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PAPP ANDOR 

A kézigránátok funkciója a páncélrombolásban német és  
magyar részről 1941-1945-ig 

The functions of hand grenades in armour destruction on the 
part of germans and hungarians from 1941 to 1945 

Absztrakt 

A német katonák megfelelő páncélelhárítás hiányában a harckocsik megsemmisí-

tésére számtalan eljárást kitaláltak, melyeknek egyedül a rendelkezésükre álló 

eszközök korlátolt száma szabott határt. Kezdetben a páncéltörő puskák megnö-

velt lőportartalmú lövedékei, illetve a korai páncéltörő ágyúk képesek voltak átütni 

a vékonyabb páncélzatú könnyű harckocsikat, de a közepes és nehéz harckocsik 

megjelenése után elavultnak bizonyultak. A megoldás a harckocsik elleni közel-

harc lett, az ember harca a gép ellen, melyet kézigránátokkal, robbanótöltetekkel, 

üreges robbanótöltetekkel vívtak, ezáltal a páncélrombolók a harckocsikat biztosí-

tó gyalogság elsőszámú célpontjaivá váltak. 

Abstract 

To destroy panzers, german soldiers, without suitable anti-tank defense, found 

several procedures, which were only limited by the number of available weapons. 

In the beginning, the anti-tank rifles’ rounds with a content of increased 

gunpowder and the earlier anti-tank guns were able to penetrate the thinner 

armour of light tanks, but after the appearance of medium and heavy tanks they 

turned out of date. The solution was the close combat against tanks, the humans’ 

battle against machine, fought by hand grenades, explosive charges and conical 

shaped charges, this way armour destroyer soldiers became the first class targets 

in the eyes of infatnry mounted on panzers. 

A PÁNCÉLROMBOLÁSRÓL 

Miután a német páncélelhárítás hatékonysága drasztikusan visszaesett a szovjetek új, 

közepes- és nehézpáncélosainak megjelenésével, 1941 őszétől bevezették a páncélrom-
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bolást.
1
 A páncélrombolás komplex harceljárás az ellenséges harckocsik közelharcban 

történő megsemmisítésének céljából. A páncélromboló katonák harcfeladataik végrehajtá-

sa során páncélromboló járőrök formájában rejtve megközelítették vagy bevárták a harcko-

csikat, majd mozgásképtelenné tették vagy megsemmisítették azokat. A harceljárás azért 

összetett, mert a páncélrombolás alapelve szerint miután az ellenség harcalakzatát meg-

bontották és a gyalogságot leválasztották a kiszemelt harckocsiról, azt további három lé-

pésben harcképtelenné kellett tenniük. A harceljárás első lépése a páncélos vakítása, 

második a harcjármű mozgásképtelenné tétele, harmadik lépése pedig a harcjármű meg-

semmisítése volt.
2
 

A páncélosok vakítására, megállítására, harcképtelenné tételére és megsemmisítésére 

vakító- és láng kézigránátokat, kötegelt- és páncélromboló kézigránátokat, továbbá robba-

nótölteteket (tányéraknákat, páncéltörő utásztölteteket), üreges robbanótölteteket – melyek 

a kumulatív hatáson alapultak
3
 – (puskagránátokat, egyszer vagy többször felhasználható 

kézi páncéltörő fegyvereket, rakétavetőket, tapadóaknákat) használtak. A továbbiakban 

bemutatásra kerül a harceljárás három lépése a harckocsi kiválasztásától annak megsem-

misítéséig, továbbá az alkalmazott kézigránátok ismertetése. 

ELSŐ LÉPÉS: A HARCJÁRMŰ VAKÍTÁSA 

Mielőtt a páncélrombolók megközelítik a kiválasztott harckocsit, az őket tűzfegyvereikkel 

támogató alegységek leválasztják a harckocsiról a gyalogosokat, valamint a géppuskások 

(fényjelző lövedékkel) célzott lövéseket adnak le a harckocsi figyelőréseire, hogy az kivá l-

jon harcalakzatából. Eközben a páncélromboló járőr vagy raj az előre elkészített árkában 

várja a feléjük közelítő harckocsikat. Természetesen, amennyiben a támogató alegységek 

rendelkeznek páncéltörő ágyúkkal, úgy azokat használják, illetve azokkal támogatják a 

páncélrombolók tevékenységét. Ha egy páncéltörő ágyú egy harckocsit lánctalpának rom-

bolásával mozgásképtelenné tesz, akkor a harckocsi megközelítése előtt a járőrparancs-

nok vagy rajparancsnok füsttel megjelöli azt, így jelezve az ágyú kezelőinek a tűzáthelye-

zést. A mozgásképtelenné tett harckocsit a páncélrombolók megközelítik és vakító kézi-

gránát, ködkézigránát vagy ködgyertya alkalmazásával elködösítik.
4
 

Míg a német páncélrombolók a harckocsik vakítására a ’Blendkörper’ BK-2H vakító ké-

zigránátot és ködgyertyákat, addig a magyarok a BK-2H mintájára – minimális változtatá-

sokkal – rendszerbe állított 43M vakító kézigránátot és német ködgyertyákat alkalmazták. 

A vakító kézigránátot az ellenséges harckocsik kezelőszemélyzetének vakítására alkal-

                                                 
1
 Számvéber Norbert: Páncélromboló alakulatok és eszközök a Magyar Királyi Honvédségben – Esély-

telenek bátorsága. In.: Regiment, III. évfolyam, 2007., 2. szám, 20. p. (ISSN 1 786-5697) 
2
 Elhangzott Számvéber Norbert őrnagy Páncélrombolás a keleti hadszíntéren 1941-1945 című, 2014. 

február 15-i előadásán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 
3 
Elhangzott Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című előadásán a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2014. február 15-én.
 

4
 Elhangzott Számvéber Norbert őrnagy Páncélrombolás a keleti hadszíntéren 1941-1945 című, 2014. 

február 15-i előadásán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 
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mazták, de előfordult, hogy a páncélos belsejébe jutott, összetört üveggránátból kiszaba-

duló, a levegő nedvességtartalmával egyesülő kénes és klóros gázok ingerlő harcanyag-

ként hatva kiűzték a harcjármű kezelőszemélyzetét.
5
 Ez esetben a páncélromboló katonák 

teljesen ép harckocsit zsákmányolhattak.  

A 43M vakító kézigránát egy gyújtószerkezet nélküli, csiszolt üvegdugóval lezárt, körte 

formájú, a gránát nyaka alatt körülbelül kétujjnyi távolságig ködsavval, a fennmaradó he-

lyen pedig levegővel töltött üveg gránáttest, amely „a külső hőmérséklet változása miatti 

nyomásingadozások kiegyenlítésére szolgál.”
6
 A gránát előnye volt, hogy a hordtokjából 

kivéve, mindenféle élőkészület nélkül el lehetett dobni, valamint a katona gyárilag megtölt-

ve kapta kézhez, ellentétben a 39M és 39aM lángkézigránátokkal, melyeket a harcosok 

saját kezűleg töltöttek meg. Mivel a gránáttest eléggé sérülékeny volt, ezért szállítása a 

39aM lángkézigránát bádog hordtokjában történt, amelyben hullámpapír bélés akadályozta 

a gránát sérülését.
7
 Míg a 43M vakító kézigránát töltete ködsav, addig a BK-2H töltete 

titán-tetraklorid és szilicium-tetraklorid keveréke volt. A ’Blendkörper’ belsejében található 

kalcium-klorid a töltettel öngerjesztő reakcióba lépett a gránáttest összetörésekor, és – 

német források szerint – átlagosan 10-20 másodpercig tartó vakító füstöt képezett.
8
 

 

1. ábra: A vakító kézigránát robbanása
9
 

                                                 
5
 Elhangzott Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című előadásán a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2014. február 15-én. 
6
 Forrás: Regia Militia Hungarorum: A 43 M. vakító kézigránát. 

http://militiahungarorum.extra.hu/1920_f_k_ga_l_v.html (letöltés ideje: 2014. április 20. 13:04) 
7
 Elhangzott Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című előadásán a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2014. február 15-én. 
8
 Hatala András 2014. február 15-i előadásában elhangzott, hogy a gránát vakító képességét befolyá-

solták az időjárási körülmények (eső, páratartalom, szél, stb.), ezért a 10-20 másodperces vakító füst 
csupán iránymutató jellegű. 
9
 Forrás: Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című, 2014. február 15-i 

előadásának diasorából. 

http://militiahungarorum.extra.hu/1920_f_k_ga_l_v.html
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1939-ben a Stielhandgranate 24-et alapul véve megalkották a Nebelhandgranate 39-et, 

azaz a ködkézigránátot, melynek rendeltetése a katonák rejtett mozgásának elősegítése, 

objektumok, terepszakaszok megjelölése, továbbá különböző értesítési, riasztási, vezetési, 

és együttműködési jelek, veszélyjelzések tájékoztatása volt. Két típusa létezett: az Nb.Hgr. 

39 és az Nb.Hgr. 39 B. Előbbi a korai verzió volt, mely ugyanúgy nézett ki, mint a standard 

Model 24, csupán abban különböztek egymástól, hogy a ködkézigránát fejére fehérrel 

felfestették a „Nb.Hgr. 39” rövidítést. A későbbi verziónál már több szempontot vettek figye-

lembe: a lemeztestű fejre szintén felkerült a felirat, immáron kibővítve – Nb.Hgr. 39 B –, 

továbbá a gránát nyelére fehér gyűrűt festettek és annak alsó részét bordázattal látták el, 

így a katonák sötétben meg tudták különböztetni az St.Hgr. 24-től.
10

 

A ködösítés során a ködgyertyákat (Nb.K. 39 B, Nb.K.S. 39) és ködkézigránátokat 

(Nb.Hgr. 39 B, Nb.Eihgr. 42) többféle módon alkalmazták. Általában két ködkézigránáttal 

próbáltak egy harckocsit ködösíteni, vagy egy vakmerő katona a páncélosra felkapaszkod-

va ködgyertyát rögzített a páncélos azon részeire (például figyelőprizmák elé), ahol az 

legjobban ellehetetlenítette a kilátást. Akár egy darab ködkézigránát is alkalmas lehetett a 

páncélos vakítására. Ennek során a ködkézigránátot egy kb. 40-50 cm hosszúságú zsinór-

ral egy fadarabhoz kötötték, és ezt dobták a harckocsi lövegcsövére, úgy, hogy az a csőre 

csavarodjon.
11

  

 

 

2. ábra: A harckocsi ködösítése
12

 

                                                 
10

 Forrás: German Mod.24 - Mod.43 Stielhandgranate "Stick Hand Grenade". http://www.inert-
ord.net/ger03a/gerhgr/stck/index.html (letöltés ideje: 2014. április 5. 11:20) 
11

 Elhangzott Számvéber Norbert őrnagy Páncélrombolás a keleti hadszíntéren 1941-1945 című, 2014. 
február 15-i előadásán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 
12

 Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című, 2014. február 15-i előadá-
sának diasorából. 

http://www.inert-ord.net/ger03a/gerhgr/stck/index.html
http://www.inert-ord.net/ger03a/gerhgr/stck/index.html


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2015. VIII. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

269 

Mivel a szovjet harckocsikban nem rendszeresítettek rádiókat, ezért egy sikeres ködö-

sítés esetén a kommunikáció, így a tájékozódás teljes hiánya mellett könnyen eltéríthetővé 

váltak a páncélosok. 

MÁSODIK LÉPÉS: A HARCJÁRMŰ MEGÁLLÍTÁSA 

A harcjárművek megállítására elsősorban nem kézigránátokat, hanem tányéraknákat, 

robbanótölteteket, üreges robbanótölteteket használtak, mivel azok nagyobb robbanóere-

jük miatt biztosabbnak bizonyultak a kötegelt kézigránátoknál, valamint a harckocsik tá-

nyéraknával történő megsemmisítésére számos leleményes módszert alkalmazhattak, 

például a közeledő harckocsi lánctalpa alá zsinórra kötött tányéraknát húztak.
13

 

A hiedelmekkel ellentétben egy köteges töltet képtelen volt a legtöbb harckocsi meg-

semmisítésére. A könnyű harckocsik vékony páncélzata ellen sikeresen alkalmazhatták, de 

a közepes- és nehéz harckocsik esetében már hatástalannak bizonyult. Inkább azok moz-

gásképtelenné tételére használták fel, amit elsősorban a lánctalp rombolásával értek el, de 

a motortérre helyezve hatásosnak bizonyulhatott bármelyik harckocsi esetében.
14

 

 

 

 

3. ábra: A 3. SS ’Totenkopf’ Páncéloshadosztály két katonája tojáskézigránátok felhasználásával 

köteges töltet készít
15

 

                                                 
13

 Páncélvadász.hu: Az ember harca a gép ellen (Magyar Futár nyomán) - Hogyan küzdik le  a gyalo-
gos katonák a hatalmas harckocsikat? http://pancelvadasz.info/wp-
content/uploads/2014/04/rong%C3%A1l%C3%A1s.jpg (letöltés ideje: 2014. április 20. 17:04) 
14

 Számvéber Norbert: Páncélromboló alakulatok és eszközök a Magyar Királyi Honvédségben – 
Esélytelenek bátorsága. In.: Regiment, III. évfolyam, 2007., 2. szám, 20. p. (ISSN 1 786-5697) 
15

 Forrás: (baloldali kép) World War 2 Photos - German Forces: Fixing „Geballte Ladungen”. 
http://www.ww2incolor.com/german/WeFiM_189_3%23.html (letöltés ideje: 2014. április 20. 16:40) 

http://pancelvadasz.info/wp-content/uploads/2014/04/rong%C3%A1l%C3%A1s.jpg
http://pancelvadasz.info/wp-content/uploads/2014/04/rong%C3%A1l%C3%A1s.jpg
http://www.ww2incolor.com/german/WeFiM_189_3%23.html
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A kötegelt kézigránát vagy kötegelt töltet (Geballte Ladung) alapötlete egészen az I. vi-

lágháborúig nyúlik vissza, amikor a katonák rögtönzött eszközöket használva, akár a kézi-

gránátok egymáshoz erősítésével igyekeztek növelni annak pusztító hatását. A töltetek 

elkészítéséhez nem volt szükség másra, mint egy nyeles kézigránátra, és további hat da-

rab nyeles gránát robbanófejére vagy tojásgránátokra, valamint némi kötöző anyagra, 

lehetőleg drótra, amely a töltet elműködésekor növelte a repeszhatást.  

HARMADIK LÉPÉS: A HARCJÁRMŰ MEGSEMMISÍTÉSE 

Akárcsak a harckocsi megállításánál, annak megsemmisítésénél is korlátolt volt a kézigrá-

nátok használata. A kézigránátok közül egyedül a lángkézigránátok voltak alkalmasak az 

acélkoporsók megállítására, de egy kis cselhez folyamodva akár egy darab gránát is ele-

gendő lehetett. A páncélrombolók ugyanis gyakran támadták a harckocsik motorterét teli 

benzines kannához rögzített kézigránáttal. Előfordult, hogy a páncélosra felkapaszkodva 

kézigránátokat dobáltak a küzdőtérbe, de legvégső esetben akár kézigránátot dugtak a 

harckocsik lövegcsövébe. 

 

 

4. ábra: T-34-es harckocsi motorterének támadása benzineskannához erősített kézigránáttal
16

 

A Magyar Királyi Honvédségben kétféle típusú lángkézigránát volt rendszeresítve. Az 

első típust a 38M és 38aM lángkézigránátok alkották, melyek eléggé körülményes fegyve-

rek voltak és a hordmódjuk sem volt megoldott. A 38M lángkézigránát lezárását még para-

fa dugóval oldották meg, ezt a problémát a 38aM kézigránátnál már egy gumitömítésű 

menetes alumíniumkupakkal orvosolták. A másik típus a katonák körében sokkal elfogadot-

                                                 
16

 Saját gyűjteményből 
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tabb és elterjedtebb 39M (szintén parafa dugós) és 39aM (menetes, gumitömítéses alumí-

niumkupakos) lángkézigránátok voltak.
17

 

A lángkézigránát nem más, mint egyfajta Molotov-koktél azzal a különbséggel, hogy 

míg utóbbi külső lángforrással, addig az előbbi fenekén gyantaviasszal beragasztott, két 

gyújtófolyadékot tartalmazó ampullával ellátott fegyver.
18

 Az üveg széttörésekor az ampul-

lában lévő – feltehetőleg foszfortartalmú
19

 – folyadék öngyulladása meggyújtja a kézigránát 

töltetét, amely mindkét lángkézigránát esetében 4-5 dl motalkó (hivatalosan etil-alkohol és 

benzin keveréke, valójában minden jól gyulladó folyadék) volt. A gránát méretét tekintve 

kompatibilis volt a 43 M vakító kézigránáttal, így azonos hordtokban szállították őket. A 

39aM lángkézigránát előnye ugyanaz volt, mint a 43M gránáté: bármilyen előkészület nél-

kül eldobható volt, ugyanakkor hordmódja is biztonságosnak bizonyult a körülményekhez 

képest.
20

 

A páncélrombolók a lángkézigránátokkal a harckocsik motorterét célba véve igyekeztek 

azokat felgyújtani. Sikeres dobás esetén a harckocsi vagy mozgásképtelenné, vagy harc-

képtelenné vált. Előbbi esetben az előző, második lépéshez kell sorolnunk a lángkézigrá-

nátot, utóbbiban ehhez, a harmadikhoz. Ugyanis amennyiben az ellenséges harckocsik 

tornyának forgatásáért külön motor felelt, úgy a harckocsi jobb esetben csak mozgásképte-

lenné vált, míg ha tornya forgatását a motor áttétellel hajtotta meg, úgy harcképtelenné. 

Természetesen ekkor még mindig maradt lehetősége a kezelőszemélyzetnek a torony kézi 

kerékkel történő forgatására. 

Összességében elmondható, hogy a páncélrombolás, mint harceljárás során elenged-

hetetlennek bizonyult a különböző hatású kézigránátok alkalmazása, annak ellenére, hogy 

azokat „csupán” az ellenséges harckocsik vakítására és ködösítésére, mozgásképtelenné 

és harcképtelenné tételére használták fel, nem feltétlenül azok pusztítására. 1943 nyará-

nak végétől a csapatoknál megjelentek az első egyszer használatos hátrasiklás nélküli 

páncéltörő fegyverek (Faustpatrone, Panzerfaust, majd az újratölthető Panzerschreck).
21

 

Bár ezáltal megnőtt a páncélromboló katonák és a harckocsik közti távolság, a kézigránát-

ok mégis elengedhetetlen kellékeivé váltak az ember és a(z ember irányította) gép harcá-

nak. 

                                                 
17

 Elhangzott Hatala András Páncélromboló eszközök a keleti fronton 1942-1945 című előadásán a 
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