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SZAKTÖRTÉNET 
A NÉMET LÉGIDESZANT FEGYVERNEM  

ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS  
HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE  

(1933-1945) 
I. RÉSZ. 

Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő:1 

Bevezető gondolatok 

A tanulmány a haditechnikai eszközök fejlődését vizsgálva elemzi 
a német légideszant fegyvernemet, létrehozásától a második világhá-
ború végéig. A vizsgálat elvi alapját a haditechnika, a harceljárás és a 
katonai szervezet összefüggését feltáró hadtudományi törvényszerű-
ség2 képezi.  

A tanulmány első részében (I. RÉSZ.) a harceljárás elméleti 
alapjait és a légideszant fegyvernem jelentősebb hadműveleteit és al-
kalmazási tapasztalatait mutatjuk be. A hadműveleti elmélet leírásá-
val párhuzamosan annak a két német katonai teoretikusnak a mun-
kásságát is ismertetjük, akiknek a legmarkánsabb szerepe volt az új 
fegyvernem alkalmazási elveinek kidolgozásában. 

Második lépésként (II: RÉSZ.) részletesen ismertetjük a német 
légideszant csapatok felszerelését és fegyverzetét. Továbbá a német lé-
gideszant fegyvernem szervezeti struktúrájának változásait elemezzük. 
Végezetül a haditechnika, a harceljárás és a szervezeti változások te-
rületére vonatkozó következtetéseket fogalmazzuk meg. 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly mk. nyá. ezredes, ZMNE tanszékvezető egyetemi 
tanár. 

Hegedűs Ernő százados, MH Haditechniai Ellátó Központ. 

2. Dr. Turcsányi Károly: Az ember – haditechnika rendszer a tudományos 
technikai forradalomban, Honvédele, 1988/8. sz. 83-93. o. 

 



 148 

A NÉMET LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSI 
ELVEI ÉS JELENTŐSEBB HADMŰVELETEI 

1. A német légideszant hadviselés hadműveleti elméletének 
és harceljárásainak létrejötte 

A német nagyvezérkar valamikori főnöke, Alfred von Schlieffen 
tábornok már egy 1889 évi, francia bemutató ejtőernyős ugrás kap-
csán felismerte, hogy az ejtőernyőzés új dimenziót nyithat a harcá-
szatban. A harmincas évek elején néhány német tiszt – együttműködés 
keretében - nyomon követhette a nagyméretű légideszant-alakulatok 
létrehozását a Szovjetunióban. Ennek ellenére a német légideszant 
csapatok fejlesztése késett, és lényegében csak 1936-ban indult meg. 

A német katonai teoretikusok közül két személyt érdemes megem-
líteni a légideszant csapatok alkalmazási elméletével kapcsolatban. A 
korszerű gépesített háború elméletét német részről kidolgozó Heinz 
Guderian munkáiban érintőlegesen fellelhető a légideszant, amely a 
harckocsi csapatokat támogató légierő harceljárásának egyik elemeként 
jelent meg. A légideszantok harceljárásának részletes kidolgozását Kurt 
Student végezte el, aki viszont nem illesztette szélesebb elméleti kere-
tek közé az új fegyvernem tevékenységét. A német légideszant hadvise-
lés fejlődésének vizsgálata szempontjából a két katonai teoretikus egy-
mást kiegészítő munkásságát tehát együtt érdemes vizsgálni. 

Heinz Guderian vezérezredes 1888-ban született Kulmban, kato-
nadinasztia tagjaként. A kadétiskolát követően első szolgálati helye 
egy vadászzászlóaljnál volt. 1911-ben rádiós tanfolyamot végzett, így 
1913-ban már jelzőtiszti beosztásban teljesített szolgálatot az 5. lovas-
hadosztálynál. Az első világháború évei alatt a lovashadosztálytól a 4. 
hadsereg rádiós felderítőtiszti beosztásába került, így légi felderítési ak-
ciókban is részt vett. A mozgékony lovasság, a légierő és a rádió adta 
lehetőségek felismerése ekkortól alapvetően meghatározták a fiatal tiszt 
gondolkodásmódját. 1917-ben elvégezte a vezérkari tanfolyamot, majd 
a fedett nagyvezérkarhoz osztották be szolgálatra, ahol a motorizáció 
lehetőségeinek vizsgálatával bízták meg. A húszas években a német-
szovjet katonai együttműködés keretében a Szovjetunióban tanított, 
emellett szovjet tisztekkel – köztük M. N. Tuhacsevszkijjel – együtt-
működve részt vett a páncélos fegyvernem harceljárásainak kidolgozá-
sában. 1934-ben a gépesített csapatok felügyelője, 1935 és 1938 között 
a 2. páncélos hadosztály parancsnoka volt. 1936-ban vezérőrnaggyá 
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léptették elő, majd 1938-ban kinevezték a páncélos csapatok felügyelő-
jévé. A lengyelországi hadjáratban, majd a Franciaország elleni had-
műveletekben páncélos csapataival elért teljesítménye alapján 1940-ben 
vezérezredessé léptették elő. Páncélos csoport parancsnoki minőségé-
ben vett részt a „Barbarossa hadművelet” végrehajtásában. 1943 már-
ciusától a páncélos csapatok főszemlélője, majd 1944 júliusától a szá-
razföldi haderő vezérkari főnöke volt. 

Guderian elméleti munkássága alapjában véve a korszerű gépesí-
tett hadviselés harceljárásainak kidolgozására irányult. A kérdés vizsgá-
latához mindenekelőtt érdemes összehasonlítani a harmincas évek kü-
lönböző, a korszerű gépesített hadviselésre vonatkozó elméleteit. A brit 
és a szovjet harckocsi csapatok alkalmazási elméleteire és struktúrá-
jára a feladatok szerinti tagozódás volt jellemző: a harckocsik egy ré-
szét – megfelelően kialakított nehezebb típusokat – a gyalogság támo-
gatása céljából kívánták alkalmazni, míg a harckocsik másik részét – 
gyorsan mozgó könnyű harcjárműveket – az ellenség mélységében ter-
vezték bevetni. A spanyol polgárháború bizonyos fokú elbizonytalano-
dást okozott a szovjet harckocsi alkalmazási elvekkel kapcsolatban. A 
mélységi harcra szánt könnyű harckocsik önálló alkalmazását és a 
mélységi műveletet a szovjetek ekkortól elvetették a páncéltörő ágyúk 
okozta magas harckocsi-veszteségek miatt3. Egy ideig inkább a harcko-
csik gyalogsági támogató szerepét fogadták el. Guderian, a német teo-
retikus éppen ellentétesen reagált a spanyolországi háború tapasztalatai-
ra. Véleménye szerint a harckocsi csapatok egészét gyors, az ellenség 
mélységében végrehajtott önálló műveletekre kell felhasználni, és nem 
szabad gyalogsági támogató feladatokra elaprózni. Erre a feladatra csak 
megfelelően gyors harckocsik voltak alkalmasak, az ilyen célra kifej-
lesztett Pz. II. és Pz. III. típusokra így inkább volt jellemző a mozgé-
konyság és a nagy tűzerő, mint a nagy szerkezeti tömeggel járó foko-
zott páncélvédettség. 

Guderiannak a német harckocsi csapatok alkalmazására vonatko-
zó elméleteit vizsgálva – összehasonlítva azt más országok harceljárá-
saival – kijelenthetjük, hogy igen nagymértékben számolt a légierő tá-
mogató tevékenységével, amin belül szerephez jutottak a légideszant 
csapatok is. A nagy mélységben, önállóan tevékenykedő harckocsi csa-
patok számára a háború első szakaszában – megfelelő önjáró tüzérség 
hiányában – a légierő biztosított egyfajta hatékony „tüzérségi támoga-

                                                      
3 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, 
Budapest, 1999. 143. o. 
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tást.” Habár a német haderő már a szovjet-német együttműködés évei-
ben megkezdte a harckocsik és repülőgépek együttműködési eljárásai-
nak kidolgozását, a valódi áttörést a spanyolországi tapasztalatok hoz-
ták. A spanyolországi háborúban vívott harcokban a páncélosok és re-
pülőgépek összehangolt alkalmazása, illetve a repülőgépek páncélos 
kötelékek elleni alkalmazása igen eredményes volt. A harcban a száraz-
földi haderő és a légierő között állandó és szoros kapcsolat állt fenn, 
mivel a gépesített csapatok minden szervezeti szintjén létrehozták a 
megfelelő repülésirányító csoportot.4 A kialakuló német „villámhábo-
rús” hadműveleti elvek legfontosabb eszköze a páncélosok és a zuha-
nóbombázók szoros együttműködésben végrehajtott tevékenysége volt, 
amellyel megteremtették a nagymélységű védelem áttörésének lehető-
ségét, és a páncélos csapatok önálló mélységi tevékenységének feltét-
eleit. A Luftwaffét a német szárazföldi haderő új típusú, nagy 
légitámogatás-igényű harceljárásának megfelelően egyfajta taktikai lé-
gierővé fejlesztették, melynek fő feladata a szárazföldi harctevékenység 
közvetlen támogatása. A német légierő földi támogató képessége ennek 
függvényében a spanyol polgárháborúban - és azután is - fokozottan 
fejlődött. Ebben a háborúban vetették be először a pontcélok leküzdésé-
re kiválóan alkalmas Junkers Ju-87 típusú zuhanóbombázót, illetve itt 
nyert teret a gépágyúkkal és bombákkal egyaránt felszerelt Henschel 
Hs-123-as csatarepülőgépek alkalmazása is. Nagy jelentősséget tulaj-
donítottak annak, hogy az egész légierő részt vegyen a szárazföldi 
hadműveletek támogatásában. A légierő ilyen nagymértékű és össze-
hangolt támogató tevékenysége valóban lehetővé tette a gépesített csa-
patok számára az önálló és hatékony mélységi hadműveletek végrehaj-
tását. 

Heinz Guderian a korszerű gépesített hadviselés elméletéről széles 
körű publikációs tevékenységet folytatott, és számos cikket jelentetett 
meg különböző szakfolyóiratokban. A gépesített hadviseléssel kap-

                                                      
4 A repülővezetési törzsnek a szárazföldi haderő támogatására kijelölt repülő-
erőt kellett irányítania. A szárazföldi parancsnokságoknál egy repülő-híradó-
osztaggal együtt jelen volt a légierő összekötő tisztje, aki folyamatosan tájéko-
zódott a földi és az ellenséges légierő helyzetéről, a saját repülők harctevé-
kenységéről, és az információkat a végrehajtandó feladatokkal együtt a repülő-
csapatok törzsének jelentette. A szárazföldi csapatoknál mozgó repülőirányító 
csoportokat állítottak fel, amelyek az arcvonal mentén helyezkedtek el és ál-
landó összeköttetést tartottak a levegőben lévő repülőkötelékekkel. Folyamato-
san tájékoztattak a földi harchelyzetről és biztosították a repülőgépek célrave-
zetését. 
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csolatos elképzeléseit 1937-ben megjelent „Achtung-panzer!” című 
könyvében tárta a legrészletesebben a nyilvánosság elé. Guderian eb-
ben a művében – a harckocsi hadviselésre vonatkozó, fentiekben már 
vázolt újszerű elvei mellett – említést tesz a légideszant fegyvernem 
harctevékenységéről is. Megemlíti a szovjet haderő légideszant harcel-
járását, melynek keretében a gépesített erőkkel együttműködő légierő 
„ejtőernyős lövészek fedezete mellett légi úton szállított csapatokat jut-
tat az ellenség hátába, hogy megakadályozzák a tartalékok beavatko-
zását, illetve, hogy a földi csapatok által átkarolt ellenséget teljesen 
bekerítsék.”5 Guderian említést tesz arról is, hogy a szovjetek könnyű 
páncélosokat is deszantoltak nagy gyakorlataikon. Azt is leírta, hogy a 
légideszant fegyvernem felállítását több ország hadereje megkezdte, al-
kalmazásuk módszerei azonban még nem kiforrottak. Ugyanakkor 
megfogalmazta azokat a légierővel kapcsolatos általános elvárásokat, 
amelyek a harckocsi csapatok támadásának támogatása kapcsán merül-
nek fel. A „légiharc erők feladata elsősorban az ellenséges tartalékok 
feltartóztatása.” A „légiharc erőknek döntő pillanatban be kell avat-
kozniuk a földi harcba.”6 A légierőnek a páncélos áttörés helyére 
igyekvő ellenséges tartalékok megállítása és a gyalogság, illetve a tü-
zérség körleteinek rombolása mellett feladata a „vasúti és közúti közle-
kedés, a parancsnoki harcálláspontok, valamint a híradórendszer bé-
nítása.” Ugyanakkor ezekkel a célpontokkal kapcsolatban megjegyzi: 
„tudatában kell lennünk azonban annak, hogy milyen nehéz a légi 
támadás kicsi, jól álcázott vagy mozgó célok ellen.” Az ilyen jellegű 
célpontok támadására tartja különösen alkalmasnak Guderian a légi-
deszant csapatokat. Véleménye szerint a légierő „a fentebb vázolt fela-
datokat a támadó ejtőernyős és leszálló csapatok bevetésével még ala-
posabban és hatásosabban tudja megoldani. Viszonylag csekély erők 
a legkellemetlenebb módon képesek késleltetni a páncélozás nélküli 

                                                      
5 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! A páncélos fegyvernem fejlődése, har-
cászata és hadműveleti lehetőségei. Kossuth, Budapest, 1999. 171. o. A légide-
szant csapatok szervezésének első lépcsője az ejtőernyővel ledobható lövész, 
azaz ejtőernyős lövész alakulatok felállítása volt. A további szervezetfejlesztés 
eredményeképpen létrejöttek az ejtőernyős tüzér, ejtőernyős műszaki, stb. spe-
ciális képességekkel rendelkező támogató és biztosító ejtőernyős alegységek 
is. Habár az ejtőernyős lövész kifejezést Heinz Guderian is használja, a továb-
biakban alkalmazásától eltekintünk, és az általánosan alkalmazott szaktermino-
lógiának megfelelően az ejtőernyős lövész alakulatokat ejtőernyős megneve-
zéssel tárgyaljuk. 
6 Uo. 231. o. 
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tartalékok beavatkozását. Elfoglalhatnak fontos pontokat a védők 
hátországában, berendezhetnek támpontokat és ellátó bázisokat a tá-
madó páncélosok számára. A páncélosokkal együttműködve érzéke-
nyen zavarhatják és rombolhatják az ellenség hátsó összeköttetéseit és 
létesítményeit. Bizonyos körülmények között repülőtereket is elfoglal-
hatnak.”7 A „Légierő és a páncélosok” című fejezetben Guderian is-
mételten hangsúlyozza az ellenséges mélységben tevékenykedő páncé-
los csapatok, a légierő, és a légideszant együttműködésének fontos-
ságát. „A légiharcerők, légi úton szállított, leszálló és páncélos csapa-
tok kerülnek együttes bevetésre annak érdekében, hogy mélyen az el-
lenség hátországában gyorsan megtörjék az ellenállást.”8 Guderian-
nak tehát széles körű és konkrét elképzelései voltak a légideszant fegy-
vernem alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban, amelyek közül talán a 
páncélos csapatok és a légideszant együttműködésére vonatkozó részek 
a legfigyelemreméltóbbak. A légideszantok ellenséges erők bekerítésé-
ben, páncélos csapatok utánpótlásában és repülőterek elfoglalásában 
betöltött szerepe jól illeszkedett a Guderian által kidolgozott nagy 
mélységű, gyors harckocsi-műveletek koncepciójához. Ugyanakkor azt 
is hozzáteszi, hogy a légideszant fegyvernem ilyen jellegű alkalmazása 
még csak elméleti szinten valósult meg a német haderőben. 

Guderian a korszerű gépesített hadviselés részeként megfogalmaz-
ta a légierővel és a légideszantokkal szemben támasztott követelmé-
nyeket, leírta ezek alkalmazási lehetőségeit a harcban. Ugyanakkor 
csak általánosságban, egy, a harckocsi csapatok harcát támogató 
fegyvernemként írt a légideszant csapatokról, és nem tért ki azok 
harceljárásának részleteire. Ezt az aprólékos kidolgozó munkát végez-
te el Kurt Student. 

Kurt Student vezérezredes 1890-ben született Neumarktban, kis-
birtokos család fiaként. A potsdami kadétiskola, majd a Lichterfeldi 
katonai akadémia elvégzése után 1910-ben kezdte meg katonai szolgá-
latát a Wartenburg gyalogezrednél, ahonnan nemsokára átkerült egy 
hegyivadász alakulathoz. Az első világháború kitörését követően piló-
taképző tanfolyamra küldték. Studentből sikeres vadászpilóta vált, így 
1916-ban egy vadászezred parancsnokává nevezték ki. A háború után a 
fiatal ezredparancsnok a rejtett légierő minisztériumba került. Feladat-
ként a vitorlázórepülő-képzés megszervezését tűzték elé felettesei, ami 

                                                      
7 Uo. 233-234. o. 
8 Uo. 247. o. 
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ebben az időszakban a pilótaképzés egyetlen lehetősége volt. Studentet 
néhány évvel később a Szovjetunióba vezényelték, ahol a német-szovjet 
katonai együttműködés keretében 1924 és 1928 között9 részt vett a lé-
gierő új harceljárásainak kidolgozásában. Ezekben az években szerzett 
először tapasztalatokat a légideszant csapatok terén, látva a szovjet lé-
gideszant fegyvernem kifejlesztésének első lépéseit. Nagy hatást gya-
koroltak rá a szovjet deszant-vitorlázó kísérletek. A Szovjetunióból 
visszatérve néhány évig egy hegyivadász alakulat zászlóalj-parancs-
noka volt. Az 1933-as politikai fordulat után, amikor megkezdődött a 
Luftwaffe intenzív fejlesztése, Student képességeire is igényt tartottak a 
repülőalakulatok felállítása területén. Nem sokkal később, 1935-ben ez-
redessé léptették elő, és megbízták a rechlini Repülőkísérleti Központ 
vezetésével. A légierő parancsnokságon 1938-ban döntés született egy 
légideszant hadosztály felállításáról, ami voltaképpen a fegyvernem 
felállítását jelentette. A feladatra Studentet jelölték ki, aki egyaránt 
rendelkezett tapasztalatokkal a légierő, a könnyűgyalogság és a hadi-
technikai fejlesztés területén. Ő vezette a háború folyamán végrehajtott 
nagyobb légideszant akciókat: a nyugat-európai hadjárat légideszant 
műveleteit és a krétai deszant-támadást. Később, az 1943 folyamán fel-
állított légideszant hadosztályokból ejtőernyős hadsereget szerveztek, 
ennek parancsnoka szintén Kurt Student volt, ekkor már vezérezredesi 
rendfokozatban. 

A német légideszant csapatok harceljárásának problematikájával 
Student 1938-ban találkozott először, amikor megkezdte az első légi-
deszant hadosztály felállítását. Ekkor alapvetően két, egymással ellenté-
tes nézet létezett a német haderőn belül a légideszant csapatok harceljá-
rásával kapcsolatban. A következő évek folyamán Studentnek – lega-
lább részben – egységesítenie kellett a szárazföldi haderőnem és a 
légierő kezdeti szervezési stádiumban lévő légideszant alakulatainál ki-
alakult, egymással szöges ellentétben lévő harceljárásokat. A légierő 
szakértői – a repülőgépen szállított ejtőernyős erőkre támaszkodva – 
több, kisméretű ejtőernyős csoport ledobását javasolták, amelyek nagy 
területen béníthatják az ellenség vezetési rendszerét, utánpótlási és hír-
közlési vonalait. A légierő az ejtőernyős fegyvernem számára alapvető-
en egy különleges hadviselés jellegű harceljárást javasolt, amely egyes 
kiemelt célpontok pusztítását, szabotázsakciók végrehajtását, illetve 
mélységi felderítő tevékenységet foglalt volna magába. A Luftwaffe 

                                                      
9 Mrazek, James E.: Fighting Gliders of World War II. St. Martin’s Press, New 
York, 1982. 35. o. 
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taktikai jellegű harceljárását az „olajfolt taktika” névvel illették, mert 
elképzeléseik szerint a ledobott csoportok a harc megvívása folyamán 
„összefolynak,” egyesülnek egymással, létrehozva a megfelelő erőkon-
centrációt. Ez a harceljárás nem igényelt volna különösebb nehézfegy-
verzetet, elegendőnek bizonyult volna az olyan támogató fegyverzet, 
mint az ejtőernyős teherkonténerekkel ledobható aknavető és géppuska, 
illetve a csapatok mobilitásának növelése céljából ejtőernyővel ledobott 
motorkerékpár. A technológia már 1938-ban rendelkezésre állt: a 
Luftwaffe Junkers Ju-52-es közepes szállítógépei és a kifejlesztett ej-
tőernyők képesek voltak kiszolgálni a légierő által javasolt harceljárást. 
A légierőnek így nem kellett különösebb módosításokat és fejlesztése-
ket végrehajtania haditechnikai eszközparkján. 

A szárazföldi haderő azonban gyökeresen másképp gondolkodott a 
légideszant csapatok alkalmazásáról. Elképzelésük szerint a légideszant 
fegyvernem inkább a hadműveleti, mintsem a harcászati szinten kell 
megvívja harcát: sikerének kulcsa a megfelelően nagy létszámú alkal-
mazás, egy megadott helyen koncentrálva, megfelelő nehézfegyverzet-
tel megerősítve. A szárazföldi haderő tehát nem egy kommandó vagy 
különleges hadviselés jellegű, szakasz-századszintű harceljárást képzelt 
el, és nem is egy könnyűgyalogos alakulatot kívánt bevetni, hanem 
sokkal inkább a hagyományos szárazföldi harcászat légi úton történő 
áthelyezését kívánta megvalósítani az ellenség mélységébe, lehetőleg 
annak teljes fegyverzetével. Ez az igény elméletileg teljességgel jogos 
volt, azonban 1938-ban még csak elképzelés maradt, mivel ilyen meny-
nyiségű és tömegű élőerő és haditechnika deszantolása ekkor még nem 
volt lehetséges. A szárazföldi haderő „feladta a leckét” a szállító repü-
lőgépeket tervező konstruktőröknek, mivel maximális igényekkel lépett 
fel: a mindenkor rendelkezésre álló legnehezebb haditechnikai eszkö-
zök – harckocsik és páncéltörő ágyúk – légi szállítására is igényt tartott. 
Ilyen tömegű technikai eszközt természetesen csak leszálló módszerrel 
lehetett a célterületre juttatni, ami a szállító repülőgépek és a vitorlázó 
repülőgépek új, nagy teherbírású típusainak kifejlesztéséhez vezetett. 
Ebben  az értelemben fogalmazták meg a Junkers Ju 52-es közepes 
szállító repülőgép váltótípusának műszaki követelményeit. Az új szállí-
tó repülőgép és vitorlázó típusok megjelenésére azonban egészen 1940-
41-ig kellett várni, de – alaposabb technikai elemzés után talán ki-
mondható – soha nem sikerült igazán kielégíteni a nehézfegyverzet légi 
szállítására vonatkozó igényeket. Addig a meglévő szállítórepülő-
kapacitásra építve jelöltek ki egy szárazföldi hadosztályt, hogy az légi 
szállítási feladatokat gyakoroljon a légideszant feladatok végrehajtása 
érdekében. 
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Student tábornok tehát két egymásnak látszólag ellentmondó har-
cászati elképzelés között őrlődött. A légierő a már meglévő szállítási 
kapacitásaihoz igazította a légideszant fegyvernem harceljárását, ugya-
nakkor hasonló merev hozzáállást tanúsított a szárazföldi haderő is, ami 
komplett alakulatait kívánta szállítani lehetőleg a teljes fegyverzettel. 
Student a Luftwaffe ejtőernyős hadosztályának kinevezett parancsno-
kaként a fenti két elképzelés közelítésével próbálkozott.10 Leszögezte, 
hogy a kommandó jellegű vállalkozások kockázati szintje igen magas, 
az ilyen csoportok könnyen, rövid idő alatt felszámolhatók, így nehéz 
őket támadó csapatokkal felmenteni. Ezért Student nagyobb méretű ej-
tőernyős alakulatok ledobását szorgalmazta, az ejtőernyős technológia 
keretei között lehetséges legnehezebb fegyverzettel – például ejtőer-
nyővel ledobott könnyű ágyúkkal – támogatva. A koncepció megvalósí-
tása érdekében ösztönözte nagy teljesítményű, ugyanakkor kis tömegű, 
ezáltal ejtőernyővel ledobható tüzérségi eszközök kifejlesztését, hogy 
az ejtőernyős hadosztály a szárazföldi alakulatokhoz mérhető tüzérségi 
támogatással rendelkezhessen. Ugyanakkor lépéseket tett egy légi ro-
hamezred felállítására, amelyet könnyű vitorlázógépekkel szereltek fel. 
Ezek a gépek jól kiegészítették a hadosztály ejtőernyős alakulatainak 
harctevékenységét, mivel a gépen szállított rajt koncentráltan, a szét-
szóródás veszélye nélkül voltak képesek eljuttatni egy-egy kiemelt cél-
ponthoz. Habár a Student által kialakított harceljárás számos ponton a 
szárazföldi haderő javaslatain nyugodott, mégis az „olajfolt taktika” 
képezte alapját, rohamdeszant-vitorlázókkal és támogató fegyverzettel 
kiegészítve. Ugyanakkor sokat tett annak érdekében is, hogy a száraz-
földi haderő által kijelölt, a légi szállítású gyalogság feladatait ellátni 
hivatott hadosztály harcászati rugalmasságát megnövelje. Ennek a had-
osztálynak az állományát szállító repülőgépeken juttatták volna el az ej-
tőernyős csapatok által elfoglalt leszállóhelyekre. Annak érdekében, 
hogy nehéz fegyverzet – harcjárművek és nehezebb tüzérségi eszközök 
– is deszantolható legyen, illetve azért, hogy a leszálló zóna ne csak az 
elfoglalt repülőtereken, hanem bármely alkalmas terepszakaszon kije-
lölhető legyen, Student nagy kapacitású szállító vitorlázógépek alkal-
mazását javasolta. Nem érezte rangon aluli feladatnak, hogy a szállító 
vitorlázógépek alkalmazásának lehetőségeit megvitató technikai jellegű 

                                                      
10 McNab, Chris: Fallschirmjager: A német ejtőernyős – haderő képes története 
a II. világháborúban. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 2000. 15. o. 
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értekezleteken és bizottsági megbeszéléseken lehetőleg minden esetben 
személyesen is részt vegyen.11  

Kurt Student tehát nemcsak a légierő ejtőernyős hadosztályának 
harceljárását közelítette a szárazföldi haderő légideszant alkalmazásról 
vallott elképzeléseihez, hanem a szárazföldi haderő légi szállítással 
kapcsolatos problémáit is igyekezett megoldani, képességeit rugalma-
sabbá tenni ezen a területen. A légierő és a szárazföldi haderő légide-
szant harceljárásról vallott különböző, egymással ellentétes elképzelé-
seinek közelítése mellett Student egyik legfőbb érdeme az volt, hogy 
egy „vagy-vagy” típusú döntés helyett egy „és” jellegű megközelítést 
alkalmazott. A német haderő nyugat- európai hadjárata folyamán al-
kalmazott légideszantok műveleteit az ejtőernyős és a légi szállítású 
hadosztály általában közösen hajtotta végre. Kialakult tehát egy egymás 
harctevékenységét támogató, összetett harceljárás, ahol az ejtőernyős 
csapatok bevetését minden esetben a légi szállítású erők alkalmazása 
követte. A két, egymástól jelentős mértékben különböző harceljárásból 
Student egy harmadikat hozott létre. Ez kiküszöbölte az alkotó kompo-
nensek gyengeségeit, és kiemelte előnyös tulajdonságaikat, mivel 
megmaradt az ejtőernyős erők leszállóhellyel kapcsolatos viszonylagos 
érzéketlensége, ugyanakkor előnyként jelentkezett a légi szállítású erők 
nagyobb mennyisége és nehéz fegyverzete. Ezt a folyamatot – a harcel-
járások közelítését és kombinálását, valamint a légideszant fegyvernem 
mindkét típusának hadosztály szintű létrehozását és speciális fegyverzet 
rendszeresítését – Student 1938 tavaszától 1941 tavaszáig bezárólag 
„levezényelte”. Az egységes harceljárás megteremtésére irányuló fo-
lyamat lezárását – a légideszant hadviselés főpróbáját jelentő nyugat-
európai hadjáratot követően – egy olyan magasabb egység létrehozása 
jelentette, amely mindkét típusú légideszant erőt, a légi szállítású és az 
ejtőernyős hadosztályt is magába foglalta. A német katonai felső veze-
tés az 1940-es év légideszant sikereit követően összevonta a két légide-
szant hadosztályt egy légierő alárendeltségében tevékenykedő hadtest-
be.12 Az újonnan létrehozott hadtest ejtőernyősei és légi szállítású 
gyalogsága ebben a gyakorlatban már jól bevált összetett struktúrában 
készült fel az Anglia elleni invázió légideszant hadműveleteire, kipró-
bálva új konstrukciójú tüzérségi eszközeit és harckocsi deszanto-lására 
is képes új szállító vitorlázógépeit. A hadtest azonban végül ebben a 

                                                      
11 Lucas, James: Hitler végrehajtói: a német hadigépezet vezetői 1933-1945. 
Alexandra, Pécs, 2000. 178. o. 
12 Forty, George: A krétai csata. Hajja és Fiai, Debrecen, 2002. 43. o.  
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formában soha nem került bevetésre, mivel „a szárazföldi erők vezér-
kara nem volt hajlandó egy hadosztályt átadni a Luftwaffé-nak.”13 Az 
1941 tavaszán végrehajtott harmadik, egyúttal utolsó, krétai hadműve-
leti szintű légideszant bevetésnél a szárazföldi haderőnem vezetői már 
nem is tették lehetővé a légi szállítású gyalogságként ekkorra begyako-
rolt és jól felszerelt szárazföldi hadosztály bevetését. Az ejtőernyős 
erők mellett – kényszermegoldásként – légi szállítású hegyivadász ala-
kulatokat alkalmaztak, amelyek erősen függtek a repülőterektől. Rész-
ben ennek volt köszönhető, hogy az ejtőernyősök csak jelentős veszte-
ségek árán vívták ki a győzelmet. A krétai művelet bénítólag hatott a 
német légideszant hadviselés fejlődésére: ezután kizárólag harcászati 
szintű bevetéseket hajtottak végre. 

A légideszant harceljárással végrehajtott különleges műveleti te-
vékenység külön említést érdemel. A légideszant csapatok szervezeté-
nek, harceljárásának és haditechnikai eszközeinek fejlődése 1939-re 
már azt is lehetővé tette, hogy az ebben az évben létrehozott különleges 
hadviselés erők eljárásai között helyet kapjon a csoportok légi úton tör-
ténő kijuttatása az ellenség mélységébe. A különleges műveleteket a 
német haderőben is az erre a célra felállított alakulatok hajtották végre, 
amelyek esetenként alkalmazták a vitorlázó repülőgépeket vagy ejtőer-
nyős ugrást az ellenség mélységébe történő behatolás céljából. A máso-
dik világháború folyamán két, azonos feladattal párhuzamosan létreho-
zott katonai titkosszolgálat különleges alakulata – a Brandenburgi 
hadosztály és a Friedenthal Különleges Alakulat – végzett a külön-
leges hadviselés módszereivel végrehajtott műveleteket. Mindkét alaku-
lat az ellenség egyenruháját viselte a mögöttes területeken végrehajtott 
akciók folyamán, állományuk kiemelkedő nyelvi képességekkel, hely-
ismerettel és idegen hadsereg ismerettel rendelkezett. Mindkét különle-
ges hadviselés szervezet kötődött a légideszant harceljáráshoz és a légi-
deszant csapatokhoz, illetve szorosan együttműködött egy-egy katonai 
titkosszolgálattal. 

Összességében a német légideszant fegyvernem hadműveleti elve-
inek és harceljárásának kidolgozását 1936 és 1941 között Heinz 
Guderian és Kurt Student teoretikusok a kor színvonalának megfelelő-
en, részben elvégezték, emellett az elméletek gyakorlati megvalósításá-
hoz szükséges szervezetek felállítását és a haditechnikai fejlesztéseket 
is irányították. A német légideszant fegyvernem dinamikus fejlesztésé-

                                                      
13 Lucas, James: Hitler végrehajtói: a német hadigépezet vezetői 1933-1945. 
Alexandra, Pécs, 2000. 178. o. 
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nek egyik fő mozgatórugója a német tisztek egy részének Szovjetunió-
ban szerzett tapasztalata volt, többek közt ez a tapasztalat indította a 
német katonai vezetőket arra, hogy nagy tempóban fejlesszék a fegy-
vernemet. Habár a német oldalon nem hoztak létre egyetlen, integráló 
jellegű harcászati-hadműveleti elméletet, amely magába foglalta vol-
na a légideszant hadviselést is, a légideszant fegyvernem alapvető fe-
ladatainak leírása mégis megtalálható volt Guderian munkáiban, ha 
nem is olyan kidolgozott formában, mint a szovjet mély hadművelet 
elmélete. A harcászati szabályzat szintjén azonban – a szovjetekkel el-
lentétben – nem jelent meg a légideszant alkalmazása. Student tábor-
nok 1941-ig kiépítette ugyanazokat a fegyvernemi alapelemeket – ejtő-
ernyős egységek, vitorlázórepülős rohamcsapatok, légi szállítású erők - 
amelyeket a szovjetek is létrehoztak, sőt, egyes területeken – mint pél-
dául a harcjárművek és a nehézfegyverzet vitorlázógépes deszantolása, 
speciális könnyűtüzérségi eszközök fejlesztése – meg is előzte a konku-
renst. A gyakorlati alkalmazás konkrét kérdéseit – amelyek különböző 
okoknál fogva nem mindig tükrözték a német légideszant fegyvernem 
1938 és 1941 közötti korai fejlődési korszakának következetességét és 
dinamizmusát - a tanulmány további részében elemezzük. 

2. Az észak-európai hadjárat folyamán bevetett légideszantok 

Az 1940. április 9. és május 23. közötti időszakban a Dánia és 
Norvégia elleni, szorosan összefüggő hadműveletben a német légierő 
összesen egy ejtőernyős ezred és valamivel több, mint két légi szállítású 
ezred mennyiségben dobott le, illetve szállított ki légideszantot külön-
böző célterületekre, a támadó hadművelet támogatása céljából. A de-
szantok többségét azonos időpontban, a hadművelet megkezdésekor ve-
tették be. A Luftwaffe 1300 repülőgépe, köztük 500 szállító repülőgép 
vett részt a hadműveletben, amelyre a döntő német légifölény volt jel-
lemző. A légideszant bevetések során a szállító repülőgépeket egymoto-
ros vadászok biztosították, a deszant által támadott objektumokra pedig 
kétmotoros nehézvadász repülőgépek mértek megelőző csapást. A 9 lé-
gideszant bevetés folyamán hozzávetőleg hadosztálynyi erejű légide-
szantot és nagy mennyiségű haditechnikai eszközt vetettek harcba légi 
úton. A hadműveletek időtartama alatt légi úton szállított élőerő össz-
létszáma elérte a 30000 főt14, a légi úton szállított utánpótlás össztö-

                                                      
14 A Luftwaffe a repülőterek elfoglalását követően azonnal megkezdte a va-
dász és támogató gépek üzemeltetését, az ehhez szükséges repülő műszaki ál-
lományt légi úton szállították. Lövész ezredből és légvédelmi tüzéregységek-
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mege pedig a 3100 tonnát.15 A nehezen járható erdős-hegyes, hófedte 
terepen, rossz időjárási körülmények között, szegényes közlekedési inf-
rastruktúra mellett végrehajtott hadműveletben – amelyet többségében 
haditengerészeti deszantok, hegyivadászok és egyéb könnyűgyalogos 
erők vívtak – kiemelkedő szerep hárult a kulcsfontosságú átjárókat és 
repülőtereket elfoglaló légideszant csapatokra. A gyalogság, a fegyver-
zet és az utánpótlás szállítása sok esetben csak légi úton volt lehetséges. 
A német szárazföldi erők itt harcoló hét hadosztályának összlétszáma 
nem haladta meg a 80 000 főt, és ezek is elszigetelt gócpontokban vív-
ták harcukat. A harcba vetett légideszant erő és a légi úton szállított 
élőerő illetve utánpótlás jelentős szerephez jutott a Dánia és Norvégia 
ellen lefolytatott hadműveletben. Különösen igaz ez a norvégiai harcok 
kezdeti szakaszára, mivel az első harcnapon a légi-deszantok mellett 
mindössze 10000 fő haditengerészeti deszant ért partot hat kikötőben. 

A Dánia elleni, 1940. április 9-én megkezdett német támadó 
hadművelet folyamán, két alkalommal vetettek be légideszantot. Ezek 
elfoglalták a Falster és Seeland szigeteket összekötő stoerstromi hidat, 
megnyitva ezzel az utat a szárazföldi csapatok számára Koppenhága fe-
lé. Megszállták az alborgi repteret, hogy a német légierő erről a tá-
maszpontról biztosíthassa a légi uralmat a térségben, lehetővé téve a to-
vábbi légi tevékenységet és a légi szállításokat Norvégia felé. Mindkét 
vállalkozást század erejű ejtőernyős deszant vitte végbe. Az elfoglalt 
repülőtérre légi szállítású csapatokat deszantoltak. 

Norvégia megszállásakor, 1940. április 9-én is főként a repülőte-
rek elfoglalása jelentette a fő feladatot a légideszant csapatok számára. 
A Norvégia elleni hadművelet a haditengerészeti és légi deszantok 
kombinált, egyidejű alkalmazásán alapult. A légideszant csapatok szá-
mára feladatul szabták, hogy a haditengerészeti deszant partraszállásá-
nak támogatása érdekében foglalják el a nyugati partszakasz egyetlen 
repülőterét. A stavenger-solai repülőtérre egy ejtőernyős századot 
dobtak le, amelyet azonban szervezett védelem fogadott. Az ejtőernyő-
sök csak nehezen tudták összeszedni konténerekben ledobott fegyverei-
ket. Az ejtőernyős század még a repteret védő erők ellenállási gócainak 

                                                                                                             
ből álló alakulatok is érkeztek légi szállítással, mint például a „Hermann Gö-
ring” ezred egyes elemei. Bender, Roger James: Air Organizations of the Third 
Reich: Luftwaffe. D-D Associates, California 1972. 152. o. 
15 A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 
1996. 331. o. Nagy mennyiségű üzemanyagot is szállítottak légi úton, hogy az 
elfoglalt repülőterekről üzemeltethessenek. 
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felszámolásával volt elfoglalva, amikor megjelent a légtérben a máso-
dik lépcső. A JU 52-es szállító repülőgépek a légi szállítású csapatok-
ból álló, ezred erejű deszantot hozták a harc befejezéséhez. Az ejtőer-
nyős század és a légi úton szállított erő összegzett létszáma elérte a 
2000 főt.16 A repülőteret végül elfoglalták a deszant erői, amelyek – a 
légierő repülőgépeivel együtt – innen kiindulva további harctevékeny-
séget folytattak. 

A támadó német erők a továbbiakban az Oslo melletti Fornebu 
repülőtér 1940. április 9.-ei elfoglalásakor alkalmaztak légideszantot. 
Két ejtőernyős századot vetettek be a repülőtér elfoglalása érdekében. 
Mivel a rossz időjárás miatt az ejtőernyősöket csak késve sikerült le-
dobni, a repülőtér elfoglalását nem tudták időben befejezni. Így a má-
sodik lépcső első leszálló JU 52-esei kemény fogadtatásban részesültek. 
A 163. gyaloghadosztály légi úton szállított, hozzávetőleg ezred erejű 
állományával együtt a mintegy 3000 fő létszámot kitevő deszant17 a re-
pülőtér elfoglalását követően Oslo felé vonult, amelyet a tengeri de-
szant erőivel együtt el is foglaltak. A fornebui bevetéssel párhuzamo-
san, ahhoz hasonló deszant-támadással foglalták el az Oslo melletti 
Kjeller repülőterét is. Mindkét elfoglalt repülőtérről a lehető legrövi-
debb időn belül megkezdték a vadász és támogató repülőgépek üzemel-
tetését. 

A német parancsnokság Dombas térségében vetett be század erejű 
légideszantot 1940 április 14-én a partra szállt brit erők és a norvég 
csapatok kapcsolatfelvételének megakadályozása, a német csapatok be-
kerítésére irányuló kísérlet meghiúsítása érdekében. Dombas olyan 
vasúti csomópont volt a vasútvonalakkal ritkán ellátott országban, 
amelynek elfoglalása a brit erők északi és déli irányú mozgását is meg-
gátolta volna. Már a ledobásnál sok ejtőernyős meghalt és megsebesült, 
mivel a légvédelmi tűzben több szállítógép találatot kapott, miután a 
dobási magasságot túl alacsonyra választották meg. Ekkor még nem 
rendszeresítették a fehér álcaruhát, a behavazott területen a szürke ru-
hás katonák álcázása nem volt megoldott. A légideszant már földet éré-
se pillanatában erős norvég ellenállásba ütközött, és négy napos harcuk 
folyamán utánpótlást sem kaptak. A deszant parancsnoka a kedvezőtlen 

                                                      
16 A második világháború története 1939-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda-
pest, 1981. 91. o. 
17 Roger Edwards: German Airborn Troops 1936-1945. Garden City, Double-
day, 1974 62. o. 
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időjárási körülmények, az utánpótlás hiánya, a sérültek magas száma és 
az ellenséges túlerő miatt végül a megadás mellett döntött. Eredetileg 
kitűzött feladatukat az ejtőernyősök nem teljesítették – csekély létszá-
muk miatt talán nem is teljesíthették - harcukkal mégis jelentős ellensé-
ges erőt kötöttek le. 

A Narvik környéki harcokban 1940. május 15. és 23. között né-
met ejtőernyős zászlóalj bevetésére, és jelentős légi ellátási művelet 
végrehajtására kertült sor. Az ejtőernyős egységek feladata a Narvik-
nál körülzárt német erők harcának támogatása volt. A deszantot május 
15-én, 22-én és 23-án dobták, mindhárom esetben század erővel. A de-
szant bevetésére már korábban is sor kerülhetett volna, azonban a rossz 
időjárási körülmények késleltették az akció megindítását, majd egy 
nyolc napos időszakra elnyújtották a zászlóalj teljes állományának be-
vetését. A megerősítésül ledobott ejtőernyős zászlóalj támogatása 
nagyban elősegítette a hegyivadász ezred harcát, és a légi ellátás is dön-
tő fontosságúnak bizonyult, miután a hegyivadászok partraszállásánál a 
nehéz fegyverzetet szállító hajókat a britek elsüllyesztették. A Narvik-
nál harcoló erőknek így csak a légideszant csapatoknál rendszeresített, 
légi úton eljuttatott lövegek biztosítottak tüzérségi támogatást. Az ejtő-
ernyős zászlóaljjal megerősített hegyivadász ezred harcát végül siker 
koronázta, mivel a beérkező német erőkkel megerősítve hosszas harcok 
után elfoglalták Narvikot. 

3. A nyugat-európai hadjárat folyamán bevetett légideszantok 

A német haderő nyugat-európai hadjárata jelentős, hadműveleti 
szintű feladatot jelentett a német légideszant csapatok, az ejtőernyős 7. 
légideszant hadosztály és a légi szállítású 22. légideszant hadosztály 
számára. Az összesen 15000 fő létszámú légideszant erőket 250 szállító 
repülőgép, 113 futár repülőgép és 42 vitorlázó repülőgép szállította. 
Közvetlen biztosításukról és támogatásukról 600 harci repülőgép, va-
dász és kétmotoros vadászbombázó, illetve zuhanóbombázó gondosko-
dott.18 A Luftwaffe 3000 repülőgépével 2,3-szoros légi túlerőben volt 
az ellenséggel szemben, így a hadműveletek folyamán lehetővé vált a 
légifölény kivívása. A támadás megkezdésekor a légierő 400 km-es 
mélységben mért csapást az ellenséges objektumokra, majd átlagosan 
150 km mélységben belga, holland és francia területen lévő 9 célpontra 

                                                      
18 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi Tár-
saság. Budapest, 1995. 767. o. 
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azonos időben ledobta, illetve kirakta a deszantokat, amelyeket a gépe-
sített előőrsök támadásának biztosítása érdekében alkalmaztak. 

A Belgium elleni támadás folyamán, a 6. hadsereg gépesített ala-
kulatai mozgásának biztosítása céljából alkalmaztak légideszantot 
1940. május 10-én. A légideszant erőkre bízták a világ egyik legerő-
sebbnek tartott erődrendszerének, az Eben Emaelnek az elfoglalását, il-
letve az erőd által ellenőrzött folyamszakaszon három kulcsfontosságú 
híd elfoglalását Vroenhen, Velvezelt és Canne térségében. Az Eben 
Emael erődrendszert szárazföldi erőkkel csak nagy véráldozatok árán, 
és jelentős időráfordítással lehetett volna bevenni. A bevetésre egy zász-
lóalj méretű légideszant csoportosítást hoztak létre, amely két ejtőer-
nyős századot és egy vitorlázógépes rohamdeszant századot tartalma-
zott 425 fő harcoló létszámmal, 30 golyószóróval, 6 géppuskával és 4 
könnyű aknavetővel felszerelve. A zászlóalj célba juttatásáról 42 db 
DFS-230 vitorlázó repülőgép és 8 db JU-52-es és He-111-es szállító re-
pülőgép gondoskodott. A deszant tevékenységét JU-87 típusú zuhanó-
bombázók támogatták. A légideszant csapatokat a feladat megoldásá-
hoz két csoportra osztották. Az egyik, összesen 300 fős létszámú 
csoport feladata az erőd közelében lévő három létfontosságú híd elfog-
lalása volt. A hidak elfoglalását és a hidakat biztosító beton kiserődök 
elpusztítását kombinált vitorlázógépes-ejtőernyős rohamcsoportok vé-
gezték el. A hidak közvetlen közelében földet érő deszant-csoportok 
semlegesítették az őrséget, eltávolították a hidak felrobbantása céljából 
a hídtestre helyezett robbanóanyagot, majd védelembe mentek át, és 
megvédték a hidat a reakcióképpen odavont belga erőktől. A deszantok 
önálló tevékenységének időtartama egy óra volt, amikor az előretörő 
német gépesített ékek felmentették őket, majd áthaladtak a hidakon. 

A másik légideszant csoport – mindössze 83 fő – az elfoglalt hidak 
térségét lövegeivel ellenőrzése alatt tartó erődrendszer fő létesítménye-
inek megrongálását kapta feladatul. Az erődítményt támadó csoport 11 
vitorlázógépen közelítette meg a helyszínt, mivel az erődrendszer tete-
jén egy éppen leszálláshoz megfelelő területet fényképezett le a légi 
felderítés. A vitorlázógépek landolását követően a légideszantosokból 
álló rohamutász csoport két részre oszlott, és megkezdték az erőd 
északi, illetve déli részének támadását. Speciális robbanótölteteikkel 
alig tíz perc alatt hét páncélkupolás lőállást, és tizennégy löveget sem-
misítettek meg. A kumulatív robbanótöltetek lyukakat ütöttek az erőd 
több méter vastag vasbeton falán, és átszakították az 500 mm vastagsá-
gú páncélkupolákat. A nehézágyúk csöveit letépte a deszantosok által 
használt robbanóanyag. A deszant tevékenységét zavaró néhány belga 
ágyút a támogató zuhanóbombázók semmisítették meg. A légideszant 
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az erődítmény fő fegyverrendszerének elpusztítását követően a meg-
szállt területen védelembe ment át, és bevárta a szárazföldi csapatokat, 
amelyek a szintén légideszant csapatok által ekkorra már elfoglalt há-
rom hídon át szinte akadálytalanul közeledtek az erődrendszer felé. A 
légideszant zászlóalj összvesztesége a bevetés alatt 143 fő, ebből 100 
sebesült volt, ami elenyészően csekély ahhoz képest, amit egy hagyo-
mányos erőkkel végrehajtott támadás követelt volna. 

A hollandiai hadművelet során május 10-én a német légideszant 
csapatokat hidak és repülőterek elfoglalása érdekében a 18. hadsereg 
gépesített alakulatai mozgásának biztosítása céljából vetették be. A 
bevetéseket a 7. ejtőernyős hadosztály és a 22. légideszant hadosztály 
hajtotta végre, összesen 14000 fő részvételével. A légideszant csapatok 
meglepetésszerűen elfoglalták a Moerdjik, valamint a Dordrecht és 
Rotterdam melletti hidakat. Erre a feladatra ejtőernyős zászlóaljakat 
alkalmaztak. Moerdijknél a híd mindkét oldalán bevetettek egy-egy lé-
gideszant zászlóaljat, ezek épségben elfoglalták és megvédték a hidat. 
A Dordrechtnél bevetett egy zászlóalj nem volt elegendő a híd elfogla-
lásához, az ejtőernyősöket visszaverték a hidat védő holland erők. A je-
lentős veszteségeket szenvedett alegység parancsnoka megmaradt erői-
vel csatlakozott a városban harcoló német erőkhöz. A Rotterdamnál 
kijelölt híd elfoglalására, és egyúttal a város elleni támadás végrehajtá-
sára egy ejtőernyős ezredet vetettek be, amelynek egy részét hidroplá-
nok szállították a hídhoz, leszállva a folyóra. A hidat az ezred állomá-
nya elfoglalta. A repülőterek elleni német légideszant bevetések 
meglehetősen nagy veszteségekkel zajlottak, mivel a norvég példákon 
okulva a holland haderő lövészalakulatokkal és légvédelemmel erősítet-
te meg az ország repülőtereit, és felkészült egy esetleges ejtőernyős tá-
madásra. A heves harcok és bombázás miatt azután a repülőterek 
olyannyira tönkrementek, hogy a támadó légideszant csapatok második 
hullámának is terepre vagy utakra kellett leszállnia. A Rotterdam mel-
letti waalhaveni repülőtér ellen intézett német légideszant támadás so-
rán a bevetésre kerülő ejtőernyős ezred heves tűzharcba keveredett a 
reptér védőivel. Csak a bombázók szoros támogatása tette lehetővé a 
második lépcsőben érkező leszálló deszant, a 22. légideszant hadosztály 
légi szállítású erőinek, két gyalogezrednek a beérkeztetését. Az ejtőer-
nyősök 37 mm-es páncéltörő lövegeinek alkalmazásakor komoly prob-
lémát jelentett a vontatók hiánya, mivel kézi erővel csak nehézkesen 
mozgathatták az eszközöket. A valkenburgi repülőtér bevételekor az 
ejtőernyősök alkalmazása ugyan sikeresnek bizonyult és a repülőteret 
gyorsan elfoglalta a deszant, de a légideszant második hullámának, a 
légi szállítású erőknek a bevetésére a reptér nedves, puha talaja miatt 
már nem, illetve csak részben került sor. Világossá váltak a polgári re-
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pülőgépből katonai szállítógéppé átalakított JU-52 korlátai. Nem sike-
rült a légideszant hadművelet időtartamára biztosítani a megfelelő 
légifölényt sem, így komoly problémát jelentettek a holland vadászok. 
A szárazföldi erők beérkezése pedig késett az eredeti tervhez képest, 
ami ismét csak megnehezítette a védelembe kényszerült légideszant 
működését. Az ypernburgi reptéren komoly veszteségekkel járt a 
újoncnak számító 2. ejtőernyős ezred alegységeinek bevetése. A ledo-
bott ejtőernyős zászlóaljak rossz helyen értek földet, és így komoly 
veszteségeket szenvedtek. Emellett a repülőteret sem sikerült biztosíta-
ni. Az erős holland légvédelem érintetlen maradt. Tevékenységük hatá-
sára a második lépcsőben érkező 22. légideszant hadosztály egy gya-
logezredét szállító JU 52-eseknek egy része megsemmisült a többi-
eknek pedig a repülőtér helyett az országútra kellett leszállniuk.  

A Hollandiában bevetett német légideszant alakulatok sikere tehát 
nem minden esetben volt egyértelmű. A kijelölt hidakat több-kevesebb 
sikerrel elfoglalták, és biztosították a gépesített csapatok gyors előretö-
rését, amelyekkel – miután azok erős légi támogatással áttörték a 
Greebe erődvonalat – május 13.-ig bezárólag egyesültek. A repülőterek 
elfoglalása azonban már olyan komoly veszteségekkel járt, hogy a de-
szant csapatoknak az eredeti tervtől – a Hága felé végrehajtott támadás-
ról – le kellett mondaniuk. 

A Franciaország elleni német támadás folyamán, május 10-én 
„Storch” futárgépek tömeges alkalmazásával végrehajtott zászlóalj 
szintű légi szállítású légideszant művelet19 segítette a szárazföldi csa-
patok előretörését. A 12. és a 16. hadsereg támadásának oldalbiztosítása 
illetve az ellenséges erők előrevonásának megakadályozása céljából 
egy 123 db „Storch” típusú futárgépekből összevont szállító kapacitást 
hoztak létre.20 A futárgép szállító kapacitása ugyan korlátozott volt, 
azonban rendkívül kis sebességgel volt képes repülni, így a le és fel-
szállási úthossz is kedvezően rövidre adódott. A futárgépek a kijelölt 
szárazföldi alakulatok állományát szállították az ellenség mélységében 
elhelyezkedő célterületre. Egy nagyobb, 98 futárgépből álló csoporto-
sítás egy utász szakasszal megerősített lövészzászlóalj állományát szál-
lította Bitburg és Dockendorf repülőtereiről 60 km mélységben az el-

                                                      
19 Hughes, Matthew – Chris Mann: A német páncélgránátos 1941-1945. Hajja 
és fia könyvkiadó, Debrecen, 2002. 34. o. 
20 Janusz Piekalkiewicz: Luftkrieg 1939-1945. Bechtermünz Verlag, Eltville 
am Rhein, 1989. 67-69. o. 
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lenséges vonalak mögé, Bastogne-tól délnyugatra, a Niwes és Wirty 
közötti területre. A 12. hadsereg páncélos csoportja Bastogne-nál áttört 
az Ardenneken és a Maas folyó felé nyomult előre, Sedan irányába. A 
légi szállítású zászlóalj feladata az volt, hogy az Ardenneken átkelő 
harckocsi csapatok Sedan irányába végrehajtott előretörését támogassa 
létfontosságú utak lezárásával, a támadó csapatok oldalbiztosításával. A 
zászlóalj állományát a futárrepülőgépek kisebb réteken rakták ki. Ezt 
követően a zászlóalj a kijelölt utakat lezárta és két francia ezred táma-
dásával szemben egy napon keresztül tartotta az elreteszelt pontokat az 
1. páncélos hadosztály beérkezéséig. A fennmaradó 25 futárrepülőgé-
pet egy megerősített század erejű csoportosításnak az ellenség mélysé-
gébe szállítására használták fel. A trieri repülőtérről felszálló repülőgé-
pek a deszantot Luxemburgtól délnyugatra tették földre. Ennek feladata 
szintén a francia erők előre vonásának megakadályozása volt. Ez a mű-
velet déli irányból biztosította az Ardenneken átkelő német 16. hadse-
reg támadó egységeinek oldalát. A deszant sikeres védelmi harctevé-
kenységet folytatott a saját csapatok beérkezéséig. Ez a Storch 
repülőgépekkel végrehajtott művelet példaértékű lehet a légideszant és 
légi szállítású csapatok alkalmazására hegyes terepen, ahol kis erők-
kel hatásosan zárhatóak le egyes jól védhető átjárók, szorosok. A légi-
deszant csapatok bevetésével végrehajtott oldalbiztosítás nagyban hoz-
zájárult a német páncélos csapatok átkeléséhez az Ardenneken, ami 
lehetővé tette a francia haderő hadműveleti szintű meglepését. 

4. Az angliai invázió végrehajtása céljából tervezett  
légideszant hadművelet és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok 

1940 őszén az Anglia elleni invázióra kezdte meg a felkészülést 
a német katonai vezetés. Látszólag megnyílt a lehetőség Student tá-
bornok előtt egy nagyléptékű légideszant hadművelet végrehajtására. 
Nem annyira a nehezen megjósolható kimenetelű hadművelet terve ér-
demes alaposabb vizsgálatra, hanem inkább a légideszant csapatok fe-
ladattal összefüggő, mintegy egy éves felkészülése és gyakorlatoztatá-
sa, ahol – az első komoly háborús tapasztalatok felhasználásával – 
voltaképpen létrejött a német légideszant fegyvernem. 

A terv szerint a 7. ejtőernyős hadosztály és a 22. légideszant had-
osztály a német főerő partraszállása előtt két hullámban bekeríti és el-
foglalja Lympine repülőterét, Anglia délkeleti partvidékén. A motoros 
szállítógépek szükség esetén egy Hollandiában kikísérletezett eljárást 
alkalmazták volna: csapatszállító gépekkel gyakorolták a keskeny, or-
szágúti szakaszokra végrehajtott leszállást. A légideszant által elfoglalt 
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repülőtérről a német légierő vadászgépeket üzemeltet, emellett ide ér-
kezik be a 22. légideszant hadosztály állománya. Miután az elfoglalt 
repülőtérről működő vadászok megerősítik a légi fölényt, a 22. hadosz-
tály légi szállítású alakulatai pedig garantálják a repülőtér védelmét, 
működni kezd egy légihíd további, légi szállításra alkalmas könnyűgya-
logos erő, a hegyivadász csapatok folyamatos átszállítása érdekében. 
Még az első napon további két hadosztályt tesznek partra a hajók, ami a 
légi úton átszállított erőkkel együtt már elegendő a hatékony harctevé-
kenységhez. A főerők a tervek szerint – főként a légierő fedezete mel-
lett – átkelve a csatornán, beérkeznek a légideszant erők által Kent kör-
nyékén biztosított hídfőbe, és a partraszállást követően megkezdik a 
mindössze 200 nehéz és közepes, illetve 300 könnyű harckocsit és 180 
páncéltörő löveget felvonultató brit szárazföldi erők felszámolását. 

Az előkészületek nagy tempóban folytak. A nyári hónapokban 
megtörtént a támadáshoz szükséges élőerő, a légi és a vízi szállítóesz-
közök összevonása a Csatornánál. A németek ekkorra komoly hajóka-
pacitást és mintegy 2000 uszályt vontak össze a partraszálláshoz, az 
erők – köztük a két légideszant hadosztály – készen álltak. A légi-
deszant csapatok Anglia elleni invázióval kapcsolatos gyakorlatozta-
tását 1940 nyarán kezdték meg Lyon, Lille és Arras térségében. Az in-
vázióval kapcsolatos légideszant összevonásokat, és a légi tevékenysé-
get – megtévesztés céljából – 1941 májusáig fenntartották, a légide-
szant csapatokat folyamatosan gyakorlatoztatták. A gyakorlatot a légi-
deszant erők már a Nyugat-Európai hadjáratot követően létrehozott új, 
hadtest struktúrában folytatták le. A XI. légi hadtest állományába az 
1938 óta együtt gyakorlatozó, a harcban együtt tevékenykedő, összetar-
tozó feladatú 7. légideszant hadosztályt és a 22. légideszant hadosztályt 
vonták össze. Az egy éves inváziós felkészülés folyamán, főként 1941 
tavaszától kis mennyiségben használatba vették azokat a speciális hadi-
technikai eszközöket, amelyek valóban ütőképessé tették a német légi-
deszant alakulatokat. Kifejlesztették és rendszeresítették a könnyűtüzér-
ség új hátrasiklás nélküli ágyúit, emellett rendszeresítették a nagy 
teljesítményű kónikus21 lövegeket és nagyméretű vitorlázógépek gyár-
tásának megkezdésével megoldották a nagy tömegű haditechnikai esz-
közök deszantolását, egészen a harckocsikig bezárólag. 1941 májusára 
az egy éves fejlesztési folyamat következtében a német légideszant csa-
patok jelentős haditechnikai korszerűsítésen mentek át. Az Anglia elle-

                                                      
21 Speciális lőszer alkalmazását igénylő szűkülő csövű löveg, amely a hagyo-
mányos lövegekhez képest nagyobb lövedék kezdősebességet biztosít. 
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ni inváziós hadművelet, és a légideszant művelet többszöri elhalasztást 
követően végül is elmaradt, mivel ekkorra megkezdődött a Wehrmacht 
felvonulása a keleti irányba. A terv részletei ugyanakkor megjelentek a 
Kréta elleni kombinált haditengerészeti légideszant hadműveletben. 

5. A krétai hadműveleti szintű légideszant bevetés 

Kombinált haditengerészeti-légideszant hadműveletre került 
sor 1941. május 20. és 25. között a Kréta elleni hadművelet során. A 
hadműveletet a légierő irányította, és a 4. légiflotta alá rendelt XI. 
légihadtest – a voltaképpeni légideszant erő – és a VIII. légihadtest haj-
totta végre, együttműködve a haditengerészettel. Mivel ennek a hadmű-
veletnek a kimenetele döntően befolyásolta a német légideszant csapa-
tok további fejlesztését és alkalmazását, a szokásosnál részletesebben 
ismertetjük az eseményeket, amelyek hozzávetőleg egy hét harccse-
lekményeit ölelik fel. 

A hadműveletet több szempontból kedvezőtlen feltételek közt 
kezdték meg a németek. Azt a XI. légi hadtestet, amit korábban a 7. ej-
tőernyős hadosztályból és a 22. légideszant hadosztályból állítottak fel 
és az Anglia elleni invázióra begyakoroltattak, a krétai hadműveletnél a 
német katonai felső vezetés szétválasztotta, és részeit külön alkalmazta. 
A nehéz fegyverzettel is rendelkező 22. légideszant hadosztályt a Ro-
mániában lévő ploiesti olajmezők közvetlen biztosítására alkalmazták, 
szárazföldi erőként, és nem engedélyezték bevetését Krétánál. John 
Lucas angol hadtörténész szerint a szárazföldi erők vezérkara nem volt 
hajlandó egy hadosztályt átadni a Luftwaffénak,22 vélhetőleg ez a had-
erőnemek közti presztízsharc állt a hadművelethez szükséges erő elvo-
nása mögött. A 22. légideszant hadosztály helyett kényszermegoldás-
ként a könnyű fegyverzetű, légi szállításra alkalmas, ám ilyen 
műveletekben tapasztalatlan és speciális fegyverzettel nem rendelkező 
csapatokat, az 5. hegyivadász hadosztályt vetették be. Vitorlázógépe-
ken deszantolva emiatt mindössze egy rohamezred állt rendelkezésre 
Krétánál, 70 könnyű deszant-vitorlázóval felszerelve. Nehéz vitorlázó-
gépeket nem alkalmaztak. A hegyivadász hadosztálynak csak egy kis 
részét tudták elszállítani a JU 52-es szállító gépek, nagyobb részüket – 
7000 katonát és a nehézfegyverzetet - tengeri úton próbálták a szigetre 
eljuttatni. A szállításra betervezett hajókapacitás ismeretlen okból kifo-

                                                      
22Lucas, James: Hitler végrehajtói: a német hadigépezet vezetői 1933-1945. 
Alexandra, Pécs, 2000. 178. o. 
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lyólag nem állt rendelkezésre sem a német sem az olasz oldalon, így 
görög kikötőkben horgonyzó, civil tulajdonosaiktól rekvirált vitorláso-
kat alkalmaztak a németek. Ezeken aztán minimális olasz haditengeré-
szeti biztosítással indultak Kréta felé a hegyivadászok és egy motorke-
rékpáros zászlóalj, légvédelmi-tüzér egységek illetve egy harckocsi 
század. 

A Krétai akció egyik fő problémája az volt, hogy a brit titkosszol-
gálat tudomást szerzett a sziget elleni légideszant támadás tervéről, 
nagy mélységben, részletesen ismerte a németek szándékait, így a légi-
deszant akciók legfőbb előnyének mondható meglepetés elveszett. Pon-
tosan tudták, hogy mikor és milyen erők támadnak, így minden rendel-
kezésre állóeszközt a repülőterekre csoportosítottak, ezeket alaposan 
megerősítették lövészalakulatokkal és légvédelmi eszközökkel. Még a 
német légideszant csapatok harcászati elveit tartalmazó szabályzatot is 
megszerezték a britek Hollandiában, ezáltal az alkalmazott harceljárás 
sem volt számukra ismeretlen. Német részről a hírszerzési és a felderí-
tési tevékenység elégtelennek volt mondható. Az Abwehr nem szerzett 
tudomást a német támadási terv kiszivárgásáról, emellett rosszul tájé-
koztatta a hadműveletet tervező Student tábornokot, mivel azt jelezte, 
hogy csak elenyésző brit erők állomásoznak a szigeten. Ezeket az in-
formációkat a légi felderítés sem cáfolta meg. Mintegy 40 repülőgépből 
álló felderítő csoportosítás támogatta a Kréta ellen támadó német légi-
deszantot, a sikeres brit álcázás következtében mégsem tudták felderí-
teni a légvédelmi ütegek egy részét, illetve néhány fontos védelmi vo-
nalat. Az előre jelzett 15000 fő helyett 42000 katona tartózkodott a 
szigeten, mivel áprilistól a britek jelentős erőket és fegyverzetet vontak 
oda. Naponta 500 tonna utánpótlás érkezett Krétára, mivel a környező 
vizeken négy csoportosításban összevont két csatahajó, hét cirkáló és 
tizenöt romboló – összesen huszonnégy hadihajó23 – sikerrel biztosítot-
ta a szállítási útvonalakat. Az erőviszonyok a művelet kezdetére 2:1 
arányban alakultak, azonban nem a támadó, hanem a védő fél javára. 
Ilyen előzmények alapján a Kréta ellen irányuló Merkur hadművelet 
elméletileg már megkezdése előtt kudarcra volt ítélve. 

A VIII. légihadtest május elejétől az inváziós hadművelet előkészí-
tése céljából megkezdte Kréta bombázását. Csapást mértek a kikötőkre, 

                                                      
23 Forty, George: A krétai csata. Hajja és Fiai, Debrecen, 2002. 60. o. A 24 
hajót számláló A, B, C és D jelű haditengerészeti különítmény mellett a tér-
ségben harcolt a BARHAM csatahajó, a CALCUTTA romboló, és a 
KASHMIR, illetve a KELLY cirkálók. 



 169 

a repülőterekre és a légvédelmi állásokra, elsüllyesztettek 13 hajót, fé-
kezték az utánpótlás szállítást. A britek azonban éjjel hajózták be szál-
lítmányaikat, nagy mennyiségű légvédelmi lövegük jó részének pedig 
megparancsolták, hogy ne lőjenek, így azokat a bombázók nem észlel-
ték, és nem is semmisítették meg. 

A légideszant műveletben részt vett három ejtőernyős ezred, egy 
vitorlázógépes ezred és egy ejtőernyős műszaki zászlóalj. Ezt az erőt 
egészítették ki a légi szállítású hegyivadászok. A szállításra 500 db JU-
52 repülőgépet és 70 db DFS 230-as vitorlázógépet, továbbá 280 bom-
bázót, 150 zuhanóbombázót, 90 kétmotoros rombolót (nehéz vadászre-
pülőgépet) és 90 vadászrepülőgépet illetve 40 felderítő repülőgépet 
mozgósítottak. Légi szállítással 22000 fő harcászati deszantot, 540 
ágyút és aknavetőt, 5400 teherkonténert, illetve a csapatok mobilitásá-
nak fokozása céljából 780 motorkerékpárt juttattak el a szigetre. A légi 
úton szállított utánpótlás tömege elérte az 1000 tonnát.24  

A német tervek szerint a hadművelet elsődleges célja a Kréta 
északi partvonalán lévő repülőterek, hidak, városok és magaslatok 
megszállása volt. Az első bevetésre kerülő csoport feladata a malemei 
légibázis, fontosabb utak és hidak és a Chanea város körüli légvédelmi 
állások elfoglalása volt. A második csoport a retimói repülőteret, illetve 
Heraklion városát és repülőterét támadta. A repülőterek elfoglalása után 
tervezték bevetni a „légi szállítású” hegyivadászokat. Ezek után ért 
volna partot a főként hegyivadászokból és nehéz fegyverzetből – köz-
tük harckocsikból és lövegekből – álló tengeri deszant. A tengeri de-
szantnak a küzdelem második napján kellett volna partot érnie Krétán. 
További kutatást igényel, hogy a haditengerészeti deszant partraszállá-
sát miért nem az első napra időzítették a tervezés folyamán, mivel így 
indokolatlanul hosszúra nyúlt a csak könnyű fegyverzettel rendelkező 
ejtőernyős légideszant csapatok önálló harctevékenysége. 

Május 20.-án reggel 7 órakor megkezdődött a német légideszant 
támadása. Az első támadó hullám a felkészült védők szervezett tüzében 
jelentős veszteségeket szenvedett. A Chanea térségében ledobott 2500 
és a Heralikon körzetében bevetésre kerülő 2300 ejtőernyős 50% feletti 
veszteséget szenvedett. A malmei repülőtér elfoglalására ledobott 600 
ejtőernyősből 400 halt meg az első órákban. A vitorlázógépes roham-
deszant alakulatok jobban teljesítettek az ejtőernyősöknél. A fővárostól, 
Hainától délre a vitorlázógépes rohamezred 1. százada kilenc vitorlázó-

                                                      
24Uo. 156. o. 
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géppel, sikerrel támadta a brit légvédelem ütegállásait. Egy másik vitor-
lázógépes csoportosítás elfoglalt egy hidat a Tavronitis folyón. Csak 
lassan érkeztek a légideszant erők, mivel gondot okozott az 500 JU 52-
es műszaki kiszolgálása, lassú volt a kézi üzemanyag szivattyúval vég-
zett feltöltés, és kevés a betonos repülőtér. Kiütköztek tehát a kis szállí-
tó kapacitású szállító repülőgépek hátrányai. Az akadozó légi szállítás 
miatt sérült a légideszant csapatok alkalmazásának egyik fontos elve: 
az erők koncentrált bevetése. Hiányzott a nagyszámú vitorlázógép, 
amellyel nagy mennyiségű embert lehetett volna egyszerre, már az első 
körben deszantolni. A kevés számú bevetésre került vitorlázógép sem 
járt mindig szerencsével. Négy nehéz fegyvereket szállító DFS-230 vi-
torlázógép a tengerben landolt az Akrotiri-félszigetnél. A vitorlázógép 
veszteségek még inkább az ejtőernyős csapatok vállára helyezték az üt-
közet súlyát. 

A második légideszant hullám erőinek többsége csak 7 órával ké-
sőbb, 14 és 16 óra között, jelentős késéssel érkezett meg. A késés kö-
vetkeztében a második légideszant hullám légi támogatás nélkül ma-
radt, mivel a támogatásukra rendelt repülőgépek – véges üzemanyag-
készletük miatt – kénytelenek voltak visszatérni bázisukra, így az ellen-
séges légvédelem lefogása elmaradt, ami újabb veszteségeket okozott. 
Az első harcnapon 7000 fő légideszantot, az összes kijelölt erőnek min-
dössze 30%-át sikerült eljuttatni a szigetre, ami az erők elaprózását je-
lentette. A tervezett célpontok közül az ejtőernyősök nem foglaltak el 
egyet sem. A harcok folyamán az ejtőernyősök több kijelölt célpontnál 
elszigetelt, már-már defenzív harcot folytattak, nem alakult ki „súly-
pont” a légideszant alkalmazásakor. Student tábornok az első nap 
harccselekményeiről befutott jelentések alapján ezt felismerve változta-
tott az eredeti „olajfolt taktikán:” a további ejtőernyős ledobásokat 
egyetlen célpont, a malemei repülőtér elfoglalása érdekében tervezte 
végrehajtani. Erre azonban csak a második napon került sor. 

Az első nap folyamán az ejtőernyősök harcát néhány jellegzetes 
probléma hátráltatta. A sziklás, kopár terep számos nehézség forrása 
lett a harc megvívása folyamán. A német légideszant csapatok által 
nemrég használatba vett könnyű HSN lövegek működésük közben nagy 
porfelhőt vertek fel a sziklás szigeten, felfedve ezzel a könnyű légide-
szant tüzérség pozícióit. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, 
hogy a mindössze 148 kg súlyú LG-40 löveg bármely más tüzérségi 
eszköznél gyorsabban volt képes lőállás-váltásra. Mivel nem alkalmaz-
tak megfelelő számú vitorlázó gépet, amellyel nehezebb tüzérségi esz-
közöket – például hegyi ágyúkat – szállíthattak volna a térségbe, továb-
bá a repülőterek elfoglalásának elhúzódása miatt a JU-52-esek által 
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szállított tüzérségi eszközök is napokat késtek. Így az első napokban 
ezekkel az ejtőernyővel dobható HSN lövegekkel kellett megoldaniuk 
az ejtőernyős csapatok tűztámogatását. Problémák adódtak az ejtőer-
nyős csapatok konténereivel is. Az összes kézifegyvert, géppuskát és 
aknavetőt, illetve a lőszert ezekben deszantolták, így nagymértékben 
hátráltatta a deszant harcát, amikor az átszeldelt terepen a konténerek 
néhány száz méterrel távolabb értek földet, és csak hosszú idő után ke-
rültek elő. A konténerek nélkül maradt ejtőernyősöknél csak egy-két 
kézigránát, és a tiszthelyettesek rendszeresített pisztolya maradt. Nem 
volt megfelelően szervezve a rádió-összeköttetés sem, a nem megfelelő 
számú készülék és a kapcsolat hiánya a légierővel gyakran okozott 
gondot.25 A titokvédelemmel sem volt rendben minden. Egy lezuhant 
JU 52-es fedélzetén a britek megtaláltak egy német hadműveleti utasí-
tást, amely részletesen írta le a támadás terveit, a ledobási zónákat, a lé-
gideszant hullámok érkezési idejét. Jelentős problémákat okozott az is, 
hogy az ejtőernyős hadosztály parancsnokát és törzsét egyetlen gépen 
indították útba a sziget felé. Amikor szerencsétlen módon pont ez a gép 
semmisült meg, az ejtőernyős csapatok hosszú ideig - egy pótlólag a 
szigetre vezényelt törzs beérkezéséig - vezetés nélkül maradtak, éppen 
a harc legkritikusabb első 24 órájában. 

A második napon a koncentrált erőbevetés következtében a német 
légideszant erők elfoglalták a malemei repteret. A feladat végrehajtása 
céljából zászlóalj szintű ejtőernyős erősítést dobtak le a reggeli órákban 
a repülőtér környékén. Ennek volt köszönhető a repülőtér körüli erővi-
szonyok megváltozása. A repülőtér német kézre kerülése fordulatot je-
lentett a küzdelemben. Miután a repülőteret elfoglalták, megérkezett az 
első légi szállítású erősítés, köztük a 100. hegyivadász ezred néhány 
alakulata, némi lőszer-utánpótlás és a nehéz fegyverzet. Kezdetét vette 
a művelet intenzívebb második szakasza, amelyre már alacsonyabb 
veszteségadatok, dinamikusabb német harctevékenység volt jellemző.  

Ezzel párhuzamosan a második napon megkezdődött a német 
tengerideszant-művelet, az erősítés, és a nehézfegyverzet behajózása 
Mílosz szigetéről és Píreuszból a Luftwaffe védelme alatt. A légierő 
nappal távol tudta tartani a brit flottát a német konvojoktól, a sötétség 
beálltával azonban már nem volt képes erre. A rendkívül lassú vitorlás 
bárkák miatt kétnaposra nyúlt út éjszakai szakaszában a brit flotta meg-
támadta és szétszórta a német konvojokat. A rendkívül gyenge olasz 
haditengerészeti biztosítás gyakorlatilag semmit sem ért, mivel a szállí-

                                                      
25 Forty, George: A krétai csata. Hajja és Fiai, Debrecen, 2002. 76 és 99. o. 
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tási feladatra rekvirált vitorlás bárkák oszlopa különböző sebességüknél 
fogva erősen széthúzódott. A tengeri deszantot – 7000 főt és a nehéz-
fegyverzetet26– szállító hajók egy része megsemmisült a brit haditenge-
részet éjszakai csapásai alatt, a többi pedig visszatért a görög partokra. 
A német tengeri deszant művelet során, a brit flotta támadása következ-
tében 620 fő veszett tengerbe, ami a deszant létszámának hozzávetőleg 
egytizede volt. A brit haditengerészet súlyos árat fizetett az elért ered-
ményért: a Luftwaffe négy cirkálót és hét rombolót,27 emellett 31 
egyéb brit hajót süllyesztett el. Számos hajót – köztük három csatahajót 
és két cirkálót28 – súlyosan megrongáltak. Az elsüllyesztett és megron-
gált hajókat figyelembe véve, a térségben bevetett brit hadihajók 60%-
át vonta ki a küzdelemből néhány nap alatt a német légierő. A brit ha-
jóveszteségek 22-én tetőztek. A német légifölény olyan nyomasztó volt 
a brit flotta számára, hogy néhány nappal később az erősítéssel Krétára 
igyekvő hajókat visszafordították, a kimenekítést leállították, lemondva 
egy hadosztály méretű brit csoportosítás evakuálásáról. A brit haditen-
gerészet vesztesége a krétai hadművelet alatt összesen 2000 fő és 42 
különféle hajó volt.29 Habár a légierő 22-én gyakorlatilag megsemmisí-
tő csapást mért a brit flotta térségben tartózkodó hajóira, a létfontosságú 
nehézfegyverzetet tartalmazó német haditengerészeti deszant másod-
szori célba juttatására a közel egy hétig elhúzódó krétai hadművelet 
harmadik vagy negyedik napján sem tettek kísérletet, holott ez nagy-
mértékben tehermentesíthette volna a szigeten harcoló könnyűlövész 
erőket. 

A hadművelet harmadik napján a malemei repülőtérre szállító 
repülőgépekkel beérkezett friss erők megkezdték átkaroló hadmozdula-
taikat a chaneai irányba, hogy egyesüljenek az ott harcoló német erők-
kel. A légideszant földi harcát hatékonyan és nagy intenzitással támo-
gatták a zuhanóbombázók. A közvetlen tűztámogatás mellett a támo-
gató repülőgépek az ellenséges tartalékok mozgását is megakadályoz-
ták. A védők kiépítettek még egy védelmi vonalat a szigeten, amellyel a 
24-ről 25-re virradó éjjelen megállították a német előrenyomulást. 

                                                      
26 Uo. 52. o. 
27 NAJAD, FIJI, CALCUTTA, GLOUCHESTER, cirkálók DECOY, 
KASHMIR, KELLY, GREYHOUND, IMPERIAL, HEREWARD, JUNO 
rombolók. 
28 WARSPITE, WAILANT, BARHAM csatahajók, DIDO és ORION cirkálók. 
29 Forty, George: A krétai csata. Hajja és Fiai, Debrecen, 2002. 156. o. 
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Amint felkelt a nap, a légideszant harcát támogató bombázók elsöpör-
ték ezt az utolsó állást is. A légi szállítású erők – összesen 14000 főnek, 
a légi-deszant 60%-ának – beérkezése 25-éig folyamatos volt, ami dön-
tően befolyásolta a művelet sorsát. A beérkező erősítéseknek és a vé-
delmi vonal áttörésének köszönhetően a malemei német csoportosítás 
így egyesülhetett a chaneaival. 

Hat napos küzdelem után, május 27.-ére elesett a legnagyobb ha-
ditengerészeti bázis, Chanea és repülőtere is. Heraklion esetében csak 
egy heti ostrom után értek el eredményt. A harc kimenetele végleg el-
dőlt, a német légideszant csapatok elfoglalták a fontosabb célokat, a brit 
erők teljes kiszorítása azonban még június 7.-éig húzódott. A brit erők 
kivonását végző hajókat még alaposan megtépázta a Luftwaffe, nem 
egyet elsüllyesztett. A brit haditengerészet a német légierő által okozott 
magas veszteségek miatt június 1-én leállította a csapatok kimenekíté-
sét a szigetről, 10000 katonát ítélve ezzel német hadifogságra. 

A krétai művelettel kapcsolatos német veszteségek 6000 főt tettek 
ki, a 22040 fős ejtőernyős és légi szállítású légideszant csapatok össz-
létszámából. Ez a halottakat és a sebesülteket is számba vevő veszte-
ségadat a teljes létszám 27%-a, ami magas értéknek mondható. A fegy-
vernemeken belüli veszteségmegoszlás azonban még ennél is kedvezőt-
lenebb volt az ejtőernyős légideszantok vonatkozásában. Az ütközet 
második szakaszában megfelelő fegyverzettel harcba vetett hegyiva-
dász csapatok ugyanis mindössze 10%-os veszteséget szenvedtek, az ej-
tőernyős csapatok viszont 40%-ot, ami valóban magas érték.30 A német 
légierő 143 darabos szállítórepülőgép-vesztesége a bevetett szállító flot-
ta 20%-át tette ki. Érdemes összevetni a német veszteséget a britekével. 
A védelemben harcoló britek és a görög csapatok a szigeten 3500 em-
bert veszítettek. A brit haditengerészet vesztesége 2000 fő volt. Az 
5500 fős brit veszteség közel azonos volt a németekével. 

Összességében a krétai hadműveletről elmondható, hogy a győze-
lemnek súlyos ára volt. Érdemes azonban figyelembe venni a német lé-
gideszant veszteségeinek elemzésekor, hogy a német csapatok egy jól 
előkészített csapdába ugrottak, és nehéz fegyverzetük sem érkezett 
meg. A politikai döntéshozó, Hitler esetében a krétai magas veszteség a 

                                                      
30 Magas volt ez az érték, a krétát megelőző 1939-es és 1940-es hadműveletek 
veszteségadatainak tükrében. Hozzá kell tenni azonban, hogy később, a keleti 
hadszíntéren mutatkozó általános veszteségadatok a krétainál magasabbak vol-
tak. 



 174 

bizalom megingását eredményezte. Hitler a hadműveletet követően ki-
jelentette: „Kréta bebizonyította, hogy az ejtőernyős-deszant csapatok 
ideje elmúlt. Ezek a csapatok a meglepetés eszközei, de Kréta után a 
meglepetés tényezője teljesen idejét múlta.”31 Habár ezzel az egyoldalú 
állásfoglalással szakmai szempontból nem azonosult a német tábornoki 
kar, Hitler bizalmának megingása mégis a légideszant csapatok alap-
rendeltetés szerinti tevékenységének két éves szüneteltetéséhez veze-
tett. 

6. Az Afrika Corps ellátására alkalmazott légi híd és 
a térségben tervezett deszant hadművelet 

Az Afrikában harcoló német szárazföldi csapatok ellátására, 
esetenként szállítására folyamatosan igénybe vették a légi szállítóflot-
ta kapacitását főként a Szicília-Tunisz útvonalon. Afrikában harcolt a 
Ramcke ejtőernyős dandár és más német légideszant, illetve légi szállí-
tású, vagy légi szállításra alkalmas könnyűgyalogos erő is. Ilyenek vol-
tak a német haderő 90. és 164. könnyű hadosztálya, illetve a 22. légi 
szállítású hadosztály és a „Hermann Göring” páncélos hadosztály 
egyes elemei. Ezek állományát és haditechnikai eszközeit részben légi 
úton juttatták el a hadszíntérre. A csapatok légi szállítását végző repülő 
erők Junkers Ju-52 és Me-323 szállítógépekkel, illetve DFS-230, Gotha 
Go-242 és Me-321 vitorlázógépekkel voltak felszerelve. A legnagyobb 
volumenű légi szállítási hadműveletre a szövetségesek Észak-Afriká-
ban végrehajtott partraszállásakor került sor, amikor 1942 novemberé-
ben egy jelentősebb légideszant tartalékot és különféle légi szállítású 
alakulatokat dobtak át Szicíliából Tunisz és Bizerta térségének biztosí-
tása céljából.32 A légihíd szállító kapacitása január folyamán elérte a 
napi 1200 tonnát. A haditechnikai eszközök légi szállítása szempontjá-
ból a Me-323 nehéz szállító repülőgépek töltöttek be kulcsszerepet. Fő-
ként könnyű tüzérségi eszközökkel felszerelt ejtőernyős légideszant, il-
letve a könnyű páncélozott harcjárművekkel felszerelt felderítő és 
gránátos alakulatok, illetve légvédelmi tüzér egységek légi szállítására 
került sor. A nehéz szállítógépek az 1942 novembere és 1943 áprilisa 

                                                      
31 Mucs Sándor – Kovalcsik József: A légideszant csapatok fejlődésének átte-
kintése a két világháború között és alkalmazásuk a második világháborúban. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1962. 2. sz. 34. o. 
32 A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó , Debrecen, 
1996. 231 és 370. o. 



 175 

közötti időszakban 1200 felszállással 15000 tonna anyagot és élőerőt 
szállítottak a célterületre. Teherautóból és nehézvontatóból 360 darabot, 
emellett közel 100 rohamlöveget és féllánctalpas lövészszállítót, továb-
bá 620 különféle löveget juttattak el a nehéz szállítógépek Afrikába.33  

Az afrikai hadszíntéren a vitorlázó és szállító repülőgépek, illetve 
a német és olasz ejtőernyős csapatok jelentős méretű összevonásának a 
Málta megszállása érdekében végrehajtott haditengerészeti-légide-
szant hadművelet előkészítése volt az oka. A Luftwaffe vezetése 
Kesselring tábornagy javaslatára a rendelkezésre álló német ejtőernyős 
alakulatok és két olasz ejtőernyős hadosztály, illetve az olasz haditen-
gerészet hajóegységeinek és tengerészgyalogos erőinek felhasználásá-
val egy Málta elleni deszant akciót készült végrehajtani. A Luftwaffe 
jelentős erők bevetésével kezdte meg a sziget előkészítő bombázását 
1942 januárjában. A vadászlégierő kivívta a légifölényt, ezután sikerrel 
pusztították a sziget katonai objektumait és az oda tartó brit konvojokat. 
A német légierő – mintegy 500 repülőgépe elvesztése árán – májusra 
megtörte a védők ellenállását. A Málta elleni hadművelet következő 
tervezett lépése a haditengerészeti-légi deszant hadművelet végrehajtá-
sa lett volna. Hitler – kitartva a légideszantok alkalmatlanságára vonat-
kozó véleménye mellett – nem engedélyezte a deszant-hadművelet vég-
rehajtását, döntésekor a „krétai kudarcra” hivatkozott. A szigetet a 
britek 1942 második felében a német légi tevékenység intenzitásának 
csökkenését követően néhány hónap alatt újjá építették, onnan továbbra 
is sikeres harctevékenységet folytattak, ami ellehetetlenítette az Afrika-
Corps ellátását. Még ebben az évben hasonló következetességgel utasí-
totta el Hitler a kaukázusi olajvidék elfoglalását elősegíteni hivatott 
légideszant műveletet is. 

7. Harcászati légideszantok alkalmazása a háború folyamán 

A Korinthoszi-csatornánál egy híd elfoglalása és az ellenség 
üldözése, visszavonulásának megakadályozása céljából alkalmaz-
tak légideszantot 1941. április 16-án. A német hadvezetés 1941 áprili-
sában megkezdte a brit csapatok kiszorítását Görögországból. Az ellen-
ség üldözése folyamán a légideszant csapatok feladata egy 
kulcsfontosságú híd elfoglalása volt a Korinthoszi-csatornán. Először 
egy-egy ejtőernyős zászlóalj ért földet a két hídfőnél, és biztosították a 

                                                      
33 Dabrowski, Hans Peter: Messerschmitt Me 321/323: The Luftwaffe’s  
„Gigants” in World War II. Atgeln, Schiffer, 2001. 
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második, vitorlázógépes légideszant lépcső érkezését. A műszaki szá-
zadot szállító Gotha DFS-230 vitorlázógépek közül egy az erős légvé-
delmi tűzben megsemmisült, a többi azonban sikeresen landolt. A mű-
szakiak mellett egy ejtőernyős tüzér üteg is támogatta a műveletet. A 
hidat a deszant megrohamozta, az őrséget semlegesítette, a robbanótöl-
teteket a műszakiak a hídról leszerelték. A leszerelt tölteteket azonban 
egy helyre szállították, azok felrobbantak, több deszantost a robbanás 
megölt, és megrongálta a hidat is. Közben megérkezett a második vitor-
lázógép hullám is, amelyből egy gép a tengerben landolt, és odaveszett. 
A beérkezett erők azonban elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy bizto-
sítsák a híd térségét, sőt, a híd melletti kisvárost is elfoglalták, jelentős 
számú brit foglyot ejtettek, és még nagyobb erő fogságba eséséhez já-
rultak hozzá. A légideszant csapatok a megrongálódott hidat néhány óra 
alatt helyreállították, ezzel teljesítették feladatukat. 

A Szicíliában a primasolei híd védelme érdekében 1943 július 12-
14 között alkalmaztak légideszantot. A szövetséges partraszállás elleni 
védelmi hadművelethez a németek gyorsan előre vonható tartalékként 
Me-321 vitorlázó repülőgépekkel két német ejtőernyős hadosztályt 
szállítottak Franciaországból Szicíliába.34 Az így nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ejtőernyős erő megteremtette a lehetőséget légide-
szant műveletek végrehajtására a védelmi hadművelet folyamán. A 
négy zászlóalj erejű német légideszantot Catania körzetében dobták le 
július 12. és 14. közt, ahol a primasolei híd és a Ponte dei malati híd 
védelmében vettek részt. Az ejtőernyősök egyfajta rendkívül gyorsan a 
helyszínre érkező tartalékként oldották meg egy kulcsfontosságú objek-
tum védelmét, egyúttal kitöltöttek két német hadosztály közt a véde-
lemben lévő rést. A britek szintén a légideszant alkalmazásában látták a 
primasolei híd elfoglalásának kulcsát, így július 13-áról 14-ére virradó 
éjjelen ledobták a catanai reptér közelébe a brit 1. ejtőernyős ezredet. A 
brit légideszant feladata szintén a híd megszerzése volt. Mivel a brit lé-
gideszant csapatok már a harc első napján erősítést kaptak néhány 
Churchill nehéz harckocsi formájában, sikerült elfoglalniuk a hidat. 
Pozíciójukat azonban nem tudták megszilárdítani, így a német erők két 
nappal később visszafoglalták a hidat, és még néhány napon át tartot-
ták, megakadályozva a brit erők kijutását a cataniai síkságra. A német 
légideszant által védelmezett másik hidat, a Ponte dei malatit is tartotta 

                                                      
34 Roger Edwards: German Airborn Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974 62. o. 



 177 

néhány napig egy ejtőernyős zászlóalj, a jelentős túlerő azonban végül 
visszavonulásra kényszerítette őket.  

A Monte Rotondón kiépített olasz főhadiszállás megszállása, a 
vezetési rendszer bénítása céljából alkalmaztak légideszantot 1943. 
szeptember 8-án két szárazföldi hadosztály tevékenységének támoga-
tása érdekében. Az olasz belpolitikai helyzetben bekövetkezett fordulat 
és Mussolini július 25-ei elmozdítása következtében a németek az olasz 
erők semlegesítése érdekében tettek lépéseket. Két szárazföldi hadosz-
tályt vezényeltek Olaszországba az olasz haderő erőinek lefegyverzésé-
re. A két hadosztály tevékenységével egyidejűleg a németek az olasz 
katonai vezetést is bénították, ami gyengítette olasz részről a szervezett 
ellenállást. Kurt Student tábornoknak feladatul szabták, hogy az ejtő-
ernyősök ejtsék foglyul a megbízhatatlanná vált olasz vezérkart, foglal-
ják el a Monte Rotondón kiépített olasz főhadiszállást. Ennek az erős 
légvédelemmel és műszaki zárrendszerrel megerősített hegyi erődít-
ménynek az elfoglalása hagyományos szárazföldi erőkkel szinte lehe-
tetlen volt. Alapos légi és helyszíni felderítést végeztek a németek, és 
szeptember 8-án 52 db JU 52-es szállítógéppel, zászlóalj szintű ejtőer-
nyős erővel megkezdték a légideszant műveletet. Megpróbálták a de-
szantot közvetlenül a főhadiszállásra ledobni. Az erős légvédelmi tűz-
ben több szállítógép odaveszett, így az erők egy részét csak a 
főhadiszállástól 3 km-re sikerült ledobni. A földet ért erők megtámad-
ták a főhadiszállást, átverekedték magukat néhány műszaki záron és a 
géppuskák, illetve a kézifegyverek tüzén, és rövid, de heves tűzharcban 
elfoglalták a központi épületet, ahol 200 főt, köztük 15 főtisztet ejtettek 
foglyul. Az olaszok nagyobb erőket vezényeltek a térségbe, és körülzár-
ták a német légideszant által megszállt főhadiszállást. Az ejtőernyősök 
kivonása a harcterületről végül fogolycsere keretében történt. 

1943. szeptember 17-én zászlóalj erejű ejtőernyős légideszant vál-
lalkozásra került sor az olasz haderő által birtokolt Elba szigetének el-
foglalása érdekében. A sziget megszállását az olasz hadsereg kapitulá-
cióját követően határozta el a német katonai vezetés, megelőzendő egy 
esetleges szövetséges inváziót. A légideszant zászlóalj állományát szál-
lító repülőgépek egy Róma melletti repülőtérről szálltak fel a kora haj-
nali órákban. A támadást megelőző napokban nem folytatott légi előké-
szítő tevékenységet a légierő. A meglepetés erejére építő légideszant 
támadást megelőzően viszont csapást mértek a szigetre a német bombá-
zók, így az ejtőernyős deszant földet érésének perceiben az olasz erők 
többsége az óvóhelyeken tartózkodott. Az olasz erők nem tanúsítottak 
jelentősebb ellenállást, a sziget védőit lefegyverezte a német légide-
szant. 
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Lerosz szigetének elfoglalása céljából alkalmaztak zászlóalj erejű 
légideszantot 1943. november 12-én. 35 A szigetet a brit haderő az 
olasz haderő szeptemberi kapitulációját követően szálltak meg. A né-
met légierő 300 darab Ju-87 egymotoros és Ju-88 kétmotoros bombázó 
repülőgéppel hat héten keresztül bombázta a szigeten található katonai 
célpontokat, emellett gátolta az utánpótlás behajózását. A támadás nap-
ján 95 db Ju-52-es szállító repülőgép 700 fős ejtőernyős légideszantot 
dobott le Gurna és az Alinda-öböl között elterülő vékony földnyelv fe-
lett. A deszant harctevékenysége öt napon keresztül zajlott, a napi 650-
700 bevetést teljesítő légierő intenzív támogatása mellett. A német győ-
zelem hatására a szövetségesek kiürítették a környező szigeteket is.36 

Jugoszláv partizán csoportok felszámolása céljából alkalmaztak 
légideszantot 1944 május 25-én Drvarnál, két hegyivadász hadosztály 
bekerítő műveletének támogatására. A bevetést az SS Fallschirmjager 
500. ejtőernyős zászlóalj37 hajtotta végre. Tito partizánjai a hegyekben 
folytatták gerillaharcukat. A német vezetés elhatározta, hogy megsem-
misíti Tito főhadiszállását. A főhadiszállás egy fennsíkon volt Drvar 
közelében, egy mély barlangban, így természetes, illetve mesterséges 
védelemmel egyaránt rendelkezett. A fegyveres védelmet 12000 parti-
zán látta el. Ellenük került bevetésre a légideszant-zászlóalj 800 embere 
azzal a céllal, hogy kössék le a partizánok erőit, amíg a főerők – két he-
gyivadász hadosztály – elvégzi a terület bekerítését és megközelíti a 
partizánok főhadiszállását. Az ejtőernyős zászlóalj állományát 1944. 
május 25-én dobták le a célterületen. Mivel nem biztosították a feladat 
végrehajtásához szükséges kellő számú szállító repülőgépet, csak két 
hullámban voltak képesek a deszantot eljuttatni a célhoz, ráadásul öt-
órányi különbséggel. Az első, ejtőernyős légideszant hullám elfoglalta 
Drvar városát. A második, vitorlázógépes hullámmal további 300 fő 
érkezett. A bekerítést végző szárazföldi erők – a tervezett beérkezési 
időponthoz képest – jelentős késéssel közeledtek az ejtőernyősök köz-
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vetlenül Tito főhadiszállása mellett elhelyezkedő harcterületéhez. A két 
hegyivadász hadosztály csak másnap reggel ért oda, így a légideszant 
zászlóalj ez idő alatt felmorzsolódott, 800 emberéből 600 odaveszett. 
Tito ugyan elmenekült a főhadiszállásról, de a partizánok erőit az ejtő-
ernyős támadás valóban lekötötte, és azok a bekerítést követően igen je-
lentős veszteségeket szenvedtek. 

Az ardenneki offenzíva során, a harckocsi csapatok támadásá-
nak támogatása érdekében hajtottak végre légideszant műveletet 
1944. december 16-án. A légideszant csapatoknak feladatul szabták, 
hogy egy, a belga-német határon található híd elfoglalásával és a hegyi 
útvonalak egy részének biztosításával segítsék az ardenneki offenzívá-
ban az 1. SS páncélos hadtest támadását. A légideszant csapatokat egy-
fajta szelekciónak vetették alá, és kiválogatták azt a néhány száz embert 
zászlóaljanként, akinek már volt ejtőernyős ugrása. Ezekből ezredszintű 
csoportosítást hoztak létre. Mivel az egész ardenneki offenzíva a rend-
kívül rossz időjárásra, és ezáltal arra alapult, hogy a szövetséges légierő 
nem képes tevékenykedni, igen kockázatos volt a légideszant csapatok 
bevetése. Ráadásul a műveletet éjjel hajtották végre. Összesen 90 db JU 
52-es indult az ejtőernyősökkel és felszerelésükkel a célterület fölé, 
azonban az ellenséges légvédelem és a rossz időjárás miatt csak a gé-
pek negyede ért oda. A többi elpusztult, vagy a rossz időjárás miatt 
szétszóródott, irányt tévesztett. Az erős szél az ugrást is megnehezítette. 
A hóviharban mindössze 125 ember ért földet a kijelölt körzetben az el-
lenséges vonalak mögött 50 km mélységben elhelyezkedő célterület kö-
rül, Malmédytől 11 km-re. Az ejtőernyősök megkezdték erőik gyüle-
keztetését, létszámuk rövid idő alatt 300 főre duzzadt. A deszant 
állománya megpróbálta összeszedni fegyverkonténereit. A rádiók a föl-
det éréskor megsérültek, így a csoport nem tudott kapcsolatba lépni a 
főerőkkel. A szövetségesek bekerítették a légideszant csoportosítást, 
így az eredeti feladat, a híd elfoglalása és az ellenséges főerő feltartóz-
tatása, kulcsfontosságú terepszakaszok elfoglalása és utak lezárása töb-
bé nem volt lehetséges. A deszant által elfoglalni kívánt hidat az ame-
rikaiak felrobbantották. A harc folyamán egyre több volt a fagysérült, 
sebesült és a halott, ezért a parancsnok intézkedéseket foganatosított 
erői kimenekítésére. Egy sikertelen kitörési kísérlet után a két-három 
fős csoportokban végrehajtott átszivárgást rendelte el. Összességében a 
ledobott deszant nem teljesítette feladatát. Az ejtőernyősök nagy része 
fogságba esett. 
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8. Légideszant eljárással végrehajtott különleges műveletek 

A Hollandia elleni támadásnál 1940 május 10-én a Brandenbur-
gi hadosztály néhány csoporját dobtak át a Holland és a luxemburgi 
határon, vezető személyek elfogása céljából38. A csoportok egy része 
ejtőernyős ugrással jutott el rendeltetési helyére, másik részét a szinte 
bárhol leszállni képes Storch futárgépeken szállították a célterületre. A 
csoport nem érte el eredetileg kitűzött célját. Egy másik, szakasz erejű, 
hollandul jól beszélő különítményt a 7. ejtőernyős hadosztály mellé 
osztottak be, akik a Hollandia elleni támadáskor együtt tevékenykedtek 
a deszant csapatokkal. 

A Brandenburgi hadosztály a keleti fronton hajtott végre lé-
gideszant akciókat 1941 júniusa és 1942 októbere között. A hadosztály 
egy százada 1941. június 28-án hajtott végre ejtőernyős vállalkozást 
egy Lida és Mologyecsno közötti vasúti híd megsemmisítése céljából. 
A vállalkozás eredményes volt. A Barbarossa hadművelet támogatása 
céljából kis létszámú különleges erők bevetésével számos más esetben 
is sor került ejtőernyős illetve vitorlázógépes vállalkozásokra39. 1942 
októberében a Brandenburgiak egy ejtőernyővel ledobott szakasza a 
Moszkva folyó árvízvédelmi töltése ellen hajtott végre akciót, korláto-
zott eredménnyel. 

A Brandenburgi hadosztály egy százada az afrikai hadszíntéren 
hajtott végre két légideszant akciót 1942. december 26-án. A század 
egyik szakasza szállító-vitorlázógépes támadást hajtott végre egy vasúti 
híd felrobbantása érdekében.40 A Ju-52-es szállítógépekkel vontatott 
három vitorlázógép a Tunisz melletti Bizerta repülőteréről szállt fel. A 
Kbir vádi felett átívelő híd közvetlen közelében landoló csoport sikerrel 
teljesítette feladatát, majd visszaszivárgott a saját vonalak mögé. Ugya-
nebben az időpontban a század másik szakasza hasonló vitorlázógépes 
támadást kísérelt meg a Kasserine-hágótól északra elhelyezkedő híd el-
len. A szakaszt azonban még feladata végrehajtását megelőzően elfog-
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ták, így az akció meghiúsult. A „brandenburgi” csoportok bevetéseit 
követően, december 30-án a Tunisz környéki harcokban két, a hagyo-
mányos légideszant erők állományából kikülönített szakasz erejű cso-
portot is alkalmaztak diverziós feladattal algériai repülőterek ellen. 
Ezek az akciók kudarcba fulladtak.41  

Mussolini kiszabadítására a Friedenthal Különleges Alakulatból 
és hagyományos ejtőernyős csapatokból összeállított légideszantot ve-
tettek be 1943 szeptember 10-én. Az RSHA és Skorzeny által lefolyta-
tott hosszas nyomozati és hírszerző munka után sikerült behatárolni 
Mussolini pozícióját, akit a Gran Sassó 2900 méter magas hegyén, egy 
szállodában őriztek. A hadművelet végrehajtását egy ejtőernyős zászló-
aljra bízták, ehhez csatlakozott az SS Friedenthal Különleges Alakulat 
40 kommandósa, Otto Skorzeny vezetésével. A szálloda előtt adódott 
egy nyílt terület, ahova vitorlázógéppel megoldható volt a leszállás. 
Szeptember 12-én 12 db Gotha DFS 230 vitorlázóval itt landolt a kü-
lönleges erőkkel megerősített zászlóalj. Az erők egyik része megkezdte 
az épület elfoglalását, másik részüket a szállodához vezető drótkötélpá-
lya biztosítására különítették ki. A kiszabadítás néhány perc alatt meg-
történt. Mussolinit ezután speciális futárrepülőgépre, egy Storch fedél-
zetére ültették. Ez a repülőgép – kis tömegének és különleges szárnyki-
alakításának köszönhetően – képes volt igen kis sebességgel, rendkívül 
rövid területen le és felszállni. 

1944 szeptember 5-én a Friedenthal Különleges Alakulat egy 
csoportját likvidálási akció végrehajtása céljából42 vetették be Moszk-
va körzetében. A cél egy Sztálin elleni merénylet végrehajtása volt. A 
két szovjet oldalkocsis motorkerékpárral, fegyverrel, robbanóanyaggal 
és hamis papírokkal ellátott, szovjet egyenruhában tevékenykedő cso-
portot Arado Ar-323 típusú nagy hatótávolságú négymotoros szállító 
repülőgéppel juttatták el a célterületre, éjjel. A speciális futóművel ren-
delkező repülőgép előkészítetlen terepszakaszon hajtott végre landolást. 
Habár a leszállás folyamán a gép megsérült, a különleges műveleti egy-
ség sértetlen maradt és a motorkerékpárokon megkezdte Moszkva 
megközelítését. A terv szerint a városban beszervezett ügynökök által 
előkészített búvóhely várta volna a csoportot, akiket azonban végül fel-
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tartóztattak az egyik ellenőrző-áteresztő pontnál. A csoport ekkor tűz-
harcba keveredett és megsemmisült. 

1945 januárjában a Friedenthal Különleges Alakulat megkezdte 
egy légi ellátási-kimentési akció végrehajtását,43 melynek folyamán 
egy Minszk körzetében a szovjet vonalak mögött visszamaradt, erdőben 
rejtőzködő, parancsnokáról Scherhorn-csoportnak nevezett német 
csoportosítást próbáltak meg eljuttatni saját területre. Skorzeny egy 
Focke Wulf FW-200 Condor típusú nagy hatótávolságú négymotoros 
repülőgéppel juttatott el összesen négy harmincfős mentőosztagot, rá-
diókat, utánpótlást és orvosi támogatást a csoport felmentésére. A négy 
mentőosztag közül kettő megsemmisült, egy elérte a felmentendő ala-
kulatot, további egy miután eltévedt, visszaszivárgott a saját vonalak 
mögé. A csoportosítás utánpótlással történő ellátása után Skorzeny le-
szállópálya kiépítésére adott parancsot Scherhorn alezredesnek, ezzel 
azonban a csapat magára vonta a szovjet légierő figyelmét. Ezt követő-
en a kimenekítendő csoport menetet hajtott végre egy tóig, melynek be-
fagyott jegéről tervezték az evakuálást légi úton lebonyolítani. A 
Scherhorn-csoport végül eljutott a kijelölt leszállóhelyig, a felső veze-
tés azonban lefújta az akciót, így a kimenekítés elmaradt. Hasonló-
képpen sikertelen maradt a brit-szovjet utánpótlási vonalak elvágása 
céljából Iránban végrehajtott ejtőernyős vállalkozás is, mivel a ledo-
bott diverziós különítmények fogságba estek44. 
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