgy is elma
radt 1. harckocsi ezred rovására tették. Utasították, hogy a zászlóal-

51 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/36 943. 
52 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/11 805. 
53 HL. HM. Ein. 3.. b . 1943/48 853, 58 018, 58 857. 
* Az átfegyverzett „Toldi" harckocsi jelölése. 
54 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/60 455. 
55 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/57 081. 
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jak „Túrán 75"-ös harckocsijaikat október 30-ig 1—1 kivételével ad
ják át.56 

így az ezred mindhárom zászlóaljának csak 1—1 harckocsija ma
radt vissza. A „Túrán 75" elosztása így alakult: 

3. e. 
. 3/1. zlj. 

3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

10 db 
' 9 db 

9 db 

1. e. 
l /L zlj. 
l/II. zlj. 
l/III. zlj. 

1 db 
1 db 
1 db 

3. e. 
. 3/1. zlj. 

3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

28 db 

1. e. 
l /L zlj. 
l/II. zlj. 
l/III. zlj. 

3 db 

Lov. pc. zlj 
Rotü. 1. zlj. 
Rotü. 2—8." o. 

11 db 
10 db 
14 db 

November hónapban tovább erősítették a 3. ezred zászlóaljait. Fenti 
állományukat egységesen 12—12 darabra egészítették ki.57 

A rohamtüzér osztályokat a következő év őszétől szándékozták a gya
loghadosztályokhoz beállítani és rohamlövegekkel (főként „Zrínyi 75"-
tel) ellátni. Ezt olyan fontosnak tartották, hogy az előkészületeket a 
harckocsi zászlóaljak nehéz századainak rovására is megkezdték.58 

A harckocsi zászlóaljak feltöltését dokumentáló források sora itt sajná
latosan megszakadt. A későbbi időszakból csak egy, az 1944. március 14-i 
helyzetet hiányosan rögzítő irat áll rendelkezésünkre. Ennek tanúsága 
szerint ekkor a 3. ezred 3/1. és 3/II. zászlóalja 18—18, míg a 3/ÍII. zászló
alj 19 „Túrán 75" harckocsival rendelkezett. 

írásos források híján legyen szabad néhány következtetést levonnunk 
az 1. páncélos hadosztály nehéz századainak feltöltésével kapcsolatosan. 
Mint ezt kimutattuk, 1943. november 15-én összesen 74 „Túrán 75"-ös 
vo_lt kint a csapatnál, ami megegyezett a gyárak által addig termelt 
mennyiséggel. Más forrásaink szerint a három gyár 1943. november 
15-től 1944. március l-ig további kb. 33 „Túrán 75"-öt készített el. Ha 
ebből levonjuk a 3. ezred feltöltésére időközben felhasznált 19 darab 
harckocsit, úgy márciusig 14 darab állt rendelkezésre, hogy az 1. ezred 
nehéz századait 5—5 harckocsival feltöltsék. Ezt valószínűsíti az is, hogy 
nem fejezték be a 3. ezred nehéz századainak 22—22 harckocsira való 
kiegészítését. 

56 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/66 001. 
Az 1/1. a 3. ezred zászlóal ja inak 3, a lovas h o - n a k 1, míg az l/II. és l/III. a lovas h a d 

osz tá lynak 3 harckocs i t adot t át. 
57 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/69 746. 
58 HL. HM. Ein. 3. b . 1944/18 279. 
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Feltehetőleg tehát a nehéz harckocsi elosztás 1944. március végére 
a következőképpen alakult: 

3. e. 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

18 db 
18 db 
19 db 

1. e. 
l/L zlj. 
1/IL zlj. 
l/III. zlj. 

6 db 
6 db 
5 db 

3. e. 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

55 db 

1. e. 
l/L zlj. 
1/IL zlj. 
l/III. zlj. 

17 db 

Lov. ho. pc. zlj. 
Rotü. o. 

11 db 
24 db 

Az 1. hadsereggel áprilisban elvonult és bevetésre került 2. páncé
los hadosztály nagy valószínűséggel ezzel a nehéz ,,Túrán" létszám
mal vonult el. A lovas hadosztály 11 ,.Túrán 75"-tel került beve
tésre. A harcokban nagy veszteségeket szenvedett páncélos hadosz
tály utánpótlást ,,Túrán" harckocsiból nem kapott. Mint a Vkf. egy 
1944. augusztus 8-i helyzetjelentéséből és Major Jenő altábornagy 
hadtesparancsnok szemleútjáról ugyanez időben készült jelentéséből 
kiderül, a hadosztály a veszteségek pótlására meglehetősen elhasz
nált állapotban levő 10 darab Tigrist, 12 darab ,,Pz—IV."-et és 10 roham
löveget kapott a németektől. Nem kapott utánpótlást a hadosztály 
harckocsiezrede az arcvonalból való július végi kivonása után sem.59 

A nagy veszteséget szenvedő lovas hadosztálynak is nélkülözni kellett 
a harckocsi utánpótlást. 

Az 1. pc. hadosztály és páncélos ezrede viszont egészen az augusz
tusban sorra kerülő alkalmazásáig itthon, feltöltés és kiképzés 
alatt állt. 

Nehéz harckocsi századai részére tehát 17 harckocsi, valamint az 
a 22 darab állt rendelkezésre, mely még március után nagy valószí
nűség szerint elhagyta a gyárakat. Az 1. rotü. osztály ,,Zrínyik"-kel 
való áprilisban befejeződő feltöltése után (30 darab) annak 10 ,,Túrán 
75"-e is az 1. páncélos ezred állományába került, nemkülönben az 
a 14 darab is, ami a 2—8. rotü. osztály kiképző anyagát képezte, 
így összesen 55 harckocsi állhatott végül rendelkezésre, tehát augusz
tusban 18—18 „Túrán 75" harckocsival rendelkezhetett az ezred, ami 
megegyezett a 3. ezred elvonult anyagával. 

A „Toldi" harckocsi a közepes és nehéz századokban, valamint a 
törzsszázadokban egyaránt helyet kapott, felderítő és biztosító sze
repet szántak neki. A meglehetősen elhasznált állomány azonban 
nem tette lehetővé a szakaszok feltöltését. 

A doni katasztrófa során a páncélos hadosztállyal 14 „Toldi" ve
szett el. A megmaradt 176-ból 80-at 1944 áprilisáig 40 mm-es ágyú-

59 HL. Ein. Vkf. 1. 1944. VIII. 9. szám nélkül, valamint Ein. Vkf. 1. 1944,634. 
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val fegyvereztek át. Ez, valamint az időközbeni átszervezések, a „Toldi" 
harckocsiknál is új elosztást tettek szükségessé.60 

1943. X. 1-i 
állomány 

Az átfegyverzés során 
október 30-tól kialakuló 

állomány Összesen : 
1943. X. 1-i 
állomány 

T. 20. T. 40. 
Összesen : 

1. e. pság. 
1/1. zlj. 
l/II. zlj. 
l/III. zlj. 

15 
35 
15 

9 
5 
6 

4 
3 

9 
9 
9 

3. e. pság 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

65 20 7 27 
3. e. pság 
3/1. zlj. 
3/II. zlj. 
3/III. zlj. 

21 
25 
23 

15 
1 

20 

5 
11 
25 
26 

5 
26 
26 
26 

51. pc. 
52. pc. 
Lov. ho. 
Kat. tan
intézetek 
Javításban 
HTI 
Rotü. o. 

69 36 47 83 
51. pc. 
52. pc. 
Lov. ho. 
Kat. tan
intézetek 
Javításban 
HTI 
Rotü. o. 

2 
1 
3 

23 
9 
4 

1 
1 

10 
9 
4 

,15 

3 

5 

13 

5 

4 
1 
5 

23 
9 
4 

20 

Összesen : 176 96 80 176 

A 2. páncélos hadosztály harckocsiezredét teljesen feltöltötték. 
„Toldi"-jainak több mint 50%-a löveges volt. Itt is az 1. páncélos 
ezred járt rosszabbul mindössze 27 ,,Toldi"-jával, közte csupán 7 löve-
gessel. így a 3. harckocsi ezred ..Toldi" állománya is teljes volt az 
elvonuláskor. Feltehetőleg; az 1. páncélos ezred is megerősítést nyert 
a későbbiek során. Bizonyára megkapta a rohamtüzér osztályokhoz 
beosztott „Toldi"-kat és a katonai tanintézetek anyagát. 

Szólnunk kell még a hadrendben szereplő ,,kell" álladék és a meg
levő páncélgépkocsi-anyag mennyisége közötti, az egész időszakon 
végig vonuló különbségről is. A hadrendi igény 135 darab volt 1943 
elején, ugyanakkor csak 70 „Csaba" páncégépkocsi volt többé-kevésbé 
használható állapotban a honvédség birtokában. A 2. hadsereggel al-

60 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/67 937. 
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kalmazásra került 17 darabból mindössze 2 került vissza, az is üzem
képtelen állapotban,61 A kocsik elosztása a következő volt:62 

1. pc. hdt. pság 2 
1. Feld, zlj 5 
2. Feld. zlj. 14 
3. Feld, zlj, (lov. ho.) 26 
II ., V., VIII. hdt. kp. zlj (á 2) 6 
Kat. tanintézetek 11 
Hadműveleti területen 

megszálló erőkkel 6 
összes en: 70 

Csak a lovas hadosztály felderítő zászlóalja volt tehát ekkor telje
sen feltöltve, a többi felderítő zászlóalj feltöltéséről egyelőre szó sem 
lehetett. A megrendelt 50 darab „Csaba" páncélgépkocsi gyártásá
nak megkezdését újból és újból elhalasztották. Az elavult páncélgépko
csik továbbgyártására a hadsereg vezetése nem tudta rászánni magát, 
ugyanakkor a hadrendben számolt velük. 

Az állandósuló hiány ar ra indította a vezérkart, hogy átcsoportosí
tásokat hajtson végre. Az év nyarán 16 kocsira töltötték fel az 1. 
felderítő zászlóalj állományát, hogy aztán az újabb hadrendi köve
telményeknek megfelelően az év végén ismét szétszedjék. Ekkor 
ugyanis a felderítő zászlóalj kiegészítése mellett tervbe vették a 9 
hadtest felderítő osztályainak felállítását (2—2 pcgk.) is. Abban re
ménykedtek, hogy a tervek szerint végre 1944 márciusától a WM-gyár 
hozzákezd az 50 darab már módosított, „Hunor" páncélgépkocsi gyár
tásához, ennek révén majd lehetővé válik a hiányok teljes kiküszö
bölése. 

Ennek megfelelően 1944 januárban a következő elosztást alakí
tották ki:6 3 

1. pc. hdt. 2 
1. Feld. zlj. 1 
2. Feld. zlj. 14 
3. Feld. zlj. 26 
I—IX. hdat féld. o. 14 (5. féld. o. 2, a többi 
Kat. okt. intézetek 4 1 kocsit kapott) 
Hadműv. területen megszáll. 

erőknél 8 
Használhatatlan a gk. szertárban 1 

Összesen : 70 

Nincs tudomásunk arról, hogy az 50 páncélgépkocsiból egyetlen 
darabot is elkészítettek volna, ennélfogva a fenti elosztás 1944 folya
mán már nem igen változhatott. Ez lehetett a 2. és 3. felderítő zászló-

61 HL. HM. Ein. 3. ta. 1943/22 319. összesen 93 páncélgépkocsit gyártottak. Ebből 8 db vas 
felépítménnyel készült, és csak kiképzési célra használták. 

62 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5401. 
63 HL. HM. Ein. 3. ta. 1943/21 566. 
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alj elvonuló páncélgépkocsi létszáma. Mikor az 1. páncélos hadosz
tállyal felderítő zászlóalja is alkalmazásra került, bizonyára a had
test felderítő osztályok számára tartalékolt (3 alakult meg 1943-ban) 
kocsikat vonták össze a zászlóalj számára. 

A 40/36. M. „Nimród" páncélos gépágyú volt az egyetlen páncél
jármű, amelyből a hadrendi „kell" álladékot ki tudták elégíteni. Az 
1942., majd 1943. évi hadrend ugyanis csak a gyorshadtest alakula
taihoz, valamint a lovas hadosztályhoz és a 14. önálló kerékpáros 
zászlóaljhoz állított be „Nimróď'-okat, összesen 88 darabot. Valószínű, 
hogy a későbbiek során a légvédelmi erőket, valamint a gyaloghad
osztályokat is megerősítették volna velük, erre azonban már nem 
került sor. 

A MÄVAG 1942 májusában fejezte be az első 46 darabból álló 
„Nimród" sorozat gyártását. Ebből szerelték fel a 2. hadsereggel ki
vonult 51. pc. gépágyús zászlóaljat 18 járművel. Az idehaza szerve
ződő 2., majd 1. páncélos hadosztálynak 25 állt rendelkezésére, ami 
1942 nyarán lehetőséget adott a 2. páncélos hadosztály harckocsi és 
lövészzászlóaljai, valamint az alárendelt 52. páncélvadász zászlóalj 
„Nimród" állományának, részbeni feltöltésére. A 3. harckocsi és 3. 
gépkocsizó lövészezred összesen 11, a páncélvadász zászlóalj — csak 
harmadrészben feltöltve — 6 darabbal rendelkezett. Az 1. páncélos 
hadosztálynak ekkor csak 7 darab állt rendelkezésére. A ' katonai 
tanintézeteket 3 darabbal látták el.64 

A páncélgépágyús egységek kiépítésének folytatására csak 1943 
májusától kerülhetett sor, mikor a MÁV AG megkezdte a második 
, .Nimród" sorozat kibocsátását. Az októberig átadott 60 darab már 
elégséges volt a gyorshadtest alakulatainak hadrend szerinti teljes 
feltöltésére, majd az 1944 márciusáig gyártott további 18 darab lehe
tővé tette a hadrendi igények teljes kielégítését, sőt még tartalék is 
maradt. 

II. 

A „Huba II." hadrend páncéljármű anyagának gyártása jóformán 
alig kezdődött meg, mikor már elkészültek a „Huba III." beszerzési 
tervek.65 A „Huba III." célja az volt — mint ezt az 1941. június 27-én 
e tárgyban összehívott értekezlet meghatározta —, hogy a folyamat
ban levő „Huba II." gyártási programhoz kapcsolódva biztosítsa a 
hadrendben szereplő alakulatok teljes „kell" álladékát. Különösen 
fontos a hadrendbe beállításra kerülő és fokozatosan felszerelendő 
páncélos hadosztályok anyagának beszerzése.66 A kivonuló harckocsi 
alakulatok mellett a pótalakulatok 30%-os feltöltését vették tervbe. 
A szükségletet ekkor mintegy 65%-ban fedező gépkocsiállományt 
85%-ra kívánták emelni. Épp ezért a 709 millió pengős hitel 54%-át, 
345,6 milliót szántak páncél- és gépjármű-beszerzésre.67 

64 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/48 698. 
65 A „Huba I I . " pc . j á r m ű megrendelése i t l. a szerző idézet t t a n u l m á n y á b a n . 
66 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1941/43 368. 
67 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/5628. 
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Harmos Zoltán ezredes, a páncéljármű-gyártás miniszteri biztosa,* 
tárgyalásokat kezdett, hogyan lehetne a befejezés felé közeledő 
,,Toldi II." és az indulás nehézségeivel küszködő „Túrán I." program
hoz kapcsolódva és azt meggyorsítva, a hadrendfejlesztéshez szük
séges új harckocsi megrendeléseket mielőbb kiadni. 

Harmos meglehetős szkepticizmussal nézett az újabb rendelések elé, 
hiszen a „Túrán" harckocsi gyártást akadályozó újabb és újabb ne
hézségek erre kellő okot szolgáltattak. A páncéljármű-gyártás hely
zetét elemző jelentésében felhívta Heszlényi tábornok, a III. csoport
főnök figyelmét a németországi eredetű szerszámgép- és alkatrész
szállítmányok egyre gyakoribb késésében rejlő veszélyekre, amelyek 
szállításának leállítása a harckocsi-megrendelések végrehajtását ki
zárná. A „Huba III." megrendeléseknél számolni kell ezzel, sőt a 
helyzet további rosszabbodásával. Ezért ,,a páncéljármű-tervek, azaz 
továbbrendelések számára már most kalkulálni kell a külföldi felsze
relési cikkeket. Ezt a mennyiséget azonnal meg kell vásárolni, vagy 
vásároltatni, hogy bizonyos lehetőséget biztosítsunk függetlenül attól, 
hogy a gyártás mikor kerül sorra."68 

A négy harckocsigyártó cégnél tett előzetes tájékozódása során bi
zonyossá vált, hogy azok az árak emelkedésére, valamint az eddig 
már megtörtént és még szükséges kapacitásemelésekre hivatkozva, 
csak az eddigi vállalási áraik jelentős emelése esetén tudják az újabb 
megrendeléseket elfogadni. 

A HM 1941. július 4-én adta ki az eredeti elképzelést már módosító 
előzetes megrendelését 52 „Toldi", 215 „Túrán" közepes harckocsira, 
89 „Nimród" páncélvadászra és 70 „Csaba" páncélgépkocsira.69 Ere
detileg 230 „Toldi" harckocsi megrendelésére gondoltak, azonban a 
Vkf. időközbeni, ismert döntése következtében a „Toldi" harckocsik 
számát 52-re redukálták és 168 árából előzetes számvetések alapján 
kb. 90 darab nehéz „Turán"-t akartak kivitelezni. Gyártásukkal a 
Ganz és a MÁVAG gyárakat akarták megbízni, de végül úgy hatá
roztak, hogy a feladattal a WM-et bízzák meg, és a közepes „Túrán" 
gyártást osztják el a Ganz és MÁVAG között. A július 24-én kiadott 
módosított megrendelés a „Nimród"-ok és „Csabá"-k számának érin
tetlenül hagyása mellett 207 darab közepes és 102 darab nehéz „Tu
r á n i r ó l , valamint 40 darab „Toldi" harckocsiról intézkedett.70 (A meg
rendelések gyárak közti megoszlását lásd a 615. oldalon levő táblázaton.) 

A gyárak augusztus utolsó napjaiban megküldték egyöntetű, azonos 
feltételeket tartalmazó válaszukat a megrendelésre. Kötelességüknek tar
tották „a fennforgó pénzügyi nehézségekre a magas Minisztérium 
figyelmét felhívni, mer t elkerülni óhajtjuk, hogy — azon esetben, 
ha a reánk kirótt teljesítménynek pénzügyi nehézségek miatt nem tu
dunk eleget tenni — az a vád érhessen, hogy nem muta t tunk rá ide-

* Harmos Zoltán ezredes, 1941 szeptembertől a páncéljárműgyártás országos miniszteri 
megbízottja. 1942 decembertől vezérőrnagy és átveszi a HTI parancsnokságát is. 

68 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/31 765. 
69 HL. HM. Ein . 3. b . 1943/4865. (Ein. 3. b . 1941/43 429.) 
70 Uo. (Ein. 3. b , 1941/38 843.) 
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„Túrán 75" „Túrán 40': „Toldi" „Nimród" „Csaba" 

VII. 2 24. 2. 24. 2. 24. 2. 24. 2. 24. 

WM 102 120 18 — — — 70 70 

M. Vagon — 95 95 — — — — — — 

Ganz — — 60 52 40 — — — — 

MÁVAG — • 34 — — 89 89 — — 

Összesen: — 102 215 207 52 40 89 89 70 70 

j ében az előrelátható pénzügyi nehézségekre."71 Ezek érzékenyen 
érintették a vállalatokat. A folyamatban levő munkák, valamint a 
megelőző évek szállításai ugyanis a vállalati összegeket meghaladó 
beruházásokra indították őket, ugyanakkor az elvégzett munkák szám
láinak kiegyenlítése csak vontatottan haladt előre. „A legtöbb szállí
tásra vonatkozóan több év eltelte után sincsen még végleges ár meg
állapítva — panaszolták — és ezen a címen jelentékeny, miilókra 
rugó összegek lettek visszatartva."72 Ezért azt kérték, hogy a HM a 
nagyrészt még szériagyártásba nem került, ennélfogva kialakulatlan 
előállítási költségű járművek megrendelését irányárakon adja ki. Mi
helyt a végleges árhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak, de leg
később, mikor a rendelés első 10 kocsija elkészül, állapítsák meg a 
végleges árakat. Ezek már csak az általános jellegű drágulás esetén 
változnának. 

A javasolt irányárak a következők voltak: 

, ,Túrán" "közepes harckocsi 
„Túrán" nehéz harckocsi 
„Toldi III." harckocsi 
„Nimród" páncélvadász 
„Csaba" páncélgépkocsi 

A vállalási ár 20%-át egyenlő havi részletekben 1941 decemberig, 
35%-át havi részletekben 1942 folyamán, míg 45%-ot az egyes jár
művek szállításakor 1943—1944 folyamán kérték kifizetni. Ha a vég
leges árak a gyártás kezdetén megállapításra kerülnek, az irányárhoz 
viszonyított túl-, vagy alulfizetések a szállítások során elszámolhatók.73 

Ezen túlmenően a gyárak hangot adtak kamatmentes hitelek iránti 
igényeiknek, melyek lehetővé teszik új beruházásaikat, melyek szük
ségesek, hogy a „Huba III." páncéljármű rendeléseket 1943 végéig 
vagy 1944 elejéig szállíthassák. 

A HM nem fogadta el az irányár ajánlatot, és 1941. szeptember 

71 HL. HM. Ein . 3. 0. 1941/70 985. 
72 Uo. 
73 Uo. 

290 000,— P, 
325 000,— P, 
190 000,— P, 
175 000,— P, 
112 000,— P, 
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9-én a következő nem végleges egységárakon adta ki (fegyver, optika, 
rádió nélkül) a megrendelést\''1 

Túrán" közepes 245 000,— P, 
Túrán" nehéz 280 000 — P, 
Nimród" 141 000,— P, 
Toldi" 151 080— P, 
Csaba" 93 500 — P. 

Az összegében 104 412 230,— P-ős megrendelés megoszlása: 

WM 39 515 000,— P, 
Magyar Vagon 23 275 000,— P, 
MÁV AG 20 879 000,— P, 
Ganz 20 743 230,— P. 

A fizetési feltételekre vonatkozóan csak részben fogadták el a gyárak 
javaslatát, amennyiben 1941 végéig a vállalási összegnek 20%-át ha j 
landók voltak fizetni, viszont 1942-ben csak 30, a szállításkor pedig 
újabb 20%-ot. A fennmaradó 30% csak a végleges ár megállapítása, 
a szállítás befejezte u tán került volna kifizetésre. 

A HM a továbbiakban is igyekezett elzárkózni a fizetési feltételek 
módosítása elől, így egyelőre a feltételek változatlanok maradtak. 
Figyelembe vették a gyárak által más megrendelések révén kapott 
előlegeket is, ami természetesen az érdekelteket nem nyugtatta meg, 
s újabb akciókat indítottak azok megváltoztatásáért.75 

A megrendelésben foglaltaknak megfelelően az összeg 20%-át, 
20,8 milliót 1941 végéig,76 30%-ot, 32 milliót pedig 1942 folyamán 
bocsátottak a vállalkozó üzemek rendekezésére.77 Figyelembe véve, 
hogy 1942 végéig a „Huba III." rendelésből még egyetlen páncéljár
művet sem adtak át, sőt a munkát a WM kivételével, amely a nehéz 
„Túrán" gyártás bevezetése érdekében végzett előmunkálatokat, meg 
sem kezdték, az előleg jelentősége megnövekedett. 

A szállítások megindulásával esedékessé vált a „Túrán I." sorozat 
mielőbbi kifizetése. A HM az általános áremelkedéseket figyelembe 
véve a 230 000 P nem végleges egységárat 1943 júniusában 290 000 
P-re emelte. Ehhez jött még az elvégzett műszaki változások révén 
kocsinként 40 000 P, ami az összárat 330 000 P-re növelte. A HM hoz
zájárult a 290 000 P-ős árnak a szállított harckocsik utáni azonnali 
kifizetéséhez, mivel ekkor már 50%-os felárral lehetett számolni, így 
a túlfizetés lehetősége nem állt fenn.78 A műszaki felárnak viszont 
75%-át, azaz 30 000 P-őt, fizették ki az árfelülvizsgálat megtörtén
téig.79 

74 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/59 970., OL. Z. 407/46/363. 
75 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/4865. 
76 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/4865. (Ein. 3. b . 1941/140 691.) 
77 HL. HM. Ein 3. b . 1942/66 448—51. 
78 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/29 944. 
79 OL. Z. 407/56/442. 
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A „Huba III." megrendelések szállítása csak 1943 nyarán kezdődött 
meg> így a fizetés is csak ekkor vált esedékessé. A rendelkezésre álló 
igen'kevés írásos forrás alapján megállapítható, hogy az elszámolások 
a következő módosított egységárakon történtek: 

„Túrán 75" 32<5 000,— P, 
„Túrán 40" 290 000,— P, 
„Nimród" 282 000,— P, 
„Zrínyi" 450 000,— P. 

A „Túrán 75" árát ezenkívül még 103 254 P-vel 428 254 P-re egészítet
ték ki a ,,Túrán 40"-nél is felszámított műszaki felár címén.80 Megálla
pítható az is, hogy az árakhoz 1944-ben a rohamosan növekvő infláció 
következtében már újabb, mintegy 80%-os felárat ismert el a HM. 

* 

A háborús tapasztalatok nyomán nőtt az igény a nagyobb löveggel 
rendelkező harckocsik iránt. Már 1941 szeptember végén, egy a pán
céljárműgyártás helyzetét ismertető értekezleten felmerült a harc
kocsigyártó kapacitás emelésének szükségessége, hogy a termelés nö
velése révén a páncélos seregtestek minél előbb és minél nagyobb 
számban jussanak hozzá a harckocsikhoz.81 

A kapacitásemeléssel kapcsolatos konkrét kívánalmaikat az ille
tékes HM osztályok már a megrendelésekkel egy időben elkészítették, 
azonban vonakodtak azokat a megrendelések lezárása előtt nyilvános
ságra hozni és a pénzügyi nehézségeikre panaszkodó vállalatokat zsi-
gerelni. Ez mind a fő, mind pedig az alvállalkozókra nézve megszabta 
az elérendő termelési kapacitást, előírta az éhhez szükséges beruházá
sokat.82 Fontos szempontként szerepelt a teljes hazai gyártásra való 
berendezkedés, azaz a külföldről beszerzendő alkatrészek gyártásának 
megteremtése. A páncél- és gépjárműgyártás kapacitását két lépcső
ben, mintegy 20%-kal akarták növelni, 21—25 millió pengő költség
kihatással. Az első lépcsőt 6—7 milliós befektetéssel 1942 augusz
tusig, míg a másodikat 15—18 millióval 1943 közepéig szándékoztak 
megvalósítani.83 

Ez azt jelentette volna, hogy a „Túrán" gyártás havi kapacitását a 
meglevő 33 darabról első lépcsőben 36, másodikban 40 darabra emelik. 
Ezen belül a WM-nek 9-ről 12-re, a Magyar Vagonnak és a Ganznak 
9-re, illetve 8-ról 10-re, míg a MÁVAG-nak csak 7-ről 8-ra kellett 
volna emelnie gyártási kapacitását. Emellett a Ganz meglevő havi 
15 darabos „Toldi" és a WM 6 darabos „Csaba" kapacitását tartani 
kellett volna.84 

80 HL. H a d i a n y a g g y á r t á s Hadbiztosság 1944/4523. 
81 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/1017. 
82 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/66 688. 
83 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/66 700. 
84 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/67 615. A ha rckocs igyá r t á s i kapac i t á s mel le t t a „ B o t o n d " gyá r 

t á sá t 66 ill. 80, míg az addig még nem gyár to t t „ K " tehergépkocs i gyá r t á sá t 40, majd 60 da 
r a b r a te rvez ték felemelni . 
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A tárgyban összeült értekezleteken hosszas tanakodás után arra a 
megállapodásra jutottak, hogy bár nagy ellenkezést fog kiváltani, 
a páncélos program biztosítása érdekében a kapacitásemelési felté
telek a megrendelésekhez utólag kiadandók. Mivel azonban a már 
korábban kiadott, illetve folyamatban levő rendelésekből származó 
haszon és amortizációs hányad a szükséges befektetéseket valóban 
nem fedezi, a vállalatokkal való tárgyalás során — esetleg hitelek 
rendelkezésre bocsátásával — meg kell találni a megoldást. 

A WM a páncél- és gépjárműgyártással kapcsolatos kapacitása nö
velésére már 1941. január és 1942. június 2. között 9,1 millió pengőt 
fektetett be. Ebből építkezésekre 2,6, míg kül- és belföldi szerszám
gépekre (133 darab), acélöntödei és páncéllemez megmunkáló beren
dezésekre 6,5 milliót költött.85 Kérte a HM^et, hogy az összeget 
áraikba beszámíthassa. Ugyanakkor további, feltétlenül szükséges 
újabb beruházásaira újabb hitelt kért. További építkezésekre 1,3, 
míg 170 darab (ebből külföldi 92) szerszámgép beszerzésre 3,6 millióra 
volt szüksége a gyárnak.80 Azonban nemcsak a WM, hanem a gép
járműgyártásban részt vevő többi üzem is sürgős hitelt kért, hogy a 
kapacitás emelésével kapcsolatos HM követelésnek eleget tehessen. 
A gyárak hiteligénye 41 millió pengőre rúgott. Ez. ugyan a HM meg
ítélése szerint túlzott volt, mer t várhatóan csak az összeg felét költe
nék közvetlenül gépkocsiipari invesztíciókra, a többit csak közvetett 
beruházásokra, a kölcsön azonban elkerülhetetlen.87 

Hosszadalmas tárgyalások után végül 1942 szeptemberében a gaz
dasági minisztertanács úgy döntött, hogy a gépjármű- és repülőgyár
tási kapacitás fejlesztésére 100 milliós IMI* kölcsönt engedélyez a 
HM garancia mellett az érintett vállalatoknak. A HM 17. b. osztálya 
a kölcsön „gépjármű részét" a következőképp osztotta el az üzemek 
között (zárójelben a gyárak által előzetesen kért összeg):88 

WM 7 millió (7,3) 
M. Vagon 8 millió (10,0) 
Ganz 6 millió (6,16) 
Hoffher 4 millió (4,0) 

A kapott hitelt a gyáraknak 5 év alatt kellett visszafizetni. 
A hitel nagysága természetesen nem volt kielégítő. A WM már 

1943 júniusában jelentkezett, hogy beruházási költségei 11,3 millióra 
fognak rúgni, ezért kéri a kapott hitel kiegészítését. A HM elzárkó
zott a kérés elől azzal, hogy újabb hitel csak a kapott összeg felhasz
nálása után lehetséges.89 

A MÁVAG-nak, mint állami vállalatnak, 1942 folyamán közel 20 
millió pengőt biztosított — az IMI hitelen kívül — a minisztertanács. 

85 OL. Z. 407/56/442. 
86 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/4865. (Ein. 3. b . 1942/35 304.) 
87 HL. HM. Ein. 17. b. 1942/100 141. 
* IMI = Ipa r i Munkasze rvező In tézet . 
88 HL. HM. Ein. 17. b . 1942/105 509. 
89 HL. HM. Ein. 17. b . 1943/103 849. 
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A gyár elektrokemencét, hőkezelő berendezéseket és hengersort, va
lamint újabb szerszámgépeket szerzett be gép- és páncéljármű mun
kálataihoz.90 

Időközben Harmos ezredes elkészített egy gyorsított „Túrán" gyártási 
tervet, ami bizony lényegesen eltért a gyárak által ajánlott programtól. 

„Huba II ."* „ H u b a I I I . " 

W M 1941. XI . — 
1942. VIII . 70 db 

a ján la t 1942. X. — 
1943. XI . 9 db/hó 

gyorsít . 1942. IX. — 
1943. VIII . 11 db/hó 

120 db 

Magya r 
Vagon 

1941. X. — 
1942. IX. 70 db 

a ján la t 1942. XI I . — 
1944. I. 7 db/hó 

gyorsít . 1942. X. — 
1943. X. 8 db/hó 

95 db 

M Ä V A G 1942. IV.—XI. 40 db a ján la t 1943. I I . — 
1944. I. 3 db /hó 

gyorsít . 1942. X. — 
1943. VI. 4 db/hó 

34 db 

Ganz 1942. IV.—XI. 50 db a ján la t 1943. I I . — 
1944. I I . 5 db/hó 

gyorsít . 1942. X. — 
1943. VIII . 6 db/hó 

60 db 

Összesen : 230 db ö s szesen : 309 db 

Kiegészítette a gyártási programot a MÁV AG 89 „Nimród"-ja, me
lyet az 1943. II.—1944. IV.-ig terjedő szállítás helyett 1944. II. hóig kí
vánt Harmos, a havi 6 darabos kapacitást 7 darabra emelve. A 40 darab 
„Toldi"-t a Ganznak 1943. II—XI. hóig kellett leszállítania 1944. március 
helyett, ami 3 helyett 4 darab havi teljesítményt jelentett. Csupán 
a WM 70 darab páncélgépkocsijának 1942. XII.—1943. novemberig 
terjedő szállítása egyezett meg a kívánalommal.91 

Habár — számtalan akadály következtében — még az első „Túrán" 
széria befejezése is — 1941 végén — bizonytalan volt, Harmos reményke
dett, hogy a „továbbiak során, a kezdeti nehézségek kiküszöbölődvén, 
a „Huba II." terv végső határidői alig fognak kitolódni, s így a „Hu
ba Hl." terv „nem szenved ez irányból módosulást". A tervezett ka
pacitásemelés bizonytalansága, nemkülönben még sok egyéb akadá-

90 HL. HM. Ein. 17. b . 1942/101 793. 
* A „ H u b a I I . " szállítási te rve t a vá l la la tok m á r k o r á b b a n elfogadták, megvalós í tása fo

l y a m a t b a n volt . A Ganz és a MÁVAG a „Toldi I I . " sorozat gyá r t á sa mia t t csak később 
tudot t bekapcso lódn i a „ T ú r á n " p r o g r a m b a . 

91 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/67 603. 
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lyozó tényező ellenére is, a tervet a gyárakkal „elfogadtatni" aján
lotta. Hozzáfűzte, hogy az „még nem jelenti a szerencsésebb körül
mények között elérhető maximumot". 

A terv ingatagnak bizonyult. Hannos ezredes már 1942. január 
2-án összehívta a gyárak képviselőit és közölte, hogy a haditapaszta
latok alapján a HM változatlan egységáron az eredeti 102 nehéz „Tu
r á n i n á l többet, 200 darabot akar rendelni, a közepesek rovására. 
A WM mellett a M. Vagont és a MÁVAG-ot kívánják bevonni a ki
bővült nehéz „Túrán" gyártásba. Mivel azonban a MÁVAG az általa 
már gyártott többféle páncéljárműre hivatkozva kérte mentesítését, 
végül a Ganz gyárat bízták meg.92 

Ezt emelte májusban a HM a „végleges megrendelés" rangjára, némi 
kiegészítéssel. Ez mindössze annyi volt, hogy a WM további 15 darab 
„Túrán 40", a M. Vagon pedig 5 darab „Túrán 75"-ös gyártásáa kapott 
megbízást.93 

„Túrán 75" „Túrán 40" összesen : 

WM 
M. Vagon 
Ganz 
MÁVAG 

102 
71 + 5 

27 

18 + 15 
24 
33 
34 

135 
100 
60 
34 

205 124 329 

Az elkészítendő harckocsik mennyisége körüli vita azonban nem ült el. 
Intézkedések, javaslatok tárgyaltattak meg számos értekezleten. Ered
mény: többször is emelték a megrendelt közepes és nehéz „Turán"-ok 
számát. Az utóbbiak megrendelését 37 darabbal 242-re, míg a köze
pesekét 26-tal 150 darabra szándékoztak kiegészíteni. EztL azonban 
már nem adták ki a gyáraknak.94 Időközben ugyanis tervek születtek 
a gépjármű, ezen belül a páncélos-gyártás átalakításáról. A vezérkar 
és az Anyagi Csoportfőnökség illetékes osztályai megkíséreltek meg
oldást találni a páncéljármű-gyártás betegségeire, nevezetesen, hogy 
hogyan lehetne a modern követelményeknek megfelelő páncéljármű
vek gyártására átállni. Lényeges tényező volt a meglevő anyag mo
dernizálásának, átfegyverzésének, a páncélzat erősítésének kérdése is. 

Denk-Doroszlay Árpád vezérőrnagy, anyagi csoportfőnök elnökölt 
1943. január 23-án azon az értekezleten, ahol megvitatták a páncél
os gépjárműgyártás előtt álló feladatokat. 

Állást foglaltak a „Túrán 40" gyártásának megszüntetése mellett. 
A „Huba III." keretében megrendelt „Túrán 40" harckocsik közül 
mindössze 40 darab elkészítését tartották érdemesnek. A felszabaduló 

92 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1942/852., OL. Z. 407/56/442. 
93 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/33 299. 
94 HL. HM. Ein. 3. t>. 1942/68 417. 
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kapacitást további 80 darab „Túrán 75" gyártásra kívánták fordítani, 
hogy 1944 elején 322 nehéz „Túrán 75"-tel rendelkezzen a hadsereg. 
Azonnal meg kell vizsgálni a 260 darab „Túrán 40"-es megerősítésé
nek és átfegyverzésének lehetőségét, határozták el. 

A „Túrán 75" harckocsik gyártásának lezárulta után, ebből a t ípus
ból sem javasolták a további gyártást. Mielőbb ki kell alakítani az új 
magyar nehéz harckocsi típusát. Addig is a felszabaduló kapacitást 
rohamlövegek továbbá tehergépkocsik gyártására kell fordítani.95 

Harmos vezérőrnagy és Osztovics ezredes február 24-én hívták ösz-
sze a gyárak igazgatóit, hogy tájékoztassák őket a gépjármű és pán
céljármű gyártással szembeni új követelményekről és az érvényben 
levő megrendelés ennek megfelelő módosításáról. Közölték, hogy a 
megrendelt „Túrán 40" számát tovább csökkentik és gyártásukat az 
év végéig befejezik. Ugyanakkor a „Túrán 75"-ösök számát ismét 
emelik. Harmos kilátásba helyezte, hogy a WM-nél időközben meg
rendelt 40 darab „Zrínyi"-t további rohamlöveg-rendelések fogják 
követni. Az azonnal megvalósítandó feladat szintjére emelkedett 80 
darab „Toldi" harckocsi átfegyverzése. Kérte az igazgatókat, hogy 
mielőbb adjanak választ, másfél év alatt képesek-e az új módosított 
programnak megfelelni.96 

Érvényben levő 
(1942. május) 

Űj program 
(1943. február) 

WM 
M. Vagon 
Ganz 
MÁVAG 

„T 40" „ T 7 5 " „T 40" „ T 7 5 " Zrínyi 

WM 
M. Vagon 
Ganz 
MÁVAG 

33 
24 
33 
34 

102 
76 
27 

12 
24 
34 

147 
127 
48 
60 

40 

124 205 70 382 40 

Ugyanakkor a „Toldi", „Nimród" és „Csaba" program változatlanul 
hagyása mellett az 1441 darabos „Botond" terepjáró gépkocsi ren
delést 1894-re emelte a HM és kilátásba helyezte 1800 darab 3 tonnás 
tehergépkocsi gyártását is. (A gépkocsiprogram részleteivel itt nem fog
lalkozunk.) 

Korbuly, a WM igazgatója azonnal közölte, hogy az eddigiekhez 
képest 12 darab „Túrán 75" többletet a Zrínyi-munkálatok miatt nem 
tudja vállalni, s a MÁVAG is kérte à nehéz harckocsi gyártása alóli 
további mentesítését. A 34 darab korábban vállalt „Túrán 40" szál
lítását is csak 1944 elején tudja befejezni. Az ilyenformán „gazdát
lanná" vált 70 darab „Túrán 75" átvállalására a még nem nyilatkozó 

95 HL. HM. Ein. 3. t>. 1943/3176. 
96 OL. Z. 407/44/348. 

— 621 — 



Ganz és — a húzódozás ellenére is — a WM-gyárakat kérte Harmos, 
mivel kevésbé vannak és lesznek lekötve a gépkocsigyártással, mint 
a MÁVAG és a M. Vagon. 

A Harmos által feltett kérdésre, az azonnali reagáláson túlmenően 
mindössze a Ganz későbbi válasza áll rendelkezésünkre, melyben 
közölték, hogy 1944 áprilisáig a „Toldi" munkálatok miatt csak 36 
,,Túrán 75" elkészítését tudjak elvállalni, májustól viszont havi 7 
darabot.97 Nemleges lehetett továbbra is a MÁVAG válasza, amit az 
bizonyít, hogy a HM eltekintett a gyárnak a „Túrán 75" gyártásában 
való részvételétől. A HM ezek után csökkentette igényeit és az 1944 
közepéig gyártandó páncéljárművek száma a következőképpen ala
kult:98 

1943 1944 összesen 

„Túrán 75" 127 195 322 
„Túrán 40" 39 16 55 
„Toldi" 80 „Toldi" 12 12 

átalakítás „Toldi III." 
„Zrínyi" 40 — 40 
rohamlöveg 
„Csaba" 15 35 50 
„Nimród" 70 19 89 

Ebből a „Turán"-ok elosztása a gyárak között: 

„Túrán 75" „Túrán 40" Összesen 

WM 
M. Vagon 
Ganz 
MÁVAG 

147 
127 
48 

12 
24 
19 

147 
139 
72 
19 

322 55 377 

A megrendelések körüli vita azonban a HM berkeken belül még nem 
ült el. A végleges döntést sürgette, hogy a „Huba II." program befe
jeztével a gyárak most már teljes kapacitással hozzákezdtek a „Hu
ba III." rendelések gyártásához, Minden újabb változtatás már súlyos 
milliókat jelentett, hiszen elkészített, leszabott páncéllemezek váltak 
fölöslegessé. „Igen szükséges, hogy a kérdés végre nyugvópontra 

97 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/19 981. 
98 HL. HM. Ein. 3. b. 1943731 888, 
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jusson, mert a folytonos változtatásokkal pénzt, időt és anyagot vesz
tünk" jelentette ki Denk-Doroszlay vezérőrnagy, anyagi csoport
főnök, látva a bizonytalanságot a megrendelések körül, ami végtele
nül zavarta a gyárakat ." 

Végül májusban a Vkf. pontot tett a vita végére. A „Túrán" gyár
tást a legszükségesebb mennyiség elkészítése után, legkésőbb 1944 
tavaszán le kell zárni. A hadrendi szükségletet a már elkészült „Tú
rán" harckocsik beszámításával 289 közepes és 143 „nehéz T ú r á d 
ban állapította meg a Vkf. Ezen felül a pótalakulatok és iskolák szá
mára további 85 darab „Túrán 75"-öt, összesen tehát 228 darabot 
tartottak szükségesnek. Ennek megfelelően 100 darab „Túrán" 75"-ös 
gyártását törölték. Ugyanakkor az „1. vkf. osztály vezetője arra kérte 
a 3. b. osztályt, hogy tegye meg az előgondoskodást arra vonatkozó
lag, hogy mielőbb teljes súllyal a rohamlövegek gyártására térhes
sünk át. A Turáni harckocsik ugyanis már nem tekinthetők teljesen 
korszerűnek; az idők múlásával pedig mindinkább elavultakká vál
nak. Ezzel szemben rohamlövegünk reményt nyújt arra, hogy hosz-
szabb időn át meg fog felelni azon követelményeknek, melyeket à 
korszerű eszközökkel vívott harcban tőle megkövetelünk",100 A meg
alakuló 1. rohamlöveg osztály 40 darab „Zrínyi"-jének 1943 végi el
készülte u tán azonnal ihozzá kell kezdeni három újabb rohamtüzér 
osztály anyagának, 100 rohamlövegnek az elkészítéséhez. A roham
tarack mellett ki kell alakítani a 75 mm-es ágyúval ellátott, szintén 
„Túrán" alvázra épített rohamágyút, hogy 1944 júniusától gyártása 
megkezdődhessen. A tarackok („Zrínyi II.") és ágyúk („Zrínyi I.") ará
nya 3:7 kell legyen. A rohamlöveg programmal a WM és Ganz gyá
rat kell megbízni. 

Legkésőbb 1944 tavaszától hozzá kell kezdeni az összes „Turán"-ok 
hosszú csövű 75 mm-es löveggel való átszereléséhez és „talpalásá-
hoz".101 

A Vkf. döntés után elkészült a páncéljármű-gyártás programjának 
újabb, de immár végleges, módosított változata. Ez csak a „Túrán" 
harckocsikra és rohamlövegekre terjedt ki, a többi erősen másodlagos 
jelentőségűvé vált páncéljármű gyártásának tervét érintetlenül hagyta. 
A HTI a 3. b. osztállyal egyetértve javasolta, hogy csak a WM gyárat 
bízzák meg a rohamlöveg gyártással, s a Ganz egyelőre csak „Turá-
nok" gyártásával foglalkozzon, amit a WM-nek a rohamlövegek gyár
tásában eddig szerzett tapasztalata tesz szükségessé. Negyven darab 
„Túrán" gyártását a Ganz vegye át, a már elkészült alkatrészekkel 
együtt. Az indítvány meghallgatásra talált a vezérkarnál és a „Túrán" 
gyártási program ennek figyelembevételével került 1943. június 16-án 
kiadásra a gyáraknák.102 

99 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5550. 
100 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/46 577. 
101 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/31 888. 
102 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/46 577. 
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„Túrán 40" „Túrán 75" Összesen 

WM 
M. Vagon 
Ganz 
MÁVAG 

62 
68 
92 

12 
24 
19 

62 
80 

116 
19 

222 55 277 

A rohamlöveg-programról Osztovics ezredes már június 17-én meg
beszélést folytatott Korbullyal, a WM igazgatójával. Kérte, hogy a 
62 darab „Túrán" és 40 darab „Zrínyi II." gyártásával párhuzamosan 
készüljenek fel újabb 140 darab rohamlöveg gyártására. Az ideális 
az lenne, ha a gyár mielőbb kialakítaná a „Zrínyi" rohamágyút, és 
az új sorozat keretében már azt gyártaná, azonban az új 75 mm-es 
lövegekkel aligha lehet 1944 augusztusa előtt számolni. Ezért 1944 
nyaráig 60 darab „Zrínyi II."-őt, majd az év második felében 40 
darab „Zrínyi I."-et kell szállítani.103 

Szeptemberre sikerült a gyárakkal egyeztetni és elfogadtatni a 
gyártási programot és megkezdődött az 1941 óta húzódó, a követel
ményeknek megfelelően állandóan változó „Huba III." harckocsi
program megvalósítása. Akadályozó tényezők azonban a csökkentett 
program megvalósításában is azonnal jelentkeztek és eltolódásokat 
idéztek elő a gyártás menetében. Egyre nagyobb rés támadt a HM 
igényei és a megvalósítás határideje között. A gyártást akadályozó 
okok közül egyre nagyobb szerepet kaptak a német eredetű alkat
részek, melyek itthoni gyártása legfeljebb jámbor óhaj lehetett. A 
Bosch eredetű alkatrészek állandó reklamálásainak iratanyaga idő
közben több csomónyira gyűlt az irattárban, de ennek ellenére az 
eredmény egyre siralmasabb volt. Ugyanez mondható el a szerszám
gépek szállításáról is. 

Az akadályok ellenére 1943 őszén nagyobb lendületet vet t a gép
gyárak termelése, így a bennünket érdeklő páncél jármű-gyártás is. 
Ez — az energiahiány következtében — a téli hónapokban megtört, 
a termelés lelassult. Az 1944. március 19-i német megszállás után 
pedig a harckocsigyártás gyakorlatilag megszűnt. Az addig is meglevő 
nehézségeket tetőzte ettől kezdve a még rosszabb anyagellátás, illetve 
a szerszámgépellátás teljes megszűnte. Mindehhez járult még a bomba
támadások sorozata, mely érzékeny veszteségeket okozott. A munka
erőhiány a bevonulások, bombatámadások következtében egyre na
gyobb lett. Megnőttek a szállítási nehézségek. A páncéllemezrszállít-
mányok egyre többet késtek Ózdról és Diósgyőrből. Már júniusban 
azt jelentette a WM, hogy „a hadianyaggyártásban egyelőre a kiesés 
a havi teljesítmény 6—7°/0-ra tehető.104 Az új járművek gyártása ek-

103 OL. Z. 407/56/442. 
104 OL. Z. 407/44/359. 
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kor fokozatosan megszűnt, új típusok („Zrínyi L") gyártásáról, vala
mint a ,,Turán"-ok átfegyverzéséről már szó sem lehetett. A „Túrán" 
harckocsik alkalmazásra kerültek, ennélfogva a csökkenő kapacitás 
egy részét a tönkrement kocsik javítása kötötte le. 

A németek közben megkezdték a magyar gazdaság bevonását az 
„összeurópai tervezésbe". „Egyetértettünk abban, hogy a magyar gaz
daságot termelésének fokozása érdekében be kell vonni a tengely
hatalmak összesített tervezésébe" — olvasható Veesenmayernek a 
magyar gazdaság mielőbbi teljes és hathatós beillesztéséről Imrédyvel 
1944. június 2-án folytatott tárgyalásáról készült jegyzőkönyvben. 
Mint a továbbiakban kiderült, a németek a teljesen vezetésük alá vont 
magyar hadsereget német fegyverekkel akarták ellátni, s ennek meg
felelően a magyar típusú fegyverek gyártását leállítani szándékozták, 
illetve egyelőre annyiban hagyni teret ezek gyártásának, amennyi
ben erre az utánpótlás biztosítása céljából még szükség van. A ma
gyar ipart teljes egészében a német hadianyaggyártásba akarták be
kapcsolni, részben a gyárak felszerelésének Németországba szállítása, 
részben pedig német fegyverek alkatrészeinek itthoni gyártása révén. 
Nincsenek pontos adataink, hogy a hátralevő hónapokban ez mennyi
ben történt meg, azonban tény, hogy a magyar felszerelések, így 
páncéljárművek gyártását — az egyéb gátló tényezőktől függetlenül 
is — az alkatrészgyártás és javítások szintjére süllyesztették.105 

A HM Gépkoosiszertár, a 3. b. osztály, a HTI, a Hadianyaggyártás 
Hadbiztossága és a WM-művek megmaradt töredékes iratanyagának — 
jelentések, átadást-átvételt, kiutalást dokumentáló iratok — áttekin
tése eredménye képpen mintegy 90—95%-os pontossággal sikerült meg
állapítani a „Huba III." keretében még 1944-ben elkészült páncéljármű
vek számát. A pontatlanság elsősorban a „Túrán 75" és „Zrínyi' roham
löveg körül van. Azt kétségkívül meg lehet állapítani, hogy az új 
harckocsik gyártása legfeljebb 1944 májusáig—júniusáig folyt, azt 
azonban, hogy pontosan hányat sikerült előállítani, nem. A még el
készült harckocsik száma legfeljebb néhány darabbal haladhatja meg 
a táblázatban foglaltakat, de lehetséges, hogy még minimális számú 
rohamlöveg összeszerelésére is sor kerülhetett . (A WM a 2H-000— 
2H-053, a Ganz 2H-400—2H-435, a M. Vagon 1H-077—1H-086 
és 2H-213—2H-235 írsz. „Túrán 75" harckocsikat adta át, mint 
a forrásokból ez összeállítható.) A többi elkészült páncél járműnek a 
táblázatokban szereplő számát — a rendelkezésre álló iratok alapján 
— pontosnak vehetjük. Hasonlóképpen valós számot kapunk a „Tú
rán 75" és „Zrínyi" gyártás kivételével az egyes gyárak páncéljármű
termeléséről. Összesítésünk kiterjed az egész magyar páncéljármű
gyártásra, tehát a „Huba I." és „II." keretében 1938—44 között elké
szült páncélos harceszközökre is. 

105 Ránki Gy.—Pamlényi E.—Tilkovszky L.—Juhász Gy.: A Wilhelmstrasse és Magyar
ország 1933—1944. Kossuth K. 1968. 862. O. 
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A páncéljárműgyártás eredménye az 1938—44-es időszakban 
és megoszlása a gyárak között: 

Ganz* M. Vagon MÁVAG Ossz. 

„Toldi" 
„Túrán 40" 
„Túrán 75" 
„Zrínyi II." 
„Csaba" 
„Nimród" 

70 
54 
40 

(61+32)93 

(40+69)108 
(50+24) 74 

36 
(70+12)82 

39 

(40+42)82 
(40+19)59 

(46+89)135 

190 
285 
129 
40 
93 

135 

Összesen : 257 218 121 276 872 

Az elkészült páncéljárművek megoszlása a „Huba" hadrendfejlesztés 
egyes fázisai között: 

„Huba I." „Huba II." „Huba III." Összesen : 

„Toldi I—II." 

„Túrán 40" 
„Túrán 75" 
„Zrínyi II." 
„Csaba" 
„Nimród" 

80+110 
190 

93 

230 

46 

55 
129 
40 

89 

190 

285 
129 
40 
93 
135 

Összesen : 283 276 313 872 **" 

III. 

A „Túrán" harckocsi rendszeresítésekor ismert volt a HM vezetői 
előtt, hogy egy bonyolult, mind a kezelők, mind pedig a műszaki szak
személyzet és javító apparátus részéről komoly hozzáértést igénylő 
harceszköz került a hadsereg birtokába. Azonban csak a rajzok meg
érkezése és a gyártási előkészületek megkezdése után vált ismertté, 
hogy egy kiforratlan, sok módosítást igénylő konstrukcióval állnak 
szemben, amely a tervezett gyártási programot jelentősen ki fogja 
tolni. Arra nem gondoltak, hogy ez több mint egy esztendőt fog fel
ölelni. 

A gyártás munkálatai csak 1940. októberében indultak meg a WM 
gyárban, mikor a rajzok első két csoportja megérkezett a Skoda-mű-

) • 

* A Ganz átalakított 9 „Toldi"-t egészségügyi hk-vá, 80 „Toldi"-t löveges hk-vá. 
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vektől. Ezek ugyanis többszöri sürgetés ellenére is csak részletekben, 
megkésve érkeztek, az utolsók csak 1041 márciusában. Ennek oka, 
hogy maga a Skoda gyár is módosításokat végzett a rajzokon.106 

A első magyar konstrukciós változás a torony átmérőjének 200 
mm-rel való megnövelése volt, hogy ezzel az eredetileg 2 személyes 
tornyot 3 személyessé tegyék. Ugyanakkor a tornyon kétoldalt 1—1 
oldalajtót vágtak, mivel az eredeti tornyon csak felülről volt ki-bejá
rási lehetőség. 

Megvásárolták az eredeti löveg licencét is, amit viszont 40 mm-re 
kellett átalakítani.107 

Zavarta a megindult munkálatokat, hogy maga a Skoda gyár is rá
jött konstrukciós hibákra és egyre másra küldte rajzait azok kiküszö
bölésére. A hengerfejen és hengertömbön végrehajtott módosítások 
komoly zavart okoztak. „A gyár nincsen tisztában azzal, hogy nálunk 
már sorozatgyártás folyik. Tömegesen küldi a módosításokat" — pa
naszolta a HTI a HM 3. b. osztályának. Ezt nem lehetett elkerülni, 
így a WM-nél és a MÁVAG-nál 1941 májusában már 176 elkészült 
hengerfej, 113 'hengertest és 270 tömítés ment kárba, mintegy 88 000 P 
értékben. Ugyancsak rajzmódosítás miatt vált használhatatlanná a 
MÁVAG-nál 75 darab dinamómeghajtó tengely. Ezután, a helyzet tisz
tázásáig, a HTI leállíttatta még több, már gyártás alatt levő alkatrész, 
így a ventillátor, levegő-, víz- és olajvezetékek munkálatait. A HM 
igyekezett a felmerült költségekkel a Skoda gyárat megterhelni, 
amely azonban azzal bújt ki, hogy egyrészt a harckocsi a javítások 
nélkül is „garantált teljesítményű, másrészt a licenc szerint kötelesek 
a javításokat közölni, a magyar félen múlik, azt átveszi-e".108 

Később a Skoda a hűtő gyártását állíttatta le, mert „rájöttek, hogy 
a nekünk átadott rajzok szerinti hűtő nem felel meg", mire a félig kész 
hűtők közül csak egyet készítettek el, hogy a WM-nél készülő vas 
mintakocsival mielőbb próbamenetet lehessen végrehajtani.109 A WM 
1941. július 8-án készült el a vas mintakocsival, és július 22-én meg 
is kezdte a 6000 km-es próbautat. Ezt azonban hamar le kellett állí
tani, mer t a hűtő valóban használhatatlannak bizonyult.110 A Skoda 
augusztusban küldte meg az; új hűtő rajzait és 4 darab' hűtőt. A WM 
szakemberei nem tartották jónak ezt a változtatást sem. Ez be is bizo
nyosodott, mikor a mintakocsi 1941. októbertől decemberig ezzel tel
jesítette a 6000 km-es utat.111 A kísérlet során ugyanis „még a téli 
hideg időben is a forrás határán járt a hűtővíz". Ezek után a WM és 
a Ganz gyárak bevonásával magyar hűtő kikísérletezéséhez fogtak. A 
kb. 200 000 P-ős kísérletek végre 1942 márciusában vezettek ered
ményre.112 A WM ekkor jelentette, hogy kísérletei sikerrel jártak, az 
általa szerkesztett hűtő jó. Mivel a legújabb Skoda és a Ganz-féle 
Jendrasik hűtő még kipróbálás alatt volt, a HM úgy intézkedett, hogy 

106 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/11 697. 
107 HL. HM. Ein. 3. t». 1941/28 442. 
108 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/28 738. 
109 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/5516. 
110 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/47 474. 
111 HL. Ein. 3. b. 1941/62 575. 
112 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
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egyelőre a maga és a többi gyártó cég részére 50 darab hűtőt készítsen 
a gyár. A későbbiek során a másik két hűtő konstrukció rosszabbnak 
bizonyult, így az összes kocsiba WM hűtő került. A hűtő kísérletek s 
beépítésükkel járó munkák 36 000 P többletkiadást jelentettek.113 

A próba során természetesen más hibák is kiütköztek. A HTI és 
WM 17 pontba foglalta a legsürgősebben végrehajtandó módosításokat. 
Már ekkor jelentkeztek a sebességváltó hibái és sok baj volt a futómű
vel is. A további hibáknak elejét veendő a HTI a megindult sorozat
gyártást leállíttatta, csak egyes alkatrészek gyártása folyt tovább.114 

Az eddig felsoroltak mellett a páncéllemez is gyártási gondot oko
zott a vezetésnek. Az ötvöző anyagok korábbi felhalmozása csak pilla
natnyilag elégítette ki a szükségletet. A további, a páncélos program 
megkövetelte páncéllemez mennyiséghez az anyagok már nem voltak 
biztosítva. Nikkelből csak 5,4 vagon állt rendelkezésre 1941 elején, ami 
a 230 „Túrán" szükségleteit még az eredetileg tervezett vékonyabb le
mezekkel sem fedezte.115 Komoly hiányok voltak vanádiumból is. 

Korábban a magyar ipar csak 13 mm-es és ennél vékonyabb (króm-
nikkel-molibdén) páncéllemezek gyártásával foglalkozott. Ezek jó 
minőségű lemezek voltak, a „Toldi" gyártásánál még ezt használták. 
Most, nemes ötvöző anyagok híján, új megoldást kellett találni. Ezt a 
Mester-féle páncél bevezetésében találták meg. Mester, a diósgyőri 
vasgyár mérnöke, 1941 márciusában fejezte be kísérleteit a pótpáncél
lal.110 A Mester-páncél előnye volt, hogy a krómon kívül csak hazai 
anyagokat használt fel és teljesen nélkülözte a nikkelt.117 A páncél jó 
lőállóképességűnek bizonyult, gyártását májusban megkezdték. Hát
ránya volt viszont, hogy csak 13 mm és ennél vastagabb lemezeket le
hetett belőle előállítani. Különösen a vékonyabb lemezek megmun
kálása járt nagy selejttel, ugyanis az edzés következtében beálló nagy
méretű elhúzódás az egyengetésnél nehézségeket okozott. Nem szá
mítva a gyártási műhiba következtében beálló selejtet, az egyengetés 
folyamán a 20 m m és vastagabb lemezeknél 15%, míg a 13 mm-es 
lemezeknél a selejt 40—50, sőt bizonyos formáknál 80%-ig ment. En
nek következtében a 13 mm-es Mester-lemezekről lemondtak. 

Így a 13 mm-es és annál vékonyabb lemezeket kevesebb a „békebeli" 
gyártásnál használt nemes ötvöző anyag (nikkel) felhasználásával gyár
tották. Az így keletkezett un. takarékpáncél ellenállóképessége viszont 
erősen lecsökkent.118 

A Mester-páncél hátrányai arra indították a HTI-t, hogy 1941 októ
berében a Magyar Vagon — Rimamurány közreműködésével — új kí
sérletekbe kezdjen. Az eredmény 1942 októberére az ún. Ajax-páncél-
lemez lett, amivel sikerült megoldani a 13 mm-es és vékonyabb leme
zek kérdését. De a 25 és 50 mm-es lemezek terén is sikerült egy, a 

113 HL. HM. Ein. 3. b. 1942/18 196. (Ein. 3. b . 1942/18 196.) 
114 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
115 HL. HM. Ein. I I I . Csfség. 1941/2206. 
116 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/11 689. 
117 HL. HM. Ein. 3. b. 1941/30 100. A Mester-páncél összetétele: C 0,55—0,72%, Mn max. 

0,5%, Si 0.35%, Cr- 0,65%, teljesen nélkülözte a nikkelt és molibdént. 
118 HL. HM. Ein. 3. b. 1943/23 295. A lemez nikkeltartalmát min. 4,0%-ról 1,0—1,5%-ra csök

kentették. A 0,3% molibdént teljesen elhagyták. 

— 628 — 



Mester-páncéllal egyenértékű Ajax-lemezt produkálni. Az Ajax-leme-
zekhez a krómon kívül titánt használtak fel a külföldi hozanyagok 
(ötvözőanyagok) közül. Bár sikerült Svájcból és Belgiumból nagyobb 
mennyiségű titánhoz hozzájutni, további utánpótlása nem volt biztosítva. 
1943-ban kísérleteket kezdtek a t i tánnak alumíniummal való pótlására.119 

Az Ajax-lemezek védőképessége alatta maradt a Mester-félének. 
Előnye volt, hogy készítésénél az egyengetés művelete elmaradt, de 
ugyanakkor hőkezelése bonyolultabb, komplikáltabb technikai appa
rátust igényel. 

Mindkét lemez közös tulajdonsága volt törékenységük, ami azzal járt, 
hogy nagy űrméretű lövedék találata esetén egyik sem adott kellő vé
delmet, szilánkjaikkal nagy veszélyt jelentettek a kezelőkre. 

Problémaként jelentkezett a 75 mm-es páncél kérdése is. Hosszas kí
sérletezés után sikerült 1943 októberére előállítani egy elfogadható, 78— 
90 kg/mm2 szakítószilárdságú Ajax-lemezt.120 Addig is a HTI egyrészt a 
lemezek törékenységének csökkentésére a nemesíthető acélminőség he
lyett „betét acél minőségre tért át a króm-mangán ötvözés megtartása 
mellett", másrészt a lemezek vastagságát megosztva, 3 darab 25 mm-es 
"lemez egymás mögé való helyezésével biztosította a szükséges 75 mm-es 
lemezvastagságot.121 

A 75 mm-nél vastagabb páncéllemezek — 120 mm — hazai gyár
tására nem volt kilátás. Az 1943-ban munkába vett nehéz harckocsi 
lemezeinek gyártását a német lemezek licencének átvételével remél
t ék megoldani. 

Mivel más lehetőség nem volt, s a külföldi — német, svéd •— 
tapogatózások sem vezettek eredményre, erre a kétféle páncéllemezre 
lehetett építeni a páncélos programot. 

A kitérő után térjünk vissza az eseményekhez. A Mester-féle pán
célból 1941. június 26-án érkezett az első 11 harckocsihoz a lemez 
a WM-be.122 A HTI azonnal engedélyt adott a megmunkálásra, augusz
tusi 6-án jelentette is, hogy a nyersanyag előállítás, hengerlés, meg
munkálás és hőkezelés nehézség nélkül megy". Az egyengetést az 
egyetlen ilyen gépen a MÄVAG a maga és a Ganz, a Magyar Vagon 
pedig a rendelkezésére álló sajtón, több selejttel, a saját és a WM szük
ségletére végezte. Sürgős szükség volt 2 új egyengetőgép mielőbbi 
beállítására. 123 

Szeptember elején már 119 „Túrán" nyers-páncéllemez anyaga volt 
a gyárakban feldolgozásra. Ebből 44 db még 4 % nikkelt tartalmazó 
lemez, míg 75 darab már Mester-lemez volt. Ekkor döntés született, 
hogy a gyorshadtest harctéri tapasztalatai következtében a „Túrán"-ok 
mellső alsó lemezét 20 mm-ről, orrlemezét 25 mm-ről 35 mm-re kell 
megerősíteni.124 A gyárak utasítást kaptak, hogy a még nikkelt tartal-

119 Uo. Az Ajax- lemez összeté te le : C 0,45—0,55%, Mn 1,0—1,3%, Si m a x 0,4%, Cr 0,8— 
1,0%, Ti m a x 0,3%. 

120 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1943/65 144. A 75 m m - e s Ajax- lemez összeté te le : C 0,32— 
0,40%, Mn 0,9—1,2%, Cr 1—1,7%, Si m a x . 0,4%, Va. m a x . 0,2%, Ti m a x . 0,15%. 

121 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/23 295. 
122 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/42 519. 
123 HL. HM. Ein. 3. b . 1941/54 015. 
124 HL. HM. Ein. 3. b 1941/65 044. 
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mázó lemezeket — 'később kicserélendő — eredeti méretben használják 
fel, míg a Mester-lemezeket ki kell cserélni. így aztán nem csoda, hogy 
az amúgy is későn érkezett nyers lemezek készre munkált darabjai csak 
októberben érkeztek a szerelőcsarnokokba. 

Csakhamar újabb döntés született. A csapat kívánságára — misze
rint a ,,Turán"-ok védettsége még 35 mm-es homloklemezekkel sem 
kielégítő — elhatározták, hogy az elülső lemezeket 35 mm-ről immár 
50 mm-re kell emelni, a harckocsi mozgékonyságának kárára is. 
A harckocsik végső súlya ezután 18 200 kg-ra módosult. A HTI úgy 
intézkedett, hogy a gyárakban szerelés alatt álló kocsik már beépített 
20, 25 és 35 mm-es lemezeit kívülről egy 35 vagy 25 mm-es Mester
lemez rászegecselésével (talpalással) kell megerősíteni. A jövőben 
készülő kocsikon pedig, míg az 50 mm-es lemezek nem készülnek el, 
egy 25 és 35 mm-es Mester-lemez összeszegecselésével kell a szükséges 
lemezeket kialakítani.125 

Ilyen körülmények között hiába halmozódtak fel egyre nagyobb 
mértékben a félig kész kocsik, alkatrészek a gyárakban, a kocsik 
átadása késett. A hűtő és páncéllemezek körül támadt nehézségeken 
kívül természetesen, egyéb kisebb gyártási módosítások, kooperációs 
nehézségek, anyaghiány, külföldről rendelt alkatrészek és szerszám
gépek késése, már ekkor is akadályozták a munkát. Az 1942 februárra 
kialakult helyzetet tükrözi a WM tájékoztatása a gyártás állásáról. 
Ez ugyan elsősorban a WM-ben levő gyártási helyzetről szól, de a 
másik három gyárban is hasonló helyzettel találkozni ebben az idő
ben. Annál is inkább, mert a WM volt a gyártás irányítója, a legtöbb 
konstrukciós változtatás kidolgozója. A tájékoztató szerint ekkor 12 
db még nikkeles kocsitest és torony, 15 darab motor, valamint a 70 
kocsi teljes belső berendezése volt kész. A többi kocsi anyaga is 
60%-ban kész. Az összeszerelés, valamint a további kocsitestek elké
szítése váratott magára, mert — mint írták — „annak ellenére, hogy 
gyártásunk az előírt terminusoknak megfelelően haladt előre, a ko 
csikat egyrészt a licenc-adatok, másrészt mivel a nikkel páncél leme
zekről Mester-iféle páncél lemezekre való áttérés a kocsitestek készí
tésében nagymértékű késést okozott, készre szerelni nem tudjuk".126 

A nehézségek áthidalása és a jobb irányítás érdekében 1941 szeptem
berében Harmos ezredes nagy buzgalommal fogott hozzá, hogy a sok
féle és szerteágazó nehézségektől akadályozott páncélosgyártás re
ménytelen ügyét egyenesbe hozza. 

A hűtő- és páncéllemezkérdés megoldódása után a közben 10 000 
km-t futott mintakocsival szerzett tapasztalatok alapján úgy látszott, 
hogy végre sikerült megoldani az összes fennálló problémát, a , ,Túrán" 
megfelel a sorozatgyártásra. „Joggal vár tam tehát, hogy a sok saját 
tapasztalat és a sok módosító javítás után a csapathoz kikerülő, soro
zatgyártású harckocsi csapathasználatban is meg fog felelni" — írta 
Harmos egy, a harckocsigyártás helyzetét elemző jelentésében.127 Az 

125 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1942/23 869. 
126 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/10 531. 
127 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
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első harckocsik májusban kerültek ki a WM gyárból, s júniusban 
a csapathoz. Ezt követően a többi gyár is csakhamar megkezdte a 
harckocsik kiszállítását. Az öröm korainak bizonyult. A bajok csak
hamar csőstül jelentkeztek. Ismét idézzük Harmost: „Ilyen előzmé
nyek után kerültek ki 1942. év júniusában az első harckocsik a csa
pathoz és olyan hibák léptek fel, amelyek a 10 000 km alatt még nem 
fordultak elő. A csapathasználat ui. túlhajtott mennyiségben és a 
kiképzetlen vezető j elöltek nyers mozdulataival (fogásaival) eszközölt 
sebességkapcsolásokkal kezdődött, ami a szerkezet hatalmas tú l -
igénybevételét jelentette."128 Nincs lehetőségünk arra, hogy nyomon 
kövessük a csapatnál az egyes harckocsik sorsát. (Elosztásukat 1. az 
előzőekben.) Ennél fogva megkíséreljük summázni azokat a hibákat, 
melyek a csapatnál jelentkeztek. Ezek oka egyrészt kétségtelenül a 
szakszerűtlen és gyakorlatlan kezelésben keresendő, de nem kétséges, 
hogy a terepmenetek, akadályok leküzdése és általában a kiképzés 
megpróbáltatásai addig rejtett hibákat is feltártak. 

A harckocsi zászlóaljak és a páncélos lőiskola hosszú listákon jelen
tették a harckocsik különböző meghibásodását. Kormány- és futómű
hibák, a torony forgatószerkezetének hibái, a levegő szökése a lég
hengerből és a légvezetékekből, hengerfej repedés, a kocsitest és a 
löveg kisebb-nagyobb hibái szerepeltek a panaszlistán.129 Mindezen 
többé-kevésbé egyedi hibákat felülmúlta azonban a sebességváltók 
tömeges meghibásodása. A sebességváltóba beépített „szinkronizáló 
öntöttvas lemezei összetörtek és a törött darabok zavart okoztak" . . . 
,,3 napig tartó és a csapattal végrehajtott 4000 kapcsolást tartalmazó 
kísérlettel beigazoltuk azt, hogy ha az öntöttvas lemezek helyett 
sárgarezet alkalmazunk, akkor azok nem törnek össze. A módosítás 
miatt ismét szét- és össze kellett szerelni most már több darab kocsit" 
— olvasható Harmos már idézett jelentésében.130 

A gyárak a csapatnál levő és a gyárakban szerelés alatt álló harc
kocsikon egyaránt kicserélték a szinkronizáló lemezeket és végrehaj
tottak még a HTI által előírt nyolc legfontosabb módosítást.131 A szak
emberek abban reménykedtek, hogy további, minden kocsira kiter
jedő módosításokra, javításokra nem lesz szükség. Csalatkozniuk kel
lett. Csakhamar — miközben már 160 harckocsit adtak át a gyárak 
— újabb kocsikat szállítottak be sebességváltó-hibákkal. Harmost 
idézzük: „A hibát végignyomozva, az irányváltó kúpkerék nyakát 
vékonynak és a kerék ágyazását helytelennek találtuk. Hat különböző 
megoldást készítettünk ezután, és azok mindegyikével 2000—2000 
km-t futottunk terepen, Esztergom körül és utána szétszereltük a 
kocsikat. A hat kocsi szétszerelésével szerzett tapasztalatok alapján 
ismét 3 módosított kivitelezésű kocsival futottunk terepen újabb 
2000—2000 km-t, s megnyugtató eredményei alapján az összes harc
kocsin végrehajtottuk a módosításokat."132 Februárban a csapatnál 

128 u©. 
129 HL. HM. Ein. 3. b. 1942/48 073. > 
130 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
131 HL. HM. Ein. 3. b. 1942/63 937. 
132 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
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levő összes harckocsit vissza kellett szállítani a gyárakba. Ezt a le
hetőséget kihasználva, az időközben szükségessé vált, összesen 31 kü
lönböző módosítás végrehajtását is előírta a HTI. További 10 változta
tást már csak a később összeszerelésre kerülő kocsikon hajtottak 
végre.133 Az átalakítások végrehajtására, melyek a WM-ben már feb
ruárban, a többi gyárban márciusban kezdődtek, s április végére be is 
fejeződtek, az alakulatok folyamatosan szállították be harckocsijaikat. 
Átlag napi 2 db-on végezték el a munkálatokat. A harckocsigyártás
ban másfél hónapos elcsúszás keletkezett. A költségek kocsinként 
egységesen 5750 P-re rúgtak.134 

E nagyarányú munkálatok után nagyobb módosítást már nem haj
tottak végre a „Túrán" harckocsikon. A konstrukciók végleges for
mája kialakult.135 A harckocsik a maguk bonyolultságával, sérülé
kenységével sohasem váltak népszerűvé a csapatnál. A nyers és kellő 
műszaki érzéket nélkülöző tiszti, altiszti és legénységi kezekben a 
harckocsianyag szenvedett. Harmos vezérőrnagy felhívta a vezetés 
figyelmét, hogy bár az adott harckocsikon már nem, de a kiképzé
sen és a javító részlegek színvonalán feltétlenül lehet és kell változ
tatni, mert „bár tagadhatatlan, hogy a »Túrán« harckocsi bonyolul
tabb hk. megoldások közé tartozik, nem lehet azt állítani, hogy jól 
kiképzett csapat ne tudná hk. anyagát abban a mértékben üzemképes 
állapotba tartani, amily mértékben ez, a mai hk-nál egyáltalán elér
hető". Addig, míg a „Turán"-ok elhelyezése és karbantartási lehető
sége olyan sincs mint a lovaké, s nincsenek javító részlegek, szak
emberek, a csapat kisebb javításokra sem képes, s mindezen nem 
változtatnak, elkrülhetetlenek a hibásodások, „nem lehet az anyag 
rovására írni azokat a hiányosságokat, amik az anyagot környező 
viszonyok mostoha voltából származnak".136 

A HTI vezérletével tanfolyamok sorozatát indították, hogy a tisz
tek és altisztek ismereteit megfelelő szintre emeljék. Ugyanakkor a 
karbantartó és javító részlegek személyi és tárgyi feltételeit is igye
keztek megteremteni. Ez utóbbi azonban akadályokba ütközött. Az a 
cél, hogy az ezredek műhelyszázadai mellett 1944 márciusig harckocsi 
századonként létrehozzák a javító szakaszt, személyzet, szerszám, fel
szerelés és megfelelő alkatrészek hiányában sohasem jutott el a meg
valósulásig. Különösen nagy hiányok voltak mindvégig speciális mű
helygépkocsikban, vontatókban, darus kocsikban.137 

* 

A hadrendbe beállításra kerülő nehéz harckocsi típusának kérdése 
már 1941 első hónapjaiban a hadseregvezetés érdeklődésének elő-

133 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4720. 
134 OL. Z. 407/44/348. 
135 40. M. „ T ú r á n (közepes) 40" hk . : sú lya 18 200 kg., hossza 5500 m m , szélessége 2440 m m , 

m a g a s s á g a 2300 m m . Páncé l za t a ( torony és test) elöl 50 m m , oldal t és há tu l 25 m m , alul és fe 
lü l 13 m m . Motor te l jes í tménye 280 LE, l egnagyobb seb. ú ton 47,2 km/óra , ha tó távo lság m a x . 
165 k m . Fegyverze te , 1 db 41. M. 40 m m - e s hk . ágyú, 2 db 34/40 M. 8 m m - e s géppuska . Sze
mélyze t : 5 fő. 

136 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4746. 
137 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5592. 
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terébe került. A megoldást a meglevő közepes harckocsi továbbfej
lesztése jelenthette. A közepes „Túrán" új toronnyal és abban 75 mm-
es löveggel, valamint 30, illetve 40 mm-es lemezekkel megerősítve, 
22 t körülire emelte volna a harckocsi súlyát, ami mozgékonyságát 
erősen csökkentette volna. A motor és sebességváltó nagyobb teljesít
ményre való méretezéséről szó sem 13'hetett, hiszen még a közepes 
motorjának gyártása is kísérleti stádiumban volt. Ezek figyelembe
vételével tette közzé 1941. május 7-én a Vkf. a nehéz harckocsira 
vonatkozó iránykövetelményeit.138 

A nehéz harckocsit a már rendszeresített és gyártás alatt álló köze
pes harckocsiból kell kialakítani úgy, hogy motorja teljesen, súlya 
nagyjából egyezzen meg azzal (kb. 17,5 t). Védettsége is a közepesé
vel egyezzen meg, sőt „ha a harckocsi mozgékonysága a löveg beépí
téséből származó súlytöbblet folytán lényegesen szenvedne, a kevésbé 
fontos páncéllemezek vastagságának csökkentése is megengedhető". 

A fegyverzet 75 mm-es ágyú és 12,7 mm-es géppuska a toronyban, 
8 mm-es géppuska a vezető mellett. A löveggel szembeni követelmény, 
hogy 500 m/sec. kezdő sebesség mellett 400 m lőtávolságról, 90° szög 
alatt legalább 50 mm-es korszerű páncélt átüssön.139 

A harckocsi egyéb tulajdonságainak — sebesség, emelkedő és gázló
képesség, fajlagos talajnyomás, tengelymagasság, kapaszkodó képes
ség, 5 fős személyzet stb. — meg kellett egyezniük a közepes „Tu
r á n i é v a l . 

Mindebből következően nem nehéz harckocsiról, csupán a „Túrán" 
közepes harckocsi nagyobb űrméretű löveggel ellátott változatáról 
beszélhetünk. 

A harckocsi mintapéldányának, valamint az új 75 mm-es lövegnek 
az elkészítését 1941 júniusban rendelte el a Vkf. A költségekre 
433 000 P- t kért a HTI. Ebből 128 000 P az új löveg előállítására 
kellett.140 

A nehéz „Túrán" gyártását — a közepes gyártáshoz csatlakozva — 
1942 decemberében szándékoztak megkezdeni. Ehhez a löveg minta
példányának 1942 januárra kellett elkészülnie, hogy az esetleges mű
szaki változtatásokat időben végrehajtva, a lövegüzem márciusban 
megkezdhess3 a lövegek gyártását. Úgyszintén a megfelelő páncél- és 
repeszgránátokat is ez ideig kellett a HTI-nek megszerkeszteni. Nem 
kis problémát jelentett a megfelelő optikai felszerelés kialakítása sem.141 

Szeptemberben le kellett mondani a 12,7 mm-es géppuskáról. A 
Danuvia jelentette ugyanis, hogy a fegyver nem készül el, mire a 
nehéz harckocsik elkészülnek. így döntés született, hogy 2 db 8 mm-es 
géppuska kerüljön beépítésre.142 

A kísérleti torony az új löveggel 1942 januárra elkészült és bemu
tatásra került. A torony a férőhely és elrendezés szempontjából egy-

138 HL. Ein . Vkf. 1. 1941/4616. 
139 Uo. 
140 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1941/38 274. 
141 HL. Ein. Vkf. 1. 5862. 
142 HL. Ein. Vkf. 1. 1941/6746. 
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aránt megfelelt, de a kísérleti löveg „bölcsője elrepedt", javításokra 
volt szükség.143 

A löveggel támadt zavarok nem akadályozták az 1942. február 
19—22. között Esztergomban tartott csapatpróbát az új toronnyal fel
szerelt kísérleti harckocsival.144 Célja főként az volt, hogy a torony 
belső berendezésének módosítása folytán (75 mm-es löveg) keletkezett 
szűkebb férőhely szempontjából az alkalmasságot elbírálják. A kiren
delt bizottság megállapította, hogy a kezelők kényelmesen elférnek, 
de egyes kisebb módosítások — a torony jobb forgathatósága, lőszer, 
rádió elhelyezése — sorozatgyártásnál figyelembe veendők. Az új 
torony a közepes harckocsinál nagyobb, hátrafelé nyújtott volt. A 
parancsnok a löveg mögött helyezkedett el, az irányzó és a töltő két
oldalt. Hiányossága volt a próbának, hogy „a harckocsi viselkedése 
és a kezelők helyzete tüzelés alatt kivizsgálható nem volt. mert ko
rábban eltört a löveg, nem tudott tüzelni".145 A harckocsi ilyenformán 
véglegesen elbírálható nem volt, s rendszeresítése előtt még egy újabb 
csapatpróbát helyeztek kilátásba. Ekkor már bizonyossá vált, hogy 
a sorozatgyártással 1943 tavasza előtt nem lehet számolni. 

A HTI és a diósgyőri lövegüzem szakembereinek figyelme első
sorban a toronyra és lövegre terjedt ki, hiszen az alváz azonos volt. 
Mindazon általunk már ismert módosítások, melyek a közepes harc
kocsi gyártása során ekkor folyamatban voltak, természetesen a nehéz 
,,Túrán" alvázának kialakítását is célozták. A páncélozottság mó
dosítása, az eredeti tervekkel szemben, természetesen tovább növelte 
a harckocsinak a torony és löveg okozta amúgy is megnövekedett 
súlyát és csökkentette mozgékonyságát. 

A következő csapatpróbát 1942. május 6-án tartották meg Hajmás-
kéren, Harmos vezérőrnagy jelenlétében. Megállapítást nyert, hogy 
a torony forgatása vízszintes helyzetben kifogástalan, ferdén nehe
zebb, de a segédforgatóval a körülforgatás így is eszközölhető. A lö
veggel ezúttal 10, a géppuskával 200 lövést adtak le csukott torony 
és járó motor mellett, anélkül, hogy a bent ülőknek a lövések után 
élettani panasza lett volna.146 

Ezután megtörtént a nehéz „Túrán 75" harckocsi rendszeresítése 
és gyártása megkezdődhetett.147 Áz első 4 „Túrán 75"-öt a WM-től 
a HM külön engedélyével még fegyverzet nélkül vették át 1943 máju
sában, mivel a vártnál lassabban készülő 75 mm-es lövegek ballisz
tikai adatainak vizsgálata, valamint az irányzékosztás megállapítása 
meglehetősen elhúzódott. Nemkülönben a lőszerkísérletek és a löveg
távcsövek is.148 Ezek után az első 28 db harckocsi távcsővel való fel
szerelését és belövését csak júliusban tudta megkezdeni a HTI 

143 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/4191. 
144 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/4339. 
145 HL. HM. Ein. 3. b. 1942/12 713. 
146 HL. HM. Ein. 3. b. 1942/32 409. 
147 41. M. „ T ú r á n (nehéz) 75" h k : sú lya 19 200 kg. Fegyverze te l db 41. M. 75 mm-es hk . 

ágyú, 2 db 34/40 M. 8 m m - e s géppuska . Egyéb ada ta i ' megegyeznek a „ T ú r á n 40" h a r c k o 
csiéval. 

148 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/18 176.; 41 M. 75 mm-es hk. ágyú: há t ras ik ló csövű löveg, 
függőlegesen mozgó fé lau tomata ékzá r ra l . Kezdősebesség 42. M. rep . gr. és 36/AM. pc. gr. 
450/sec. Tűzgyorsaság 12/perc, hord távolság 8400 m, ill. 6300 m. 
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Esztergomban.149 Augusztusban megtörtént a 75 mm-es lőszerek rend
szeresítése, s gyártásuk megkezdése. Mindez azt jelentette, hogy 
a nehéz harckocsi századok a kiképzést csak az őszi hónapokban kezd
hették meg.150 

* 

Mint erre már utaltunk, a harctéri tapasztalatok, a páncéljárművek 
újabb típusainak megjelenése a hadseregekben, 1943 elején arra kész
tették a hadseregvezetést, hogy a még gyártás alat t álló, de a modern 
harckocsikkal szembeni követelményeket már messze ki nem elégítő 
„Túrán" harckocsik gyártását a munkába vett sorozatok elkészültével 
megszüntesse, rátérjen a rohamlövegek gyártására, valamint intéz
kedéseket tegyen egy új, a modern kívánalmaknak mindenben meg
felelő nehéz harckocsitípus bevezetésére. 

Az új nehéz harckocsi megvalósulásáig a közepes, majd a nehéz 
„Turán"-ok átalakításához hozzá kell kezdeni, rendelte el a Vkf. 1943 
februárjában.151 A korszerűsítés csak olyan mértékű lehet, hogy 
nagyobb elqzetes kísérletezés mellőzésével, az átalakításokra a rende
lés már 1943 április végén kiadható legyen. A harckocsik moderni
zálása — amit a Vkf. óhaja ellenére is csak 1944 nyarától tudtak 
volna a gyárak programjába iktatni — a következőkre terjedt ki:152 

a) új, nagy teljesítményű, de a jelenlegi toronyba beférő 75 mm-es 
(hosszú csövű) löveg; 

b) a harckocsi lemezeinek talpalással való megerősítése — elöl 80 
mm-re ; 

c) kötényezése két oldalt — a futómű és az oldalfalak védelmére —, 
valamint a torony körül 8 mm-es páncéllemezzel; 

d) a motor teljesítményének lehetőség szerinti növelése. 
A csőszájfékes, 770 m/sec. kezdősebességű, nagy teljesítményű löveg 

kialakításának kísérleteit a HTI már korábban megkezdte. Ez annál 
is sürgetőbb volt, mer t a „Zrínyi" rohamágyúkba is ezt akar ták be
építeni. A kísérletek azonban lassan haladtak előre, csak decemberben 
jutották el a megrendelésig. Ekkor — 1944 februárjában — kiderült, 
hogy a löveg nem fér a régi toronyba, újat kell készíteni. Ez hosszú 
hónapokat vett igénybe. De a megrendelt lövegek sorozatgyártására 
sem került sor. Az utolsó forrásunk a löveg sorsát illetően 1944. jú
nius 6-i keltezésű, melyben a diósgyőri gyár a WM-mel közli, hogy 
a 900 db csőszájfék (nemcsak a harckocsik, de páncéltörő lövegek 
részére is készültek volna) részére a bugát az öntödében megrendel
ték. A szállítás 2—3 hónap múlva indul. A csőszájfékek készítését 
a WM ekkor kezdheti meg.153 

149 HL. HM. Ein. 3. b . 1943/46 842. 
150 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/5722. 
151 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4772. 
152 OL. Z. 407/56/442. 
153 43. M. 75 mm-es (hosszú) hk. ágyú: há t r a s ik ló csövű, csőszájfékes löveg, függőlegesen 

mozgó fé lau tomata ékzá r ra l . Kezdősebesség 43. M. pc. gr. 770/sec, 43. M. pc. gr. 450 m/sec, 
43. M. r ep . gr. 550 m/sec. Tűzgyorsaság 12/perc. 
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Nem jártak jobban a páncéllemezek megerősítésével sem. A ter 
vezett átalakításokhoz — mint a HTI előterjesztéséből kitűnik — 
igen nagy mennyiségű lemez kellett volna. A „Túrán 75" megerősí
téséhez (á 635 kg) 220 db elkészülte esetén 139 t, míg a 285 db „Tú
rán 40" átfegyverzéséhez (hosszú csövű löveg, új torony) valamint 
megerősítéséhez (á 2980 kg) 849 t acéllemezre lett volna szükség 1944 
szeptembertől, amikor az új lövegek elkészültek. Ez lehetővé tette 
volna az átfegyverzés megkezdését.154 Ez a tekintélyes, 988 t lemez
mennyiség a jelzett időben már akkor sem állhatott volna rendelke
zésre, ha az átfegyverzendő harckocsik még egyáltalán léteztek volna. 

Az átalakítási tarvekből egy átfegyverzett, kötényezett mintaharc
kocsi 1944 februári elkészítésén kívül mindössze annyi valósult meg, 
hogy néhány — az 1. páncélos hadosztállyal később bevetésre kerülő 
— ,,Turán"-t és „Zrínyi"-t köténnyel láttak el. 

A „Túrán" alváz felhasználásával alakította ki a WM-gyár a 
„Zrínyi" rohamtarackot (Zrínyi II.) A Vkf. 1942. őszén örömmel 
fogadta a gyár jelentkezését, mivel ez egybeesett ama szándékával, 
hogy a hadrendbe rohamlövegeket állítson be. A Vkf. eddig sötétben 
tapogatózott, iránykövetelményeket még nem adott ki, mivel „a 
rohamlöveg alkalmazásának és kivitelezésének elvi részletei még nem 
eléggé tisztázottak." Szükségesnek tartották a német típusok és alkal
mazásuk tanulmányozását, de mivel azok megszerzése — ha egyál
talán lehetséges — nagy anyagi áldozatokat kívánt volna, a „Toldi" 
vagy „Túrán" alkatrészeiből idehaza kialakított rohamlöveg gyártását 
tartották célszerűnek.155 

A WM-gyár a rendelkezésre álló 10,5 cm-es 40. M. tarack „Túrán" 
alvázba való beépítésével kívánta kialakítani a „Zrínyi" rohamtarac
kot (Zrínyi II.). A HM vállalta a kísérlet 150 000 P-s költségét és 
október végén megbízta a gyárat a kocsi elkészítésével.156 

A kísérleti jármű 1942 decemberben el is készült. A rohamtüzér
séget a tüzérséghez kapcsolták és annak felügyelőjét vonták be a kí
sérletekbe. Ez felháborította Major altábornagyot, aki így csak vélet
lenül értesült a rohamlöveg kísérletekről. Ingerült hangú levél
ben fordult Schmol vezérőrnagyhoz, a III. csoportfőnökhöz. Mint 
a páncélosok felügyelője, és így a „kérdésben felelős", elmarasztalta 
azokat, akik a páncélos csapatok véleményének megkérdezése nélkül 
vezetnek be páncél jármű veket. Ha a páncélos szakember véleményét 
figyelembe vennék — írta —, elkerülhető lenne az olyan járművek 
születése, mint a „Nimród", mely „páncél elhárításra (magas, gyenge 
páncél, kis löveg) alkalmatlan. Légvédelmi célra pedig felesleges 
az önmozgó lánctalp. Ezzel az alvázzal erősefaben páncélozott »Tol-
di«-t lehetett volna csinálni." De így jött létre Major szerint a vég-

154 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/6565. 
155 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/5674. 
156 HL. HM. Ein. 3. ta. 1942/62 892. 
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telenül bonyolult, nem a magyar emebranyagot figyelembe vevő 
„Túrán" harckocsi is. Ne „műszerészek számára készítsenek já rmű
veket, mer t ilyen kevés van".157 

A III. csoportfőnök igyekezett megnyugtatni Majort. A kísérletek 
előtt az összes illetékes véleményét kikérték. 

A páncélos hadtest parancsnokát nem mellőzésből, hanem pusztán 
azért nem vonták be, mivel a tüzérséghez tartozó eszközről van szó. 
Felhívta Major figyelmét, tudatában van, hogy mint a korábbiak
ban, ez esetben sem az ideális, hanem a „lehetőségeknek megfelelő" 
páncéljármű készült, amit a „páncélos felügyelő bekapcsolása esetén 
sem lehetett volna megváltoztatni". A csapatpróba ,után, még lesz 
alkalom módosításokra, s a páncélos felügyelő véleményének ki
kérésére.158 

A rohamlövegeket a tüzérség keretében mint támadó fegyvert s a 
gyalogság támogatóját kívánták alkalmazni. A gyalogságnak az ellen
séges állásokba való betörése után „az átörést biztosítja, lendüle
tes e lőre törésse l . . . A gyalogos támadásnak és a mélységi övön való 
átküzdésének ütemét lényegesen meggyorsítja". Ennélfogva a roham
löveg nem lehet a páncélos hadosztály tüzérségének önjáró lövege. 
Alkalmazási egysége osztály vagy üteg.159 

Miközben hovatartozás, illetve hatáskörök körül folyt a vita, a 
munkálatok előrehaladtak, s 1942. december 12. és 1943. január 28-a 
között elrendelték a csapatpróbát Hajmáskéren, a tüzér lőiskolánál. 
A vizsgának különösen a „Zrínyi" védettségére — mint a gyalog
ságot kísérő lövegnek, különösen elöl kell védettnek lennie — sebes
ségére, akadályleküzdő képességére, akciósugarára kellett kitérnie.160 

A csapatpróba eredményességét zavarta, hogy csak megosztott lő
szer állt rendelkezésre, valamint, hogy motorjavítások miatt több 
ízben le kellett állítani. Így február 5-ig meg is hosszabbították.161 

A kéthónapos, mostoha időjárási viszonyok közt lezajlott csapat
próbáról készült terjedelmes jelentés közlésétől eltekintünk. A javasolt 
módosítások — mint egyesített lőszer; jobb szellőzés; a csőnek 5° 
helyett 15°-kal a vízszintes alá való süllyeszthetősége; a védettség 
növelése stb. — elvégzése után, mindaddig, míg a „Turán"-nál 
jobb és egyszerűbb alvázzal nem rendelkezik a hadsereg, rendszeresí
tését javasolták.162 

A kedvező jelentéshez hozzáfűzte véleményét a páncélos felügyelő, 
Major vezérőrnagy is. Véleménye szerint is a rohamlöveg megfelelt 
a követelményeknek. Szervezését illetően javasolta, hogy a roham
tüzér osztályok a magasabb parancsnokságok alakulatai legyenek, de 
a páncélos hadosztályok hadrendjében is szükséges lenne 1—1 osztály. 
A páncélos hadosztályok lövészei is rászorulnának kísérő lövegre, 
tekintve, hogy a páncélos ezredékből kísérő harckocsi kikülöníté-

157 HL. HM. Ein. I I I . Csf ség. 1942/79 018. 
158 Uo. 
159 UO. 
160 HL. HM. Ein. 3. b . 1942/73 133. (Ein. 3. b . 1942/75 585.) 
161 HL. Ein . Vkf. 1. 1943/4590. 
162 HL. HM. Ein. n i . Csfség. 1943/1451. 
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se nem lehetséges. Javasolta a vezetők és kezelők páncélos iskolai 
kiképzését. Feltétlenül szükségesnek tartot ta továbbá az egységesí
tett lőszer használatát.163 

Még véget sem ért a csapatpróba, mikor a HM 1943. január 26-án 
40 db „Zrínyi" rohamtarackot rendelt meg a WM-nél 440 000 pengős, 
nem végleges egységáron.164 

A gyártás megindult, de különböző kooperációs hibák következté
ben az a vártnál lassúbbnak bizonyult. A 75 mm-es lemezeket csak 
júliusban kezdte szállítani a ózdi vasmű. Nem különben Diósgyőr 
is késett a lövegekkel. Ilyenformán a megrendelés szerint 1943. év 
végéig leszállítandó 40 rohamtaracknak csak felét sikerült ez ideig 
előállítani. Az elkészült kocsik átvételét is számos hiba — főként 
a beépített lövegek körüli hibák — akadályozta.I,i:> 

A tervek szerint 1944-től át kellett volna térni a rohamágyú („Zrí
nyi L") gyártására, melyben a már említett 75 mm-es új löveg lett 
volna beszerelve. A jármű többi része megegyezett volna a „Zrínyi" 
rohamtarackkal. Bár egy példány 1944 februárban elkészült, gyártá
sára már nem került sor.166 

Az új, nehéz harckocsi megteremtésére két ú t kínálkozott: a néme
tektől egy megfelelő harckocsi utángyártási jogának megszerzése, vagy 
a , ,Turán"-ra alapított, önálló magyar szerkesztés. 

Az első megoldásra Leeb német tábornok 1943 májusi buda
pesti tárgyalásai irányították rá a figyelmet. A németek ugyanis fel
figyeltek a magyar harckocsi- és löveggyártásban elért eredmények
re, s úgy ítélték meg, azok hasznosíthatók lennének saját céljaikra is. 
Leeb itt tartózkodása során olyan kijelentéseket tett, amiből a ma
gyar partnerek azt vélték kicsengeni, hogy a németek ajánlatot akar
nak tenni : „páncéljármű, légvédelmi és páncéltörő löveg gyártás 
terén alakítsunk munkaközösséget. Mi magunk nem teljesen kész 
hadianyagokat, hanem csak azok egyes alkatrészeit gyártanánk. A 
nagyobb mennyiségű alkatrészért cserébe kapnánk bizonyos kulcs 
szerint kész hadianyagot a németektől."167 Az ajánlatot fenntartással 
fogadták, mivel egy ilyen megállapodás létrejötte semmi kétséget nem 
hagyott afelől, — amint ezt Vörös János ekkor hadműveleti csoport
főnök állásfoglalásából kitűnik —, hogy „a fegyvergyártás néhány 
ágazatában : éspedig épp a legkorszerűbb harceszközök terén, tökéletes 
függő viszonyba hozná a honvédséget, hadiiparunkat pedig alvállal
kozói színvonalra süllyesztené. Sohasem tudnánk, hogy mikor mire 

163 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1943/11 753. 
164 HL. HM. Ein. 3. ta. 1943/6415. A 43. M. „ Z r í n y i " r o h a m t a r a c k sú lya 21,500 kg, hossza 5900 

m m , szélessége 2890 m m , m a g a s s á g a 1900 m m . Páncé lza ta elöl 75 m m , oldalt és há tu l 25 m m , 
alul és felül 13 m m . Motor te l jes í tmény 260 LE, l egnagyobb sebesség ú t o n 40 km/óra . Fegyver 
zete 40/43. M. 10,5 cm-es t a rack . Kezdősebesség 448 m/sec, hord távo lság (legnagyobb) 8200 m. 

165 OL. Z. 407/79/650. 
166 HL. Ein. Hdm. Csf. 1944/117. 
167 HL. Ein. Vkf. 1. 1943/4771. 
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számíthatunk. Ezért az osztály nézete szerint, ha a németek valóban 
ezt tervezik — ilyen megoldásba nem egyezhetünk bele" 1 6 8 

Mindesetre a lehetőségek tanulmányozására 1943 áprilisában Nádas 
ezredes vezetésével bizottság utazott Németországba. Megtekintették 
a német páncéljárművek típusait és azok gyártását, és érdeklődtek 
egy megfelelő típus átvételének lehetőségéről. A magyar küldöttséget 
kalauzoló Philips tábornok közölte velük, hogy 30 t körüli megfelelő 
harckocsijuk nincs ugyan, de a „Pz IV." ,,G" változatának (80 mm 
páncél, oldalt 5 mm-es kötény, 75 mm-es hosszú csövű löveg) u tán-
gyártási jogát megszerezhetik. A „Pz V." és „Pz VI." (Párduc és Tig
ris) harckocsikat — adatok közlése nélkül — bemutat ták ugyan a 
németek, de sajnálattal közölték, hogy azok „még nem érett t ípusok" 
ahhoz, hogy „egyidejűleg Németországban a fejlesztés és egy külföldi 
államban az utánépítés elképzelhető volna". Különben is, ha ismere
teik nem csalnak, a magyar ipar munkagépparkja, a szakemberek 
felkészültsége nem alkalmas nagy tapasztalatokat igénylő, bonyolult 
harckocsik gyártására.169 

A bizottság hazatérte után azt ajánlotta, hogy meg kell kísérelni a 
„Pz IV." család (harckocsi és rohamlöveg) megvásárlását. Ruszkiczay-
Rüdiger altábornagy, a honvédelmi miniszter helyettese Harmos 
vezérőrnagy meghallgatása után úgy döntött, meg kell érdeklődni az 
átvétel részleteit, ami „még nem jelent megvételt". Harmos és a ve
zetése alatt álló HTI ugyanis tisztában volt azzal, miszerint a „Pz -IV." 
a német hadseregben jól bevált, de azzal is, hogy a „Pz. IV." beveze
tése nem jelent sok haladást a jövendőbeli hosszúcsövű 75 mm-es 
„Turán"-nal szemben. Az sem volt kétséges előttük, hogy a ,,Pz IV." 
gyártásra való áttérés majdnem áthidalhatatlan nehézségekbe fog ü t 
közni, továbbá, hogy a németek óriási összegeket fognak kérni a gyár
tási jogért. Harmos mégis javasolta a kezdeményező lépések megté
telét a bárki részéről érkező „szemrehányás elkerülése végett, mely 
a vezetőséget érhetné, hogy a németek felajánlották jól bevált harc
kocsijuk gyártását, mi nem éltünk vele".170 

A németekkel folytatandó tárgyalások várható kétes kimenetele 
arra indította a vezérkart, hogy a HTI-t megbízza egy magyar nehéz 
harckocsi kialakításával. A munka a WM tervezőgárdájának bevoná
sával azonnal megindult. A „Túrán" alváz és motor felhasználásával 
alakították ki a „Tas" nehéz harckocsi tervét. Az új , 36,2 tonnás harc
kocsit — mint az az 1943. július 30-án kelt leírásból kitűnik — két 
darab „Túrán" motorja (á 260 LE) 520 LE összteljesítménnyel 44,5 
km/óra sebességgel mozgatta volna. 

A ,,Turán"-nál szélesebb és hosszabb hegesztett kocsiszekrény 
lemezei elöl és hátul 100, oldalt 50, alul és felül 20 mm vastagságúak. 
A kör alakú, hegesztett, kézi és mechanikus úton egyaránt mozgat
ható torony páncélzata körös-körül 100 m m lett volna. A toronyban 
8 cm-es löveg és 8 mm-es géppuska, a vezető mellett is 8 mm-es 

168 U o . 
169 H L . E i n . V k f . 1. 1943/5041. 
170 H L . H M . E l l i . 3. b . 1943/41 915. 
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géppuska. A futómű megerősített (szélesebb lánc) „Túrán" futómű. 
A kezelők száma 5 fő. Érdekessége volt a tervezett harckocsinak, 
hogy a két motor egymástól szétkapcsolva, külön-külön is képes 
volt mozgatni a harckocsit.171 

A „Tas" kialakítása 1943 augusztus végére megtörtént, s a WM 
kérte a mintakocsi sürgős megrendelését. A 2 db, vas és páncél fel
építményű mintakocsira — a szerkesztés 500 000 P-s költségével 
együtt — 3,7 milliót irányoztak elő. A teljes rajzdokumentáció elké
szítését 1944 májusig vállalta a WM, s a mintakocsit 8—10 hónap 
múlva.172 A megrendelés megtörtént, a munkálatok meg is indultak, 
azonban a rajzok elkészítésénél nem juthattak tovább. Az utolsó — 
már 1944. szeptember 13-án keltezett feljegyzés szerint — a WM a 
munkát átadta a Ganznak. Ez ideig 2,5 milliót költöttek, amiből az 
következik, hogy a rajzok nagy részének elkészültén túlmenően, a 
mintakoesi kialakítása is megkezdődött. A Ganz szerint még 2 millió 
kellett a teljes befejezésig.173 

A „Pz IV."-el kapcsolatos tárgyalások szeptemberben zsákutcába 
jutottak. A „Tas" kísérletek előrehaladtával a magyar félnek egyre 
kevésbé állt érdekében a „Pz. IV." gyártásba való bekapcsolódás. 
Ugyanakkor a németeket egyre súlyosabb harctéri helyzetük és hadi
anyaggyártásuk fokozódó nehézségei a magyar hadianyaggyártó ipar
nak a német utánpótlás céljaira való minél nagyobb mérvű felhasz
nálására sürgették. A Philips tábornok vezetésével júliusban itt tár
gyaló bizottság, tudomást szerezve a magyar nehéz harckocsi kísér
letről, azonnal felvetették immár a „Tas"-hoz nagyon hasonló 44,8 
tonnás, jól bevált „Pz V." (Párduc) harckocsi gyártásának „egysége
sítését". Azonnal német bizottság érkezett Budapestre, köztük Woel-
fert, a Krupp-művek egyik harckocsiszerkesztásben legrégibb és leg
nagyobb tapasztalatokkal rendelkező főmérnöke, mint a Wa—Prüf 
technikai tanácsadója. A bizottság azonnal tájékozódott. A magyar 
harckocsi-terveket készséggel tár ták eléjük, miközben a szóba jövő 
„Pz V." harckocsi pontos adatait a bizottság még ekkor is elhallgatta, 
az csak kerülő úton került a HTI tudomására. A németek most már 
hajlandók voltak — félretéve a magyar harckocsigyártó iparral szem
beni korábbi bizalmatlanságukat — „Pz V." gyártásába is bevonni 
magyar partnerüket. A teljes „Pz V." gyártásra történő valóban ne
hézkes és hosszadalmas átállásra hivatkozva, természetesen most is 
azt ajánlották, a gyártásba ne a teljes kocsik gyártásával kapcsolód
janak be.174 

A tárgyalások után Harmos vezérőrnagy azt ajánlotta feletteseinek, 
hogy a „Tas" harckocsi kialakításának munkálatait tovább folytas
sák, de amellett tovább kell folytatni a tárgyalásokat a németekkel, 
ugyanis amennyiben a „Pz. V." licencet teljes egészében mégis meg
kapnánk, annak gyártása, a fennálló gyártási és kiképzési nehézségek 

171 OL. Z. 407/80/653. 
172 OL. Z. 407/79/652. 

173 OL. Z. 407/56/442. 
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ellenére is, hamarabb megvalósítható lenne, mint a „Tas" harckocsié. 
Hangsúlyozta azonban: „A Panther gyártására való átállás esetén 
valószínűleg eleinte nem lehet 100% magyar gyártásról szó, azonban 
a német fél eleinte ki is segíthetne bennünket alkatrészekkel vagy 
fődarabokkal, de teljes gyártási függetlenségre való törekvést feltét
lenül biztosítandóknak és elérendőnek tartom."175 

A tárgyalások további alakulásáról nincs tudomásunk, valamint 
arról sem, hogy az ország megszállása után, a németek a javításokon 
túlmenően hogyan kapcsolták be a magyar ipart a német harckocsi
utánpótlásba. 

* 

A „Toldi II." sorozat harckocsijainak átadása még be sem fejező
dött, mikor a „Huba III." keretében már tervbe vették új „Toldi" 
harckocsik gyártását. A „Toldi"-kkal szerzett tapasztalatok azonban 
nyilvánvalóvá tették, hogy azok változatlan formában való tovább-
gyártása teljesen felesleges. Ezért a Vkf. úgy döntött, hogy az erede
tinél lényegesen kisebb számban és átalakított formában kerüljön az 
új sorozat megrendelésre. Megbízták a HTI-t egy erősebb páncélzatú, 
40 mm-es löveggel ellátott, helyben forduló, ennélfogva új kormány
szerkezetet igénylő harckocsi gyors megszerkesztésére.176 

A HTI 1942. január 20-án adott szakvéleményében leszögezte, 
hogy a harckocsi motorja és futóműve' legfeljebb 700 kg súlynöve
kedést bír el, ami a 8,7 t-ás harckocsi súlyát 9,4 t-ra emeli. Ebiből 
következőleg a lövegen és ennek megfelelő új tornyon felül legfel
jebb 495 kg páncéllemez-vastagításról lehet szó, ami a jelenlegi 13 
mm-ről elől 32, oldalt 20 és a tornyon körül 25 mm-es vastagítást 
tesz lehetővé. A védettségnek ilyen fokú növelése elégtelen. A 40 
mm-es löveg beépítését a „V 4" gyártásból még rendelkezésre álló 
37. M. lövegekkel elképzelhetőnek tartották. A HTI nem rej tet te véka 
alá abbeli véleményét, hogy a „Toldi" harckocsi továbbgyártását még 
ilyen formában is ellenzi. 

Habár a vezérkar sem tartotta a harckocsit továbbgyártásra érde
mesnek, a Ganz elkészítette a „Toldi III." egy mintapéldányát és 
előkészületeket te t t a gyártásra. Hosszas huzavona indult ezután, 
melynek során a mintakocsival nem kevesebb, mint három csapat
próbát is tar tot tak — 1942 júniusában, majd 1943 január és március 
hónapban — melyek mindegyikén valamilyen újabb, jelentéktelen 
módosítás javaslásával új csapatpróbát rendeltek el. Nem véletlen, 
hogy a harmadik csapatpróba, ahol épp a HTI és á Ganz szakemberei 
felejtettek el megjelenni, és ennek ürügyén újabb, immár negyedik 
próbát is elrendeltek, a próbabizottságra „azt a benyomást tette, hogy 
a csapatpróba eredménye csak a páncélos központi iskolának és a 
páncélos hadtestnek az érdeke".177 Végül is olyan döntés született, 
hogy mivel a gyártás már előrehaladott állapotban van, így annak 

175 UO. 
176 HL,. Ein. Vkf. 1. 1942/4203. 
177 HL. HM. Ein. Vkf. 1. 1943/27 488. 
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azonnali beszüntetéséből a kincstárra tetemes kár hárulna, a jófor
mán készre legyártott 10—12 db-ot járművé összeszereltetik, a többi 
28—30 darab alkatrészeit viszont a meglevő „Toldik"-hoz tartalék 
alkatrészként használják fel. A 12 „Toldi III." munkálatait, bár a 
rendszeresítés és a megrendelés 1943 szeptemberben megtörtént, e l 
halasztották arra az időre, mikor a Ganz végez a ,,Toldi" harckocsik 
átfegyverzésével.178 

A 80 darab „Toldi"-ra kiterjedő átfegyverzés sem az eredeti el
képzelés szerint zajlott le. Ügy gondolták ugyanis, hogy nemcsak a 
37. M. 40 mm-es lövegek némileg módosított 42. M. változatának179 

és az új 34/40. M. géppuskának a beszerelésére kerül sor, hanem 
a kocsik páncélzatának megerősítésére is, a HTI által javasolt mér
tékben.180 Ez utóbbiról azonban le kellett mondani, ugyanis a régi, 
sok javításon átesett harckocsik futóműve, torziós rugói és motorjai 
nem bírták volna el a fegyverzeten felüli súlytöbbletet. Mivel a 
,,Toldi" harckocsik átfegyverzése csak 1944 májusában fejeződött be, 
a 12 db „Toldi III." elkészítésére minden bizonnyal már nem került 
sor. 

IV. 

Az elmondottak alapján összefoglalva a magyar harckocsigyártás 
és a páncélos magasabbegységek kiépítésének sok évi erőfeszítéseit, 
annak végeredményét, megállapíthatjuk, hogy a páncél járműgyárt ás 
korábban gyermekbetegségnek tűnő nehézségei krónikussá váltak, sőt 
az idők folyamán újabb neuralgikus pontokat termeltek ki. 

A magyar harckocsigyártás, mint ezt grafikonunk mutatja, (6. ábra) 
nem volt képes megteremteni a tervszerű, egyenletes sorozatgyártást, 
ennélfogva nem tette lehetővé, hogy a hadsereg rövid idő alatt, még 
a teljes elavulás időhatárain belül, legalább magasabbegységeinek egy 
részét feltölthesse harckocsikkal. 

A grafikon jól érzékelteti az egyes harckocsisorozatok (a „Toldi I." 
és II. nélkül) gyártásának időben való elnyúlását, az ezen belül be
következő szakaszosságot, a csúcs- és mélypontokat, bizonyítékát 
adva ezzel az egész gyártási program érzékenységének, mellyel azon
nal reagált a minduntalan jelentkező, a termelést késleltető aka
dályokra. 

A gyártás folyamatát vizsgálva, ide kívánkozik néhány megállapí
tás. A „Túrán I." sorozat átadásának 14 hónapja közel sem azonos a 
gyártás egész időszakával. Az 1940 szemptemberi licencvásárlást követő 
megrendelés, valamint az első kocsi átadása között további 14 hónap 
telt el az ismert módosítások következtében. A grafikonból jól kive
hető a program 1943 eleji lelassulása, melynek oka elsősorban a vala
mennyi addig átadott kocsin végrehajtott módosítás volt, amely Je

ns HL. HM. Ein. 3. b. 1943/19 069., (Ein. Vkf. 1. 1943/5994.) 
179 42. M. 40 mm-es hk. ágyú: há t ras ik ló csövű, csőszájfékes löveg vízszintesen mozgó 

fé lau tomata ékzár ra l . Kezdősebessége 800 m / s e c , l egnagyobb tűzgyorsaság 15—16 lövés/perc , 
hord távo l sága 8400 m. 

180 HL. Ein. Vkf. 1. 1942/5281., Ein. Vkf. 1. 1942. szám nélkül . 
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lentős kapacitást kötött le. Ennek következtében a „Túrán 75" gyár
tása nehezen indult. A harckocsik sokáig félig kész állapotban voltak 
a szerelőcsarnokokban, míg aztán a kapacitás felszabadultával lehe
tővé vált, hogy befejezzék és június—július hónapokban egyszerre 
adják át a csapatnak, ezzel az 1943. évi termelés csúcspontját teremt
ve meg. A következő hónapban már mélypont keletkezett, mivel a 
megüresedett szereidékben munkába vett újabb kocsikat csak a kö
vetkező hónapokban tudták átadni nagyobb számban. Az 1943/44 
telén jelentkező energiaválság (szén- és anyaghiány) alaposan lecsök
kentet te a termelést. Ennélfogva az ekkor átadott páncéljárművek 
száma ismét kevés. A tavaszi időszakban még ismét emelkedett a t e r 
melés, mivel sikerült befejezni és nagyobb számban átadni a téli 
hónapokban munkába vett harckocsikat. 

Anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznánk, a harckocsigyártás fent 
jelzett krónikus és gyógyíthatatlan betegségének okait a következők
ben foglalhatjuk össze: 

— A rossz, kiforratlan konstrukciókból eredő kényszerű, hosszú 
gyártási előkészületek, módosítások költséges és a gyártandó páncél
jármű teljes elavulásához vezető, vég nélküli gyártási folyamatot 
eredményeztek. 

— Az ipar kapacitásának növelése korántsem volt elégséges. A 
kapacitás megfelelő emelését a pénzügyi nehézségeken túlmenően, 
a legnagyobb mértékben a szükséges gépi berendezések beszerzésének 
lassúsága, majd teljes megszűnése tett a lehetetlenné. Ennek követ
keztében az erőfeszítések ellenére sem sikerült a „Túrán" harckocsi 
gyártásához szükséges 31 000 munkaórát csökkenteni. (Ugyanekkor 
pl. egy db „Pz, IV," német harckocsi gyártására 8000 órát fordí
tottak.) 

— A termelés folyamatosságát zavarta, hogy az állandó módosítá
sok és a csak a gyárakban, illetve gyári szakemberek által végrehajt
ható javítások nagy kapacitást kötöttek le. A gyáraknak nem voltak 
szakembereik, hogy külön javító részlegeket állítsanak fel. 

— Állandó volt a munkáshiány. Nagy volt a hiány szakmunkások
ban, de még nagyobb betanított munkásokban és segédmunkásokban. 

— Leküzdhetetlen, sőt egyre fenyegetőbb volt az anyag- és energia
hiány, mely fokozta a gyárak közötti kooperációs nehézségeket is. 
A járművek átadásának késését az üzemek legtöbbször ezzel indo
kolták. 

— Külön kell megemlíteni a külföldi eredetű alkatrészek késedel
mes érkezését, sőt kimaradását. Ezen alkatrészek itthoni gyártását) 
megvalósítani nem lehetett, az ezirányú törekvések legfeljebb a ter
vekig jutottak. 

A fentiek eredményeképpen a tervezett hadrendfejlesztés lassú 
volt. A páncélos magasabbegységek feltöltése hosszú hónapok alatt is 
csak hiányosan sikerült. A minden tartalékot nélkülöző hadosztályok 
páncélos egységei végül ugyan a hadrendben megkövetelt számú, de 
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elavult, a kiképzés és a szakszerűtlen kezelés következtében erősen 
elhasználódott, agyon javított, a követelményeket ki nem elégítő pán
célos anyagihoz jutottak. A Horthy-hadsereg így 1944-re hozzájutott 
ugyan az áhított páncélos magasabbegységekihez, ezek azonban leg
feljebb hat évvel korábban lettek volna modernnek, a kor színvona
lán állóknak nevezhetők. Mindez azonban nem zavarta a hadsereg 
vezetését, hogy német parancsra, a biztos pusztulásba küldje őket. 
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Л О Р А Н Д Д О М Б Р А Д И 

У С И Л И Я П О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У В Е Н Г Е Р С К И Х Б Р О Н Е Т А Н К О В Ы Х 
С О Е Д И Н Е Н И Й В П Е Р И О Д В О Й Н Ы 

(1941—1944 гг.) 

Резюме 

Автор, в качестве продолжения статьи, опубликованной ранее, рассматривает исто
рию венгерского производства бронетанковой техники в период 1941 —1944 гг. 

Хортистское военное руководство, начиная с 1941 года, удвоило свои усилия, 
направленные на строительство бронетанковых дивизий. Было сформированы бое
вые контингенты двух танковых дивизий, после чего приступили к оснащению их 
бронированными машинами. Осуществлению поставленной цели воспрепятствовали 
военные потери, понесенные в этот период, а также всё более учащавшиеся эконо
мические и технические трудности, поэтому намеченную цель удалось осуществить 
лишь частично до 1944 года — до момента оккупации Венгрии гитлеровцами. Та
ким образом дивизии бы\и введены в бой с некомплектным и устаревшим оснаще
нием. В статье рассматривается вопрос о том, какое место и роль играло развитие 
и запланированное применение бронетанковых сил в хортистской системе военной 
политики в целом. 

После характеристики формирования боевых контингентов статья переходит к ис
следованию процесса производства бронемашин. Экономические и технические труд
ности, непрестанно возникавшие по ходу осуществления программы производства в 
рамках развития боепорядка типа «Хуба II» и Хуба III», приводили к неоднократ
ному приостановлению и изменению полученных заказов и процесса производства. 
В результате этого созданные типы бронемашин уже ко времени их изготовления 
оказывались устаревшими. Автор статьи, до конца прослеживая процесс производ
ства, полный трудностей и неудач, подытоживает количество бронетанковой техники, 
произведенной на венгерских заводах, по типам и по фирмам-изготовителям. Рас
сматривает экономические аспекты процесса производства, в том числе как финан
совые вопросы, так и проблемы увеличения производственной мощности. 

Отдельная глава работы отводится техническим проблемам типов производимой 
бронетанковой техники. Дается подробный анализ технических недостатков, препят
ствовавших началу производства танков типа «Туран», а также тех необходимых 
модификаций, которые в конце концов сделали возможным серийное производство 
боеспособных танков типа «Туран». Статья затрагивает также и вопрос создания 
тяжелых танков Потребности в тяжелых танках венгерское руководство намерева
лось временно удовлетворить путем производства модифицированных средних тан
ков типа «Туран», одновременно с чем приступили к созданию нового типа тяже
лых танков. В статье подробно излагается тактическая и техническая оценка создан
ных танков типа «Туран», расследуются причины их неоднократной аварийности, 
и подробно описываются усилия, приложенные в целях устранения неисправностей. 
Точно таким же образом дается основательный анализ программы создания само
ходных штурмовых орудий (САУ) , в том числе анализируется создание штурмовых 
гаубиц типа «Зрини», а также результаты и неудачи их производства. 



В заключение статьи автор дает обобщение тех причин, которые — несмотря на 
усилия нескольких лет — привели к производству лишь небольшого числа типов 
бронетанковой техники, в техническом отношении отстававшей от уровня того вре
мени, и — в соответствии с этим — также и к созданию слабых, несовременных 
бронетонковых соединений. 

LÓRÁND DOMBRÁDY 

ANSTRENGUNGEN ZUM AUSBAU DER HÖHEREN UNGARISCHEN 
PANZEREINHEITEN ZUR ZEIT DES KRIEGES (1941—1944) 

Resümee 

Als Fortsetzung seiner früher publizierten Studie untersucht der Verfasser die 
Geschichte der ungarischen Panzerfahrzeugfabrikation in den Jahren 1941—1944. 

Die Horthystische militärische Führung steigerte ab 1941 ihre Anstrengungen 
zum Ausbau der Panzerdivisionen. Es wurden die organisatorischen Rahmen für 
zwei Panzerdivisionen geschaffen und es wurde begonnen, diese mit Panzer
fahrzeugen aufzufüllen. Die Verwirklichung des gesteckten Zieles wurde durch 
die inzwischen eingetretenen Verluste im Kriege, sowie die stätig zunehmenden 
wirtschaftlichen und technischen Schwierigkeiten behindert, so dass dasselbe bis 
1944, der Besetzung des Landes durch Deutschen nur teilweise erreicht wer
den konnte. So kamen die Divisionen nur mit mangelhafter und veralteter Aus
rüstung zum Einsatz. Der Verfasser verweist darauf, wie die Entwicklung und 
geplante Anwendung der Panzerwaffe in das militärpolitische Ganze des Sys
tems eingefügt wurden. 

Nach Darstellung der organisatorischen Vorarbeiten geht die Studie auf die 
Untersuchung des Prozesses der Panzerfahrzeugfabrikation über. Die im Zuge 
der Rüstungsprogramme „Huba II" und „Huba III" aufgetretenen wirtschaft
lichen und technischen Schwierigkeiten führten wiederholt zu einer Unter
brechung, bzw. Abänderung der Bestellungen und des Fabrikationsprozesses. Die 
Folge davon war, dass die hergestellten Panzerfahrzeuge zum Zeitpunkt ihrer 
Fertigstellung bereits veraltet waren. Der Autor verfolgt den mit Schwierig
keiten und Fehlschlägen behafteten Produktionsprozess und summiert die Zahl 
der hergestellten Fahrzeuge nach den einzelnen Erzeugerfirmen gruppiert. Er 
beschäftigt sich auch mit den wirtschaftlichen Aspekten des Fabrikationsprozes
ses, innerhalb derselben mit den finanziellen Fragen und dem Problem der 
Steigerung der Produktionskapazität. 

Ein separater Abschnitt beschäftigt sich mit den technischen Problemen der 
verschiedenen Panzerfahrzeugtypen. Detailliert werden die technischen Mängel 
beschrieben, die die Aufnahme der Herstellung des Kampfwagens „Túrán" be
hinderten, sowie die notwendigen Abänderungen, die schliesslich die serien-
mässige Herstellung des kriegstauglichen „Túrán" ermöglichten. Dann befasst 
sich die Studie auch mit der Frage der Schaffung schwerer Panzer. Dem Bedarf 
an schweren Panzern versuchte man provisorisch mit dem abgeänderten mitt
leren „Túrán" nachzukommen, gleichzeitig wurde aber auch mit der Heraus
bildung eines neuen schweren Panzertyps begonnen. Es folgt eine eingehende 
Bewertung der Kampfkraft und der technischen Seite des Kampfwagens „Turán'\ 
die Gründe des serienweise Schadhaftwerdens, bzw. der zur Reparatur gemachten 
Anstrengungen. Ebenso gründlich befasst sich der Autor mit dem Programm der 
Herstellung von Sturmgeschützen, innerhalb dessen mit der Sturmhaubitze „Zrí
nyi", bzw. den Erfolgen und Fehlschlägen bei der Herstellung derselben. 

Als Abschluss erhält der Leser eine Summierung jener Gründe, dass trotz 
mehrjähriger Anstrengungen nur eine geringe Zahl von Panzern hergesellt 
wurde, die technisch unter dem Niveau der modernen Panzerfahrzeuge standen, 
so dass nur schwach und mit veralteten Fahrzeugen ausgestattete höhere Panzer
einheiten geschaffen werden konnten. 
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