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SZAKTÖRTÉNET 
A NÉMET LÉGIDESZANT FEGYVERNEM  

ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS  
HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE  

(1933-1945) 
II. RÉSZ. 

Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1 

A cikksorozat I. RÉSZ-ében tárgyalásra került a német légide-
szant fegyvernem alkalmazási elvei és jelentősebb hadműveletei. Eb-
ben a részben ábrákkal illusztrálva kerül bemutatásra a haditechnikai 
eszközei és szervezeti fejlődése. 

1. A német légideszant csapatok haditechnikai eszközei 

1. 1. A légideszant csapatok légi szállító és deszant eszközei 

A légideszant alakulatok számára több ejtőernyőt fejlesztettek ki 
és rendszeresítettek a háború folyamán. Az alkalmazott ejtőernyők első 
típusai, a 8,5 m átmérőjű,2 60 m2 felületű RZ 1 és az ebből kifejlesztett 
RZ 16 ejtőernyők, a mintául szolgáló olasz katonai ernyők hibáit tük-
rözték. A legnagyobb hibát, a négy leoldó csatból fakadó lassú leoldha-
tóságot az 1940-ben megjelent RZ 20-as ejtőernyő küszöbölte ki. Eze-
ket az ernyőket nem lehetett irányítani, ugyanakkor a tömeges 
dobásokhoz megfelelőnek bizonyultak. A következő rendszeresített tí-
pus az Rz 36 deszanternyő volt. Ez az ernyő háromszög alakú volt, 
ami jelentősen javította stabilitását. A háromszög alakú ejtőernyő fej-
lesztését még 1931-ben kezdték meg, nagyobb mennyiségben azonban 
csak 1944-ben jelent meg a csapatoknál. Az ernyő 1,4 m/s vízszintes 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly mk. nyá. ezredes, ZMNE tanszékvezető egyetemi 
tanár. 
Hegedűs Ernő százados, MH Haditechniai Ellátó Központ. 
2 Forty, George: A krétai csata. Hajja és Fiai, Debrecen, 2002. 47. o. 
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sebességre volt képes, emellett kormányzsinórokkal irányítását is meg-
oldották.3 

Ejtőernyővel nemcsak élőerőt, hanem teherkonténert is dobtak. 
Eleinte háromfajta konténert alkalmaztak, 1941-től azonban egyetlen 
szabvány, 118 kg teherbírású konténer maradt használatban. Egy 49 fő 
létszámú ejtőernyős szakasz felszerelését 14 ilyen konténerben dobták 
le. A konténerre kerekeket szereltek, hogy az ejtőernyős csapatok köny-
nyebben mozgathassák azokat a földön. Több (3-5) ejtőernyő alkalma-
zásával nagyobb tömegű terheket, motorkerékpárokat, könnyű tüzérségi 
eszközöket is deszantoltak, hozzávetőleg 750 kg-ig.  

Speciális ejtőernyős ruházat tekintetében a katonák felszerelésé-
nek minden darabját az ejtőernyős ugrás szempontjai szerint alakították 
ki. Az ejtőernyős bakancs magas szárú volt, a földetérést és a repülőgé-
pen való közlekedést lehetővé tevő vastag gumitalppal, sisakjuk fejhez 
simuló volt, kezeslábasuk az ejtőernyő hevederhez igazodott, egy gyor-
san nyitható zsebben pedig speciális zsinórvágó kést helyeztek el. Ru-
házatba beépített és külön viselhető térd és könyökvédők egészítették ki 
a felszerelést. Nagy mennyiségű lőszer szállítását tette lehetővé a szá-
mukra kifejlesztett málhamellény és az ejtőernyős lőszeres rakaszok. 

A légideszant csapatok által nagy számban használt Junkers JU-
52 közepes szállító repülőgép 1932-es megjelenésekor korszerűnek 
volt mondható. Ez a repülőgép képezte a német légi szállítókapacitás 
alapját, habár szolgálatának első néhány évében – megfelelő bombázó-
gép hiányában – kényszerből bombavetésre is alkalmazták. A Ju-52 
típusú közepes szállítórepülőgép 18 fő szállítókapacitása, illetve 2000 
kg-os teherbíró képessége a háború első éveiben még jelentősnek volt 
mondható. A törzs hátsó részén, felül, egy körsinen géppuskát helyez-
tek el, továbbá lehetővé tették két golyószóró használatát a hátsó 
ablakokból. A pilóta és a lövész védelmére páncélzat szolgált. Az 
ejtőernyős alakulatok számára a szárnyakon ledobható ejtőernyős kon-
ténereket helyeztek el, a törzs jobb oldalán pedig nagyméretű rako-
dóajtót képeztek ki a fegyverzet berakodására. A gép három csillag-
motorja mindössze 270 km/h maximális sebességet biztosított, illetve 
1500 km meglehetősen szerény hatótávolságot tett lehetővé. Futóműve 
nem behúzható, hanem merev kialakítású volt. A repülőtéri üzemelte-
tésre tervezett repülőgép nem volt igazán alkalmas terepre történő 

                                                      
3 Dombi Lőrinc: Selyemkupolák: fejezetek az ejtőernyő történetéből. Zrínyi, 
Budapest, 1993. 45 és 49. o. 
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leszállásra. Volt egy elvitathatatlan előnye a korszerűbb szállító-
géptípusokkal szemben: a magas, közel 5000 -es gyártási darabszám. 

A Ju-52 közepes szállítórepülőgép váltótípusának létrehozásáról 
már 1938 őszén megkezdődött a szakmai egyeztetés. Mindezt csak 
meggyorsították a hollandiai légideszant hadműveletnél jelentkező 
problémák. Hollandiában bebizonyosodott, hogy nem elegendő a 
páncéltörő ágyúk Ju-52-essel végrehajtott légi szállítása, valamilyen 
fajta vontató járművet is deszantolni kell, mivel önmagában az ágyú 
igen alacsony hatásfokkal alkalmazható. Szükségessé vált egy szállí-
tógép létrehozása, amely egy könnyű ágyút és egy vontató járművet 
lehetőleg egyszerre képes szállítani. Emellett a hollandiai légideszant 
hadművelet bebizonyította azt is, hogy célszerű lenne, ha a légi 
szállítású csapatok leszálló zónái kevésbé kötődnének az ellenség által 
jól védett kiépített repülőterekhez. Felmerült tehát olyan futómű 
konstrukció kifejlesztésének gondolata, amely – a polgári repülés fel-
adataira tervezett Ju-52 futóművével ellentétben – fokozottan alkalmas 
terepről történő üzemeltetésre. 

A légierő által támasztott követelményrendszernek eleget tenni ké-
pes váltótípust, amely a JU-52-es nyomába léphetett volna, az Arado 
repülőgépgyár fejlesztett ki. Az Arado Ar 232 közepes szállító-
repülőgép 52 ejtőernyős vagy 8 tonna4 teher szállítására alkalmas gép 
volt. A gépet egy orrfutóművel, két motorgondola alatti főfutóművel és 
ezek kiegészítésére két, sorban elhelyezett 22 db kisméretű futókerék-
kel szerelték fel. A kerekek, amelyeket a törzs két oldalán, szorosan 
egymás mögött helyeztek el, végigfutottak szinte az egész törzs alsó-
részen. Egy ilyen futóművel garantált volt a fel és leszállás laza, illetve 
felázott talajra is. A gép akár 1,5 méteres árkokon is keresztülmehetett. 
A szárny kialakításának köszönhetően a repülőgép rendkívül kis sebes-
séggel volt képes repülni, így a le és felszállási úthossz is kedvezően 
rövidre adódott. A 8 tonnás szállítókapacitás lehetővé tette könnyű pán-
célozott harcjárművek és különféle lövegek deszantolását is. Fegyver-
zete az orrban, a fülke felett és a törzs alján egy-egy 12,7 mm-es gép-
puska, a farokrészen egy 20 mm-es gépágyú volt. Az Arado 
szállítógépet kettő, majd négy motorral szerelték fel, így 340 km/h se-
bességgel 1350 km távolságra volt képes repülni. Valószínűleg ez a re-
pülőgép lehetett volna a második világháború legsikeresebb közepes 

                                                      
4 W. Van Nes: A report on the Arado Ar - 232 transport aircraft. NATO 
Advisory Group for Aeronautical Research and Development, Brüsszel, 1956. 
12. o. 
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katonai szállítógépe, gyártási darabszáma azonban mindössze 30 darab 
volt. A JU-52-es szállító-repülőgép leváltása tehát nem történt meg, az 
elavult típus a háború végéig szolgálatban maradt. 

Szállítási és vontatási feladatok végrehajtására elavult bombázó-
típusokat is alkalmaztak. A Heinkel He-111 közepes bombázó 1936-
ban jelent meg a spanyol polgárháborúban. Bombaterhelése 2000 kg 
volt, amelyet bombaszekrényben és külső pontokon is hordozhatott. 
Két folyadékhűtésű V motorral szerelték. Sebessége 360 km/h volt, ami 
1936-ban jó teljesítménynek számított. Hatótávolsága 1200-2800 km 
volt, változattól függően. Fegyverzete az első változatnál három, 1940-
től 6 db géppuska volt. A megnövelt fegyvermennyiséggel nőtt a fedél-
zeti lövészállomány létszáma, ami a védettséget fokozó páncélzattal 
együtt a hasznos bombateher, illetve a hatótávolság csökkenését ered-
ményezte. A He-111 bombázó szerepkörben 1942-re elavult, ezért 
igyekeztek a repülőgépnek más feladatkört találni. Széles körben al-
kalmazták a légideszant alakulatok szállítására, illetve vitorlázógépeik 
vontatására. Speciális változata, a két He-111 repülőgép összeszerelé-
sével előállított He-111Z kéttörzsű, ötmotoros vontatógép vontatta a 
Me-321 típusú nehéz tehervitorlázó repülőgépet. A II. világháború éve-
iben hozzávetőleg 10000 darabot gyártottak ebből a repülőgépből, a Z 
változatból viszont csak egy tucatot. 

A légi szállítókapacitás másik fontos technikai pillére a vitorlázó 
repülőgép volt, mivel ez a fajta légi szállítóeszköz nem igényelte repü-
lőtér használatát, és képes volt terepre leszállni. A terepre leszállás ké-
pessége rendkívüli fontossággal bírt. Ez az egyik tulajdonság, ami alap-
vetően megkülönbözteti a deszant szállító vitorlázógépeket például a 
JU-52-es közepes szállító-repülőgéptől. A hagyományos, fémépítésű – 
és ezért nehezebb szerkezetű – motoros gépeket eredetileg hagyomá-
nyos repülőtéri üzemre tervezték, ami tökéletesen sima, fűvel egyenle-
tesen borított felületet, sok esetben betont jelentett. Ezzel szemben a vi-
torlázógépeket kimondottan terepre landoláshoz tervezték, amit a kis 
tömeg, a csúszótalpak és az alacsony leszállósebesség tettek lehetővé. 
A vitorlázógépeket kis és közepes bombázógépek vontatták a megfelelő 
magasságba, ezt követően pedig hang nélkül, észrevétlenül közelíttették 
meg céljukat. A fokozódó igények mentén egyre nagyobb tehervitorlá-
zók épültek. A nagyobb vitorlázógépek fedélzetén nem ejtőernyősök, 
hanem a légi szállítású könnyűlövész alakulatok állománya utazott. A 
kisebb rohamdeszant-vitorlázókat viszont az ejtőernyős hadosztály 
egyik ezredénél rendszeresítették. Az ejtőernyős alakulatokkal szemben 
a vitorlázógépeknek az az előnye is megvolt, hogy a deszant állománya 
nem szóródott szét. 
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A Gotha DFS230 könnyű deszant-vitorlázógép5 10 katona vagy 
1 tonna hasznos teher szállítására volt alkalmas. A hagyományos építé-
sű, jól manőverező vitorlázógépet egy MG-15 géppuskával szerelték 
fel. A gépet a leszállási út csökkentése céljából fékernyővel, illetve az 
orrészen elhelyezett fékezőrakétával látták el. Ennek a kisméretű gép-
nek a fő előnye az volt, hogy meredek ereszkedést követően igen kis 
helyre is képes volt leszállni, közel a célobjektumhoz. Így kiválóan al-
kalmas volt meglepetésszerű légideszant rohamok végrehajtására. 
Ugyanakkor szállítókapacitása a nagyobb légideszant műveletekhez 
szükséges nehézfegyverzet szállítására kevésnek bizonyult. Ebből a tí-
pusból 2200 darabot gyártottak a háború folyamán. Vontatására Junkers 
Ju-52, Ju-87, illetve Messerschmitt Me-110 típusokat alkalmaztak.6 

A Gotha 242 közepes deszant- vitorlázógép 23 fő, vagy közel 4 
tonna teher szállítására volt alkalmas. A törzs hátsó részen könnyű gép-
járművek berakodására is alkalmas nagyméretű tehertér-ajtóval rendel-
kezett. Ez a vitorlázógép korlátozott mennyiségű nehézfegyverzet, tá-
bori löveg, illetve 50 és 75 mm-es páncéltörő ágyú szállítására is 
alkalmas volt. A gép képes volt könnyű löveg és könnyű terepjáró gép-
kocsi egyidejű szállítására. Kombinált csúszótalpas-kerekes futóműve 
lehetővé tette a leszállást gyakorlatilag bármilyen viszonylag sima te-
repszakaszra. Nem okozott problémát a nedves talaj, vagy a hó sem. A 
túlterhelt gépek felszállásának megkönnyítésére a törzs mögé szerelt 
négy rakétát alkalmaztak. Fegyverzettel meglehetősen jól ellátták a gé-
pet. Egy 7,92 mm-es géppuskát a törzs-hátsórészben, egyet a pilótafül-
ke fölött, egyet-egyet a törzs két oldalán helyeztek el, továbbá megfele-
lően kialakított állványzattal biztosították, hogy a gépen szállított 
ejtőernyősök négy oldalablakon tüzelhessenek fegyvereikkel. A Gotha 
242 vitorlázógépet 1941 második felében kezdték gyártani és a háború 
folyamán 1500 darab készült belőle. Vontatására Junkers Ju-52, Ju-87, 
Heinkel He-111, illetve Messerschmitt Me-110 típusokat alkalmaztak. 

 

                                                      
5 DFS – Deutsche Forschungsinstitut für Segelflug – Német Vitorlázórepülési 
Kísérleti Intézet. 
6 Roger Edwards: German Airborne Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974 14. o. 
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1. ábra: Gotha 242 közepes deszant- vitorlázógép 

A legnagyobb méretű tehervitorlázó repülőgép a Messerschmmitt 
Me-321 volt, amely 130 fő felfegyverzett katona, illetve 22 tonna hasz-
nos teher szállítására volt képes. A vitorlázógépet védőfegyverzetként 
négy géppuskával szerelték fel. A startot 8 db rakéta segítette, ezeket 
párosával, egymás után gyújtották be, és ejtőernyővel dobták le a ki-
égést követően. A főként acélcső szerkezetű, vászon borítású vitorlázó-
gép gyártását 1941 januárjában kezdték meg. Februárban repült először 
és a március-májusi inváziós gyakorlatokra már 50-100 darab állt ren-
delkezésre. A Me-321 megépítése lehetővé tette nehéztechnika légi 
szállítását és alkalmas terepszakaszra történő deszantolását. A vitorlá-
zógép orrészénél kialakított, a teljes törzskeresztmetszetet megnyitó 
nagyméretű tehertér ajtó lehetővé tette gépjárművek be- és kirakodását. 
A tizenegy méter hosszú, három méter széles, és három méter magas 
raktérben könnyedén elfért két négytonnás teherautó, vagy egy 88 mm-
es löveg, vontatóval, lőszerkészlettel és kezelőszemélyzettel együtt. 
Könnyű és közepes harckocsi szállítása is megoldható volt. Az óriás vi-
torlázógép földi mozgatása és légi vontatása azonban meglehetősen ne-
hézkesnek bizonyult. Emellett a nagyméretű, lomha vitorlázógép kitűnő 
célpontot nyújtott a légvédelem számára, és nagy területet igényelt a 
landolásnál. A Me-321 nehéz vitorlázógépből összesen 200 db épült. A 
teljes terhelésű vitorlázógépet egy Junkers Ju-290 bombázó, vagy két 
He-111 bombázó vontathatta.  
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2. ábra: Messerschmitt Me-321 tehervitorlázó repülőgép 

A Messerschmitt Me-323 nehéz szállító-repülőgép a Me-321 vi-
torlázó repülőgép átalakításával jött létre. Az óriás-vitorlázógép vonta-
tási problémái és nehézkessége oda vezetett, hogy végül is 1941-ben 
elkészítették előbb 4, majd 6 db 1000 lóerő teljesítményű motorral, és 6 
db géppuskával felszerelt változatát, ami voltaképpen egy nagyméretű 
szállítógép volt. Terhelhetősége 16 tonna hasznos teher, amelyet 1000 
km távolságra szállíthatott. Maximális sebessége 285 km/h, utazósebes-
sége 225 km/h volt. A gép acélcső rácsszerkezetét vászon borította. 
Védelmét két 20 mm-es gépágyú, illetve négy 13 mm-es géppuska biz-
tosította. Tízkerekes futóművével le és felszállhatott laza talajra, előké-
szítetlen terepszakaszra is. A lehetőség szerinti rövid felszállási úthossz 
biztosítására a startnál segédrakétákat alkalmaztak. A két változatból - 
Me-321 tehervitorlázó és Me-323 nehéz szállító-repülőgép – összesen 
350 darabot gyártottak, ami tekintélyes szállítókapacitást jelentett. 

1. 2. A légideszant csapatok járműtechnikai eszközei 

A légideszant csapatok földi mozgékonyságának növelése érdeké-
ben számos járműtechnikai eszközt deszantoltak. A kezdetektől arra tö-
rekedtek, hogy a légideszantok tüzérségi eszközei a földetérést követő-
en vontathatóak legyenek, illetve, hogy a csapatok egy része a földet 
érést követően is rendelkezzen mobilitással. Ennek jegyében történt a 
légideszant csapatok járműtechnikai eszközeinek kiválasztása, illetve a 
légi szállítókapacitás kialakítása. 

Legkönnyebben az oldalkocsis Zündapp KS 750 és BMW R 75 
motorkerékpárok voltak repülőgépen szállíthatók, ezeket ejtőernyővel 
is ledobhatták. A Zündapp és a BMW oldalkocsis motorkerékpárok há-
rom katona, és egy golyószóró, vagy géppuska szállítására voltak képe-
sek. A BMW és a Zündapp katonai oldalkocsis motorkerékpár prog-
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ramja 1935-ben kezdődött, akkor még az R 12 és a K 800 típusokkal. A 
motorkerékpárok ebben az időszakban fontos szerepet játszottak a gé-
pesített lövész fegyvernem mobilitásában. Konstrukciós követelmény 
volt az alacsony karbantartás-igény, a javíthatóság és a magas fokú te-
repjáró képesség. A követelményeknek megfelelően mindkét gyártó 
léghűtéses boxermotorral szerelt, a hátsó és oldalsó keréken kardánnal 
hajtott, oldalkocsis motorkerékpárt bocsátott a haderő rendelkezésére. 
A BMW és Zündapp motorkerékpárok második generációja 1940-ben 
készült el KS 750 és R 75 típusjelzéssel. A hozzávetőleg azonos kiala-
kítású motorkerékpárok tömege 670 kg volt. A 750 cm3 lökettérfogatú 
motorok 26 LE teljesítmény leadására voltak képesek, amelyet felező-
vel ellátott, négy előre és egy hátra fokozattal rendelkező váltómű köz-
vetített a két hajtott kerék felé, egy zárható differenciálművön keresztül. 
A gyárilag kiépített vonóhorog segítségével a légideszant csapatok 20 
mm-es gépágyút, vagy 37 mm-es páncéltörő ágyút is vontattak oldalko-
csis motorkerékpárral,7 amire természetesen a járművek már alig voltak 
képesek. Nehezebb vontatmány mozgatása már egyáltalán nem volt le-
hetséges. A motorkerékpárok kedvező tulajdonsága volt, hogy kis mé-
retüknek köszönhetően könnyen be és kirakodhatták a Ju-52-es szállító-
repülőgépbe, vagy külső függesztményként is szállíthatták, ejtőernyős 
konténer helyéről ledobhatták azokat. 

Légi szállítás szempontjából szintén kedvező tömeg és méretpara-
méterekkel rendelkezett az 1940-től rendszeresített VW Typ-82 
Kübelwagen könnyű terepjáró gépjármű, amely egyszerű karosszé-
ria és hajtáslánc kialakításának és léghűtéses motorjának köszönhetően 
mindössze 725 kg tömegű volt, így a 24 LE teljesítmény is elegendő 
volt nagyfokú mozgékonyságának biztosításához. A farmotoros konst-
rukcióból adódóan a motor megfelelően terhelte a jármű hátsó, hajtott 
kerekeit ahhoz, hogy ne legyen szükség nagyobb tömegű öszkerékhaj-
tás alkalmazására. Önzáró differenciálművel szerelték fel, rugózása tor-
ziós kialakítású volt. A 85 km/h sebességre képes jármű 450 kg hasz-
nos terhet szállíthatott, így négy felfegyverzett katona és két géppuska 
szállítására volt alkalmas. 500 kg felső határig vontathattak is vele, ez 
azonban nem oldotta meg a nehezebb tüzérségi eszközök mozgatásának 
problémáját. A könnyű terepjáró jobb első ülése előtt és jobb hátsó ülé-
se mögött géppuska rögzítésére alkalmas villát helyeztek el. Alacsony, 
az oldalkocsis motorkerékpárokét alig meghaladó tömege nemcsak a 

                                                      
7 Roger Edwards: German Airborne Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974 27. o. 
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légi szállítás és az ejtőernyős dobás szempontjából volt kedvező, hanem 
azt is lehetővé tette, hogy a laza talajon elakadt járművet négy ember 
kézzel is megmozdíthassa. A féltengelyek végén elhelyezett előtét-
áttétel más terepjáró járművekhez képest 30-50%-kal nagyobb, 275 
mm-es szabad magaság kialakítását tette lehetővé. A könnyű, kis mo-
torteljesítményű jármű kiváló terepjáró képességgel rendelkezett, ugya-
nakkor előállítási költsége mindössze fele volt egy hasonló tömegű ol-
dalkocsis motorkerékpárénak, amelyhez képest jóval nagyobb időjárás 
elleni védettséget nyújtott. 1942-től úszó változatát is gyártották, 
Schwimmwagen néven. 

Kimondottan a légideszant alakulatok mozgékonyságának növelé-
sére, illetve a légideszant csapatoknál rendszeresített tüzérségi eszkö-
zök vontatására fejlesztették ki és állították rendszerbe 1940-ben az 
SdKfz 2. típusjelű féllánctalpas tüzérségi vontatót8. Az eszköz lánc-
talpai és 36 LE teljesítményű motorja segítségével szinte bármilyen te-
reppel megbirkózott, és könnyedén vontatta a légideszant alakulatok 
különféle lövegeit és utánfutóit. A könnyű vontató 3 személy szállításá-
ra volt képes, végsebessége 80 km/h, tömege 1200 kg volt. Az eszköz 
rendszeresítése a légideszant csapatok legégetőbb problémáját oldotta 
meg, mivel a 300-1500 kg közötti tömegű tüzérségi eszközök mozgatá-
sának korlátozott lehetősége nagymértékben rontotta a deszantok harcá-
szati lehetőségeit. Nagy előnye volt a féllánctalpas könnyű vontatónak, 
hogy kis méretének köszönhetően Ju-52 közepes szállító-repülőgéppel 
is szállítható volt. A légideszant csapatoknál rendszeresített Gotha 242 
vitorlázógép gépjárművek berakodására is alkalmas volt. Ezzel lehető-
vé vált SdKfz 2. féllánctalpas tüzérségi vontató, illetve rendszeresített 
könnyű tüzérségi eszköz egyidejű deszantolása terepre, ami rendkívül 
nagy mértékben növelte meg a légideszantok harcászati képességeit. 

                                                      
8 Sd. Kfz. – Sonderkraftfahrzeug – különleges rendeltetésű jármű 
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3. ábra: SdKfz 2. típusjelű féllánctalpas tüzérségi vontató 

Az 1940-ben lezajlott hadműveleteket követően, azok tapasztalatai 
alapján kezdődött meg a harcjárművek légi szállítási lehetőségének 
fokozott vizsgálata. Elsőként a szárazföldi haderő eszközeinek szállítá-
sával próbálkoztak. Ennek érdekében 1941-ben rendszerbe állították a 
Me-321-es nehéz tehervitorlázót. Ekkor a Pz. III. harckocsi volt a né-
met haderő legnagyobb darabszámban alkalmazott, harckocsik elleni 
küzdelemre alkalmas harckocsija, amelynek 50 mm-es harckocsi ágyú-
val szerelt változata 22 tonna tömegű volt.9 A Pz. III. kiválasztása a 
Me-321-es tehervitorlázó létrehozásakor azt az elgondolást tükrözi, 
hogy az adott pillanatban rendelkezésre álló legütőképesebb és legne-
hezebb harckocsi légi szállítását kell megoldani. A Pz. III. illetve a Pz. 

                                                      
9 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 207. o. 
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IV. közepes harckocsik korai variánsainak10 deszantolása ugyan rend-
kívüli harcászati lehetőségeket biztosított a német légideszant csapatok 
számára, viszont a Me-321-es tehervitorlázót teljes terheléssel vontatni 
képes He-111 Z és Ju-290 repülőgépekből csak korlátozott darabszám 
állt rendelkezésre. A nehezen kezelhető óriásvitorlázó hátrányait kikü-
szöbölendő, a konstruktőrök a motorral felszerelt Me-323 nehéz szállí-
tó-repülőgép kifejlesztése mellett döntöttek, mivel ez autonóm üzeme-
lésre volt képes. A szállító-repülőgép speciális futómű kialakításának 
köszönhetően rendelkezett a terepen végrehajtott landolás képességé-
vel. A vitorlázógép motorizálásának és a nehéz futóműnek azonban ára 
volt: a 22 tonnás szállítókapacitás 16 tonnára csökkent. A kapacitás 
csökkenése a Me-323 esetén a légi szállítható haditechnikai eszközök 
köréből kizárta a nehéz és közepes harcjárműveket, harckocsikat. A 
16 tonnás kapacitás azonban még mindig lehetővé tette könnyű harc-
járművek légi szállítását, így a 16 tonnás Hetzer rohamlöveg, 12 tonnás 
Luchs könnyű harckocsi és 11 tonnás Marder páncélvadász, illetve 11 
tonnás Puma nehéz páncélgépkocsi, a gránátos (gépesített lövész) ala-
kulatok Sd. Kfz. 251 páncélozott lövészszállító jármű és számos más 
gép- és harcjármű deszantolását is. Egyes elemzők11 a Me-321 és a Me-
323 által biztosított légi szállítási és deszant lehetőségeket a nyolcvanas 
évek technikai lehetőségeivel tartják összemérhetőnek. Meg kell je-
gyezni, hogy a Me-321 és a Me-323 által biztosított légi szállítási lehe-
tőséget inkább az élőerő és könnyű harcjárművek hadszínterek közötti 
szállítására alkalmazták, bevetésüket harcszerű körülmények között se-
bezhetőségük miatt kerülték.12 

A nehéz szállító-repülőgépek és nehéz tehervitorlázók alkalmazási 
lehetőségeinek kiegészítéseképpen jelentős szerepet szántak az új, gép- 
és harcjárművek szállítására és terepre deszantolására képes, rugal-
masabban alkalmazható közepes szállító-repülőgépnek. Az 1940-től 
rendelkezésre álló Arado Ar 232 közepes szállító-repülőgép 8 tonnás 
szállítókapacitása korlátozott mértékben lehetővé tette könnyű páncélo-
zott harcjárművek – például 5 tonnás SdKfz 223 páncélozott felderítő 
harcjármű, vagy 6 tonnás Pz. I. könnyű harckocsi – és különféle löve-

                                                      
10 A-tó az F variánsig 22 tonna tömeg. Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harc-
kocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Budapest, 1999. 123. o. 
11 Steven A. Torrisi, www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles 
12 Pitt, Barrie: The Military History of World War II. Chancellor Press, 1994, 
London 137. o. 
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gek deszantolását is. A 13-15 mm páncélzattal szerelt harcjárművek 
mindössze a kézifegyverek tüze ellen védtek. A 20 mm-es gépágyúval 
szerelt Sd. Kfz. 223 páncélozott felderítő harcjármű fegyverzete mini-
málisan elegendőnek bizonyult feladatai ellátására, a Pz. I. könnyű 
harckocsi két 7,92 mm-es géppuskája viszont nem felelt meg a köve-
telményeknek. Szükségessé vált egy speciálisan a légideszant csapatok 
számára alkalmas könnyű harckocsi kifejlesztése. 

Kimondottan a légideszant csapatok számára fejlesztették ki a 
PzKpfw I könnyű harckocsi C változatát. A 8 tonna tömegű könnyű 
harckocsi kezelőszemélyzete 2 fő volt. A C változatot egy 20 mm-es 
gépágyúval és egy párhuzamosított géppuskával szerelt Pz II. toronnyal 
látták el.13 A gépágyú nemcsak 20 mm-es páncélzat átütésére volt al-
kalmas 500 méteren,14 hanem az élőerő hatékony pusztítására is. Az 
eredetileg 13 mm vastagságú páncélzatot 30 mm-re növelték, ami vé-
detté tette a harckocsit a páncéltörő puskák és gépágyúk tüze ellen. Az 
eredeti Pz. I. 100 LE teljesítményű motorját15 egy erősebb, 150 LE tel-
jesítményűre cserélték, ami kiváló mozgékonyságot és igen magas,     
50 km/h országúti sebességet biztosított a könnyű harckocsinak. A jár-
művet rádióval is felszerelték. A harckocsit felderítő feladatokra és a 
gyalogság harcának közvetlen támogatására, illetve az ellenség mögöt-
tes területein folytatott harctevékenységre tervezték alkalmazni. Mivel 
a közepes harckocsik deszantolására csak korlátozott számban voltak 
képesek, alapvetően a Pz. I. C harckocsival tervezték felszerelni a gépe-
sített légideszant hadosztályt.16 Erre végül nem került sor. Az első 40 
darabos megrendelést 1941 januárjában adta a Fegyverügyi Hivatal, 
azonban a nyár folyamán – a légideszantok alkalmazásával kapcsolatos 
szándék hirtelen megszűnését követően – törölték a programot. A Pz. I. 
C-ből így csak néhány darab készült. 

                                                      
13 Hart, S. – Hart, R.: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fia könyv-
kiadó , Debrecen, 1999. 11. o. 
14 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 178. o. 
15 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, 
Budapest, 1999. 117. o. 
16 Hart, S. – Hart, R.: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fia könyv-
kiadó , Debrecen, 1999. 11. o. 
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4. ábra. A légideszant csapatok számára kifejlesztett Pz. I. C 
könnyű harckocsi 

A légideszant csapatok könnyűharckocsi-programját törölték 
ugyan, de a Pz. I. C.-vel folytatott kísérletek nem álltak le. A típus erő-
sebb páncélzattal ellátott változatának fejlesztése és gyártása része lett 
annak az 1941 júniusa után felgyorsult programnak,17 ami a gyalogság 
– különösen a gépesített lövészalakulatok – harckocsikkal történő meg-
erősítését, közvetlen támogatását irányozta elő. Habár ez a harceljárás 
némiképp eltért az eredeti, Guderian által megfogalmazott harckocsi-
alkalmazási koncepciótól18, a keleti front tapasztalatai alapján sürgősen 
megkezdték a közvetlen támogató feladatokra rendszeresített Pz. III. N 
Sturmpanzer gyártását19 és rendszeresítését a gépesített lövészcsapa-

                                                      
17 Hart, S. - Hart, R.: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fia könyv-
kiadó , Debrecen, 1999. 12. o. 
18 Guderian már a harmincas években felhívta a figyelmet arra, hogy szükség 
van egy, a gyalogság harcát támogató önjáró tüzérségi eszköz (rohamlöveg) 
létrehozására. Véleményét azonban nem vették figyelembe. A StuG III. gyár-
tását nagyobb mennyiségben csak 1941-ben kezdték meg, ezért voltak kényte-
lenek ideiglenesen harckocsikkal pótolni a hiányzó képességet. 
19Bombay - Gyarmati - Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, 
Budapest, 1999. 122. o. 
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toknál. Ebben a gyalogsági támogató-harckocsi programban kapott vol-
na szerepet a megerősített páncélzatú, gépágyús Pz. I. variáns. A gya-
logsági támogató harckocsik alkalmazása a Stug III. rohamlövegek 
gyártásának felfutása miatt fokozatosan elveszítette jelentősségét, az 
ehhez kapcsolódó programokat törölték,20 így a gépágyús Pz. I. gyártá-
sára sem került sor. Az viszont mindenképpen figyelemre méltó, hogy a 
gépágyúval felszerelt Pz. I. könnyű harckocsit a német szakemberek – 
felderítési tevékenység végzése mellett - alkalmasnak tartották a gya-
logsági támogató feladatok ellátására is.21  

Annak ellenére, hogy a légideszant harckocsi gyártási programot 
törölték, a Luftwaffe fejlesztőmérnökei nem adták fel egy hatékony 
harcjármű fejlesztésre vonatkozó elképzeléseiket.22 A krétai győzelem 
magas veszteségeit elemezve jutottak arra az elhatározásra, hogy min-
den technikai lehetőséget meg kell ragadni a nehéz fegyverzet – kö-
zöttük könnyű harckocsik– deszantolására. A fejlesztés 1942-re veze-
tett el egy 2 fő kezelőszemélyzettel üzemelő könnyű harckocsi kiala-
kításához. A könnyű harckocsiba a légideszant csapatoknál rendszere-
sített kónikus páncéltörő lövegeket tervezték beépíteni, amelyek rend-
kívül kis tömeg mellett igen nagy páncélátütő képességgel rendel-
keztek. A cél egy alacsony építésű, mozgékony eszköz kifejlesztése 
volt. Mivel a légideszant csapatok alkalmazása, szervezeti és haditech-
nikai fejlesztése már 1941-ben derékba tört, ez a program sem vezetett 
eredményre. 

1. 3. A légideszant csapatok tüzérségi eszközei 

A német légideszant csapatokat nagy mennyiségben látták el kis 
tömegű és méretű, szétszerelhető és ejtőernyős konténerben dobható, 
hatékony páncéltörő fegyverzettel. A légideszant csapatok páncéltörő 
fegyverei között megtalálhatóak voltak a könnyű páncéltörő ágyúk, il-

                                                      
20 Hart, S. – Hart, R.: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fia könyv-
kiadó, Debrecen, 1999. 12. o. 
21 A szovjet haderőnél a légideszant csapatoknál rendszeresített T-60 könnyű 
(gépágyús) harckocsikat – a felderítési tevékenység mellett - szintén lövészcsa-
pataik közvetlen támogatására használták. 
22Airborn Operations – A German Appraisal – www. army.mil/cmh-pg/books 
14. és 35. o. 
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letve a háború első felében a páncéltörő puskák, majd 1943-tól a kumu-
latív harci fejjel szerelt kézi páncéltörő rakéták is. 

A legkönnyebb páncéltörő fegyver a 7.92 mm-es Panzerbüsche 
páncéltörő puska volt, amely 1265m/sec kezdősebességű volframmag-
vas lövedékével 25-30 mm páncélt ütött át 300 m távolságról. A fegy-
ver tömege 12.5 kg volt, ami mindössze a fele egy hasonló teljesítmé-
nyű, de hagyományos kialakítású páncéltörő puskáénak. 

A légideszant csapatok kezdetektől alkalmazott, alapvető páncél-
törő fegyvere volt a 37 mm-es Pak-36 páncéltörő löveg. Tömege 328 
kg volt, 500 méteren 36 mm páncélt ütött át. A légideszant csapatok a 
szétszerelhetősége miatt alkalmazták ezt a típust, mivel ez elősegítette 
az ejtőernyős ledobást. Hagyományos lőszerrel középszerű volt a löveg 
páncélátütő képessége, a hozzá kifejlesztett Steilgranate 41-el, egy pus-
kagránátszerű kumulatív lőszerrel azonban 180 mm páncélt ütött át 500 
méteren. Természetesen egy ilyen kumulatív lőszerből – annak eltérő 
alakja és mérete miatt – csak néhány darabot vihetett magával a páncél-
törő ágyú kezelőszemélyzete, míg a hagyományos lőszerből akár több 
tucatot is. 

A Gotha közepes vitorlázógép 1941-es rendszerbe állítása az ejtő-
ernyős hadosztályoknál lehetővé tette a szárazföldi haderőnél alkalma-
zott nagy teljesítményű páncéltörő lövegek rendszeresítését. Az 50 
mm-es Pak-38 páncéltörő löveg 966 kg tömegű volt, 60 mm páncél 
átütésére volt képes 500 méteren. A 75 mm-es Pak 40 páncéltörő lö-
veg tömege 1425 kg volt, 104 mm páncél átütésére volt képes 500 mé-
teren. A lövegeket nem lehetett szétszerelni, ezért a vitorlázógépen 
egyben szállították ezeket. Mozgatásuk gépi erőt igényelt. Habár ezek a 
páncéltörő lövegek jelentős teljesítménnyel bírtak, az ejtőernyővel is 
dobható, könnyű páncéltörő fegyverek iránti igény továbbra is megma-
radt az ejtőernyős légideszant hadosztálynál. 

1940-től egy új konstrukciós megoldás, a kónikus (szűkülő) csövű 
fegyver kifejlesztése lehetővé tette a hagyományos kialakítású páncél-
törő ágyúknál 50-70%-kal könnyebb eszközök rendszeresítését, ami 
komoly lehetőségeket rejtett magában a légi szállítás és az ejtőernyős 
ledobás tekintetében. A kónikus csövű s. Pz. B. 41 páncéltörő fegy-
vert, kimondottan a légideszant alakulatok számára fejlesztették ki. 100 
m távolságon 70 mm páncélt ütött át, 500 méteren pedig 50 mm-t. A 
lövedéket a 28 mm-ről 21 mm-re szűkülő kónikus csőnek köszönhetően 
1400 m/s sebességre gyorsította fel. Tömege 118 kg volt, ami egy ha-
sonló teljesítményű, de hagyományos kialakítású páncéltörő ágyúnak 
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mindössze a negyede. A fegyver a kónikus cső és drága, de hatékony 
wolframmagvas lövedéke miatt költséges volt, gyártása pedig magas 
technológiai színvonalat igényelt. A hozzávetőleg két méter hosszúságú 
fegyver kis tömegű, kis térfogatú eszköz volt. A kis tömeg az ejtőer-
nyős deszantolási eljárás mellett lehetővé tette a kézi erővel történő 
mozgatást is. A fegyver 1940. júliusában került a csapatokhoz. 

A kónikus Le. Pak. 41 páncéltörő löveg 1941-ben került gyártás-
ra. Az 560 kg tömegű ágyú 87 mm páncélt ütött át 500 m távolságon. A 
fegyver 2250 mm hosszú csövének 42 mm-es belépő átmérője 30 mm-
re szűkült, a lövedék kezdősebessége 1270 m/s volt. A kónikus s. Pak. 
41 páncéltörő löveget 1942-től gyártották kis darabszámban. A löveg 
csövének belépő keresztmetszete 75 mm, a kilépő átmérő 55 mm volt. 
A 4322 mm hosszú lövegcső 1120 m/s sebességre gyorsította a lövedé-
ket. Páncélátütő-képessége 500 m távolságon 209 mm, 1000 m távolsá-
gon 145 mm volt. Tömege 1390 kg volt, ami már komolyabb légi szál-
lító kapacitást, illetve a földi mozgatásnál vontató járművet igényelt. 

A Panzerfaust 30, 60 illetve 100, kézi indítású, rakétaelven 
működő kumulatív páncéltörő fegyver 120 mm páncélt ütött át 30, 60 
illetve 100 méter távolságon. Az 5 kg tömegű fegyver a gyalogság pán-
célosok elleni küzdelmének fontos eszköze volt. Hátrányaként felróha-
tó, hogy csak kis távolságról volt hatásos. A légideszant csapatoknál 
1943-tól tömegesen alkalmazták. 

A 88 mm-es Raketenpanzerbüsche (RPzB 54) kézi indítású 
páncéltörő rakéta 180 m lőtávolságon hatásos, 100 mm páncélátütő 
képességű eszköz volt. Ez a 9,2 kg tömegű fegyver rendkívül alkalmas 
volt a légideszant csapatok harckocsik elleni harcának megvívásához. 
Három vetőcső összeerősítésével esetenként könnyű járműre szerelték 
fel, ami az eszköz egyik figyelemre méltó felhasználási formája volt.23  

Az ejtőernyős és légi szállítású légideszant alakulatok tüzérségi 
támogatásának létrehozásában az 1936-1940 közötti időszakban jelen-
tős szerephez jutottak a szétszerelhető, könnyű hegyi ágyúk. A 75 mm-
es le IG 18 F könnyű ágyút, kimondottan a légideszant alakulatok 
számára fejlesztették ki 1938-ban egy hegyi ágyúból. Az „F” jelzés a 
Fallschrimjager szóra utal. Az ágyút – változatonként illetve szükség 
szerint – négy vagy hét darabra szétszerelve ejtőernyővel dobták le re-

                                                      
23 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 129. o. 



 213 

pülőgépről. Az ágyú alapját a 75 mm-es 1935 M Skoda hegyi ágyú ké-
pezte. Tömege 1040 kg, lőtávolsága 10 km volt. A lövedéket 480 m/s 
kezdősebességre gyorsította. A lövegpajzzsal is rendelkező könnyű 
ágyút gumitömlős, rugózott kerékkel szerelték.24 A légi szállítás szem-
pontjából rendkívül kedvező, a hasonló teljesítménnyel rendelkező de 
hagyományos kialakítású ágyúkhoz képest 30-40%-kal kisebb tömeget 
speciális szerkezeti megoldások alkalmazásával érték el. A különleges 
felépítésű csőnél – a stabilitás fokozása érdekében – egy ballaszt fel-
használásával megnövelték a hátrasikló tömeget, ami lehetővé tette az 
ágyú más részeinek kisebb tömegűre méretezését. Ez volt az ejtőernyős 
csapatok mellett a légi szállítású alakulatok fő tüzérségi eszköze. 

A 105 mm-es le Geb. H. 40 hegyi ágyút a légi szállítású alakula-
tok hadosztályszintű tüzérségénél alkalmazták. Tömege 1660 kg, lőtá-
volsága 16,7 km volt. A lövedéket 570 m/s kezdősebességre gyorsítot-
ta. Gumitömlős kerékkel szerelték, több darabra szétszerelve vagy 
egyben szállíthatták repülőgépen.25 A légiszállítású légideszant alakula-
tok legnehezebb tüzérségi eszköze volt. 

A hátrasiklás nélküli fegyverek kifejlesztése 1940-től lehetővé tet-
te a hagyományos lövegek tömegénél hozzávetőleg 70%-kal könnyebb 
tüzérségi eszközök rendszerbe állítását. Az LG típusjelű hátrasiklás 
nélküli lövegek voltak a legjellegzetesebb, légideszant csapatok számá-
ra fejlesztett ágyúk. Ennek kisebbik változata a 75 mm-es LG 40-es 
HSN löveg, melynek tömege mindössze 148 kg volt szemben egy ha-
sonló paraméterekkel bíró hagyományos löveg 1,5-2 tonnás tömegével. 
Maximális lőtávolsága 6800 méter volt. Elkészítették a LG-40 típus-
jelzésű HSN löveg 105 mm-es változatát is, amelynek tömege 388 kg, 
maximális lőtávolsága 8000 méter volt. Ennél a fegyvernél a tömeg 
csökkentése érdekében könnyűfém ötvözeteket alkalmaztak. A későbbi 
LG 42 és LG 43 105 mm-es HSN löveg-változatok tömege a fejlesz-
tések hatására tovább csökkent. A HSN lövegek kumulatív páncéltörő 
lövedék kilövésére is alkalmasak voltak. 

Az ejtőernyős csapatok által széles körben használt aknavetők nél-
külözhetetlen elemét képezték a könnyűlövész alakulatok tűztámogatá-
sának. Az aknavetők egy részét a szárazföldi erők aknavetőiből alakí-

                                                      
24 Kováts – Lugossi – Nagy - Sárhidai: Tábori Tüzérség. Zrínyi, Bp. 1988. 
113. o. 
25 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 174. o. 
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tották ki. Rendszerben állt a légideszant alakulatoknál a könnyen moz-
gatható 50 mm-es le GrW 36 M aknavető, amelynek tömege csupán 
14 kg volt, lőtávolága azonban mindössze 500 méter. A szárazföldi 
haderő alakulatai a háború második évében kivonták ezt a kis teljesít-
ményű eszközt, a légideszant alakulatoknál kis tömege és mérete miatt 
hosszabb ideig szolgálatban maradt. Nagyobb teljesítményű volt a 81 
mm-es aknavető GrW 42 M ejtőernyős változata, amelyet a száraz-
földi haderőnél alkalmazott alaptípusénál rövidebb csővel láttak el, 
hogy beférjen a szabvány ejtőernyős konténerbe. A 81 mm-es aknavető 
57 kg-os tömege26 így lehetővé tette a szétszerelt eszköz háti szállítását 
is. Az aknavető lőtávolsága 2400 méter volt. Az ejtőernyős csapatoknál 
kis mennyiségben rendszerben állt a 105 mm-es hegyi aknavető is,27 
amelynek 150 kg-os tömege szétszerelt állapotban még lehetővé tette 
emberi erővel történő mozgatását, ugyanakkor 4000 m-es lőtávolsága 
kedvező harcászati lehetőségeket biztosított. Az 1942-ben rendszeresí-
tett 120 mm-es sGrW 42 aknavető 280 kg-os tömegével már gépjár-
műves szállítást igényelt. A nehéz aknavető 6000 méter távolságra lőtte 
ki a 16 kg tömegű aknagránátot. 

A légideszant alakulatok légvédelmének hatékony eszköze volt a 
20 mm-es Flak-30 és Flak 38 légvédelmi gépágyú. A változattól füg-
gően 410-480 kg tömegű gépágyú a kis magasságon támadó légi célok 
elleni tevékenység mellett hatásosnak bizonyult az élőerő és a könnyű 
páncélozott célok elleni harcban is. A gépágyú 500 méteren 20 mm 
vastagságú páncél átütésére volt képes.28 A kerekes alvázra szerelt esz-
közt oldalkocsis motorkerékpárral és könnyű terepjáróval is vontathat-
ták. A fegyver Geb Flak 38 jelzésű, hegyivadász alakulatok számára 
kifejlesztett változatát is rendszeresítették a légideszant csapatoknál. Ez 
a könnyen szétszerelhető változat az ejtőernyős légideszant csapatok 
konténeres deszant-eljárása szempontjából volt különösen kedvező. 
Légvédelmi célokra két MG-34-es géppuskából kialakított fegyvert is 
használtak a légideszant csapatok. 

A légi szállítású hadosztályok könnyű légvédelmi tüzér alegysége-
inél alkalmazták a 37 mm-es Flak 18/36 és Flak 37/43 légvédelmi 

                                                      
26 Szántai József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 105. o. 
27 Roger Edwards: German Airborne Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974  27. o. 
28 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 156 és 179. o. 
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gépágyúkat. A változattól függően 1250-1750 kg tömegű gépágyú a 
légvédelmi tevékenység mellett páncélozott célok ellen is hatásosnak 
bizonyult, mivel 35 mm vastagságú páncél átütésére volt képes 500 mé-
teren. A kerekes alvázra szerelt eszközt terepjáró gépjárművel is von-
tathatták. 

A légi szállítású légideszant hadosztályok nehéz légvédelmi tüzér 
alegységeinél rendszeresített tüzérségi eszköz volt a 88 mm-es Flak 
18/36/37 és Flak 41 légvédelmi ágyú. A légvédelmi ágyú tömege vál-
tozattól függően 5000 kg és 7800 kg között mozgott. Légi célok elleni 
hatásos tetőpontmagassága 8000 m volt, ugyanakkor – változattól füg-
gően 130-180 mm páncélt ütött át 1000 m távolságon. Ez a teljesítmény 
a háború végéig bármilyen páncélozott cél leküzdéséhez elegendőnek 
bizonyult. A teljesen körbeforgatható ágyú négy talpra leeresztve, illet-
ve földi célok ellen kerekes alvázról is tüzelhetett. A nagy tömegű lö-
veg vontatására az M 8-T Zgkw KM m 9/10/11 féllánctalpas vonta-
tót29 alkalmazták. A vontató tömege 11 tonna volt, hajtásáról válto-
zattól függően 115-130 LE teljesítményű motorok gondoskodtak. A 88 
mm-es Flak lövegek gyártási darabszáma jóval meghaladta a 10000-et, 
ami lehetővé tette tömeges harctéri alkalmazásukat. 

1. 4. A légideszant csapatok gyalogsági fegyverzete 

Kézifegyverek tekintetében kiemelten kezelték a könnyű fegyver-
zetű légideszant alakulatokat. Ezek a csapatok a szárazföldi erőkhöz 
mérten jóval nagyobb arányban használtak automata fegyvereket, pl. a 
könnyű és kisméretű MP-38 és MP 40 géppisztolyt. Emellett a német 
légideszant alakulatok más kézi és támogató fegyvereket – hagyomá-
nyos és légvédelmi géppuskákat, golyószórókat és mesterlövész puská-
kat - is használtak. A légideszant csapatok számára fejlesztették ki a 
7,92 mm-es Kar. 98 gyalogsági puska „ejtőernyős” változatát, mely-
nek tusája behajtható, így hossza az eredeti változaténál kisebb volt. A 
puskák egy részét távcsővel látták el. 

A Luftwaffe már 1940-ben megrendelte a hadiipartól a német légi-
deszant csapatoknál rendszeresítésre szánt korszerű egyéni lőfegyver 

                                                      
29 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 262-265. o. 
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kifejlesztését.30 A légideszant-fegyverrel szemben támasztott követel-
mény a kis tömeg, a rövid, tömör kialakítás és a sorozatlövés kiváltásá-
nak képessége volt. A légierőnek már az első világháború végén voltak 
gázdugattyús, automata fegyverei, ezért az új fegyver kifejlesztése ebbe 
az irányba mozdult el. Az ejtőernyős csapatok számára 1941 folyamán 
kifejlesztettek egy sorozatlövésre is alkalmas gázdugattyús karabélyt, 
amely 500 mm-es csövének köszönhetően megfelelően rövid volt. Ez a 
fegyver a hagyományos, rendszerben álló puskalőszert tüzelte, így 
problémák adódtak a túlzott torkolattűzzel és az erős visszarúgással. A 
karabély feleslegesen erős lőszerrel tüzelt. Beigazolódott, hogy szükség 
van egy új, rövidebb lőszer kifejlesztésére, mivel az ezzel működő 
fegyver rövidebb reteszúttal rendelkezik, rövidebb csővel szerelhető, és 
könnyebb szerkezeti kialakítású lehet. A légideszant alakulatok számá-
ra kifejlesztett, jövőbe mutató konstrukciójú 7,92 mm-es 
Fallschirmjager Gewehr 42 gázdugattyús gépkarabély gyártása bo-
nyolult és technológiaigényes volt ugyan, de kiemelkedő teljesítmény-
paraméterekkel rendelkezett: a lövedék torkolati sebessége 760 m/sec 
volt, ami 800 m hatásos lőtávolságot biztosított, 500 lövés/perc tűz-
gyorsaság mellett. A fegyver tömege 4,6 kg, hossza fix válltámasszal 
930 mm volt. Az FG 42-es húsz és harminc karabélylőszert befogadó 
tárral szerelt roham és könnyű támogató fegyver volt. Egyes alkatrészei 
– köztük a fegyver tusa – műanyagból készültek. 1942 januárjában 
rendszeresítették és vetették be először. Hitler leállíttatta gyártását, 
amely közel két éves szünet után indult el újra. 

Kimondottan a német légideszant csapatok számára fejlesztették ki 
a kis méretű Flammenwerfer Tragbar gyalogsági lángszórót is. A 
lángszórókat a légideszant csapatok nagy hatékonysággal használták 
erődített objektumok elfoglalásakor. Az elfoglalt objektumoknak a saját 
csapatok beérkezéséig történő megtartásában nagy hasznát vették a kü-
lönféle – többségében kisméretű – aknáknak, robbanóanyagoknak és 
más műszaki anyagoknak.  

                                                      
30 Chris McNab: Fallschirmjager: A német ejtőernyős – haderő képes története 
a II. világháborúban. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 2000. 166. o. és Bru-
ce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 140. o. 
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2. A német légideszant csapatok szervezeti fejlődése 

2. 1. Az ejtőernyős légideszant csapatok szervezeti fejlődése 

A német ejtőernyőscsapatok fejlődése főként a szovjet és az olasz 
példákat követve indult meg – kissé megkésve –, a harmincas évek má-
sodik felében. Az első német légideszant alakulat felállítására 1935 áp-
rilisában került sor, ekkor még a Wehrmacht alárendeltségében. Az ala-
kulatot egy vadászzászlóaljakból szervezett ezredből hozták létre, és 
nem sokkal később, 1935 végén Hermann Göring közbenjárására az ej-
tőernyős ezred a Luftwaffe alárendeltségébe került. 

1936-ban robbantási feladatokban járatos műszaki alegységeket 
csatoltak az ejtőernyős-ezredhez, de egyéb támogató elemet nem. A lé-
gierő a rendelkezésre álló szállító-repülőgépek, ejtőernyők és könnyű 
fegyverzet felhasználásával egy kis csoportokban, mélységi felderítő, 
diverziós, illetve különleges hadviselés jelleggel alkalmazott ejtőernyős 
erőt alakított ki és gyakorlatoztatott. A kiképzési feladatok végrehajtása 
céljából létrehoztak egy ejtőernyős kiképzőközpontot is. 

1937-ben egy Mecklenburgban megrendezésre kerülő gyakorlaton 
az ejtőernyős-ezredet bemutatták a katonai és a politikai felső vezetés-
nek. Az ejtőernyősök nagy sikert arattak, fejlesztésük a jövőben biztosí-
tottnak látszott. Megkezdődtek a vitorlázó-repülőgépes kísérletek. A lé-
gierővel párhuzamosan a Wehrmacht is létrehozta ejtőernyős-századát, 
és önálló kísérletekbe kezdett a légideszantok alkalmazása területén. 

1938-ra az ejtőernyős alakulatok szervezetén belül, azok kiegészí-
téseképpen létrehozták az első deszant-vitorlázógépes rohamegysége-
ket. Ugyanakkor a Wehrmacht ejtőernyős-századát zászlóaljjá fejlesz-
tette, melynek ejtőernyős nehézgyalogos századai különféle nehéz-
fegyverek alkalmazásával kísérleteztek, közelítve ezzel az ejtőernyős-
csapatok tevékenységét a hagyományos gyalogsági harchoz31. Létrejött 
az első légi szállítású alakulat is, amikor a Wehrmacht a 22. gyaloghad-
osztályt kiképezte szállító-repülőgépen történő deszantolásra. A légi 
szállítású alakulat 1938-ban felvette a légideszant-hadosztály nevet. 

                                                      
31 Chris McNab: Fallschirmjager: A német ejtőernyős – haderő képes története. 
Hajja és fia, Debrecen, 2000. 10-16. o. 
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1939-ben a szárazföldi haderőnem és a légierő ejtőernyős erőit 7. 
légihadosztály néven egyesítették, és egy tüzérosztályt rendeltek hoz-
zá. A hadosztály ekkor két ejtőernyős ezredből, egy vitorlázógépes 
zászlóaljból, egy tábori és egy páncéltörő tüzérosztályból és egy mű-
szaki zászlóaljból állt. Parancsnokuk, Kurt Student tábornok a korábbi, 
inkább kisebb kommandók bevetésére irányuló törekvésekkel szemben 
már ekkor a nagyléptékű légideszant-hadműveletek mellett foglalt ál-
lást, és ebben a szellemben irányította a szervezeti struktúra fejlesztését. 

Az 1940-es hadműveletek alkalmazási tapasztalatai alapján meg-
történt a 7. ejtőernyős hadosztály és a 22. légideszant hadosztály össze-
vonása a XI. légideszant hadtestbe. Ez logikus lépés volt, mivel az 
eddigi háborús tapasztalatok beigazolták Student elképzelését, amely 
szerint a légideszant helyes alkalmazása nem kis, csak ejtőernyősökből 
álló csoportok bevetése, hanem egy első hullámban ejtőernyővel és 
rohamdeszant-vitorlázógépekkel, második hullámban leszálló deszant-
ként, nehéz fegyverekkel érkező nagy létszámú erő harcba vetését je-
lenti.  

5. ábra: A német ejtőernyős hadosztály szervezeti felépítése, 1940. 

Rövidítések: eje. tü. o.: ejtőernyős tüzérosztály; eje. pct. o.: ejtő-
ernyős páncéltörő osztály; eje. lé. o.: ejtőernyős légvédelmi osztály; eje. 
gpu. z.: ejtőernyős géppuskás zászlóalj; eje. mű. z.: ejtőernyős műszaki 
zászlóalj; eje. eü. z.: ejtőernyős egészségügyi zászlóalj, eje. mkp. 
szd.:ejtőernyős motorkerékpáros század, eje. e.: ejtőernyős ezred; eje. 
z.: ejtőernyős zászlóalj, eje. szd.: ejtőernyős század; eje. n. szd.: ejtőer-
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nyős nehézfegyver század; vit. rep. e.: vitorlázó repülő ezred; vit. rep. 
z.: vitorlázó repülő zászlóalj. 

1941 tavaszán rendszerbe állították az első Me-321 vitorlázó repü-
lőgépeket, mivel a gyakorlati tapasztalatok alapján bebizonyosodott, 
hogy a légideszant harcának valóban hatékony megvívásához szükséges 
a nehéz haditechnikai eszközök – harckocsik, nehéz tüzérségi eszközök 
és vontatók – deszantolása. Megfogalmazták, hogy ennek a képesség-
nek a kialakítása feltétlenül szükséges az angliai invázió végrehajtásá-
hoz.32 A tervezett inváziós hadművelethez kapcsolódóan az új típusú 
vitorlázógépekkel begyakorolták a nehéz haditechnikai eszközök 
deszantolását, majd májusban megkezdték a tehervitorlázók ezredbe 
szervezését. A járművek, harckocsik és nehéz tüzérségi eszközök terep-
re végrehajtott deszantolásával a könnyű fegyverzetű légideszant csapa-
tok kiemelkedő képességek birtokába jutottak, szervezetükön belül lét-
rehozhatók lettek nehezebb elemek is. Elsősorban légvédelmi 
tüzérosztály illetve ezred légi szállítása merült fel, az inváziós felkészü-
léskor főként 88 mm-es légvédelmi ágyú vontatóval együtt történő 
deszantolását gyakorolták. Emellett a nagy teljesítményű szállító flottá-
ra építve Student tábornok egy páncélos légihadtest felállítására tett ja-
vaslatot a katonai felső vezetésnek. A javaslat szerint a páncélos légide-
szant hadtest 126 harckocsiból álló páncélos ezredből és két ejtőernyős 
ezredből álló légideszant hadosztályból, egy légi szállítású páncélgráná-
tos (motorizált) hadosztályból, támogató elemekből, illetve a 
légihadtest szállításához szükséges 150 db szállítógépből, köztük Me-
321 típusú nehéz vitorlázógépekből állt volna.33 A légideszant csapa-
toknál megjelenő új légi szállító és haditechnikai eszközök szükségessé 
tették a csapatok szervezeti átalakítását. 

Ekkor, 1941 májusában éles fordulat állt be a légideszant csapa-
tok fejlesztésében. A jelentős veszteségekkel járó krétai légideszant 

                                                      
32 „German military leaders concluded that any airborne assault on England 
must be backed up by air-landed tanks, self-propeld guns, and the 
indispensable 88 mm anti-aircraft guns. Without these weapons the invasion of 
England would be doomed, they felt.” Mrazek, James E.: Fighting Gliders of 
World War II. St. Martin’s Press, New York, 1982. 41. o. 
33 Hart, S. - Hart, R.: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fia könyvki-
adó, Debrecen, 1999. 11. o. és Airborn Operations – A German Appraisal – 
www. army.mil/cmh-pg/books 12. o. 
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műveletet követően Hitler véleménye élesen megváltozott a hollandiai 
hadjáratnál még kiemelkedően sikeresnek értékelt légideszant csapatok 
alkalmazását illetően, és kijelentette, hogy bevetésüknek nincs értelme 
többé. Az ejtőernyős csapatokat júniustól a keleti fronton kizárólag 
gyalogságként alkalmazták. Felőrlő jellegű gyalogsági feladatok és 
mellőzés várt a feleslegesnek ítélt légideszant csapatokra, így nemhogy 
szervezeti fejlesztésükre nem került sor, hanem az előző évben felállí-
tott hadteststruktúrát is felbontották. Kurt Student és Albert Kesselring 
tábornokok folyamatosan javaslatokat tettek a katonai felső vezetés fe-
lé néhány jelentős eredményt ígérő légideszant hadművelet végrehajtá-
sára, amelyek a háború egész kimenetele szempontjából kulcsfontossá-
gú Málta, és a kaukázusi olajvidék egyes területeinek elfoglalását 
célozták. Ezeket a terveket azonban a legfelsőbb szinten sorra elutasí-
tották. 

1942-ben sem történt szervezeti fejlesztés a légideszant csapatok-
nál. A könnyűgyalogos erőket továbbra is hagyományos gyalogsági 
szerepkörben alkalmazták. Ezeknek az alakulatoknak a szárazföldi had-
erő egységeihez képest jóval könnyebb volt a fegyverzete, ezért na-
gyobb veszteségeket szenvedtek a harcban. A légideszant alakulatok 
1938 és 1941 között kiképzett és folyamatosan gyakoroltatott állomá-
nya többségében elpusztult a keleti fronton, az újonnan érkezett állo-
mány pedig csak gyalogsági kiképzéssel rendelkezett. Habár a szerve-
zeti keretek – a két légideszant-hadosztály – megmaradtak, speciális 
harcászati képességeiket lassan elvesztették.  

1943-ban a más haderőknél tapasztalható ejtőernyős és légideszant 
szervezeti fejlesztések és a légideszant bevetések nagy számának hatá-
sára tarthatatlanná vált a felső vezetés teljes elzárkózása a légideszant 
műveletektől. Ekkortól ismét fogadókészség mutatkozott a légideszant-
csapatok rendeltetésszerű alkalmazására, illetve fejlesztésére. A légi-
deszant-csapatok egy részét kivonták a keleti front felőrlő küzdelmei-
ből, és megszálló erőként alkalmazták őket, egyfajta mozgósítható tar-
talékot képezve ezzel. Határozott fejlesztések kezdődtek. Újjászervezték 
a 22. légideszant-hadosztályt. A vezérkar parancsot adott egy második 
ejtőernyős hadosztály felállítására, majd az év végén a harmadik és a 
negyedik ejtőernyős-hadosztályt is felállították. Ettől az évtől kezdve 
sorra hajtották végre az ezred és zászlóalj szintű műveleteiket a légi-
deszant csapatok. 
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1944-ben, 1945 tavaszáig bezárólag további hat ejtőernyős had-
osztályt állítottak fel. Végül a két hadtestből álló 1. ejtőernyős hadse-
regbe szervezték a német ejtőernyős légideszant-erőket, összesen 
160000 fő létszámmal. Ennek azonban már csak papíron volt jelentősé-
ge, a gyakorlatban a légideszant-csapatok állománya – akárcsak az 
egész német haderőé – felhígult, és ez a magas fokú kiképzettséget 
igénylő területeken erősen éreztette hatását. 1944-től a légierő sem volt 
képes a légideszant műveletekhez szükséges légifölény biztosítására. 

2. 2. A légi szállítású alakulatok fejlődése 

A német haderőben igen nagy számban voltak jelen a légi szállí-
tásra speciális felszerelésüknél fogva alkalmas hegyivadász alakulatok, 
mégis nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket csak szükség esetén lehet igény-
be venni erre a feladatra, és létre kell hozni egy speciálisan felszerelt, 
szervezett és kiképzett légi szállítású deszant-alakulatot. 

A 22. gyaloghadosztály egy ezredét 1938-ban vonták be az ejtőer-
nyőscsapatokkal végrehajtott közös gyakorlatozásba. A sziléziai had-
gyakorlatot követően az egész hadosztályt a légi szállítású feladatok 
ellátására jelölték ki és 22. légideszant hadosztályra módosították 
megnevezését. A hadosztály szervezeti felépítését és fegyverzetét a légi 
szállítás feladatrendszeréhez igazodva alakították át. A lövésszázadokat 
hagyományos szakaszok helyett 18 fős csoportokra osztották fel, mivel 
ennyi ember fért el a Junkers Ju-52 szállító repülőgép fedélzetén. Az 
ezredszintű és a hadosztályszintű tüzérséget is érintette az átalakítás. Az 
ezredek gyalogsági löveg (mai értelemben tábori löveg) századainál – a 
szárazföldi haderő gyaloghadosztályaitól eltérően – kizárólag a 75 mm-
es hegyiágyút alkalmazták, a hadosztály tüzérezredének három osztá-
lyát - a 105 mm-es tarackok helyett – szintén ezzel a könnyű tüzérségi 
eszközzel szerelték fel. A tüzérezred negyedik, eredetileg 150 mm-es 
lövegekkel ellátott ütegénél alkalmaztak csak 105 mm-es tarackot. A 
többségében 75 mm-es hegyi ágyúkra épülő tüzérség szervezete szintén 
követte a légi szállítás sajátosságait: a gyalogsági löveg századokat itt is 
olyan csoportokra osztották fel, amelyek egy hegyi ágyúból és hat fő 
kezelőszemélyzetből álltak, így elfértek egy Ju-52 szállítógép fedélze-
tén.34 Ennek a szervezeti kialakításnak egyik jelentős hátránya volt a 
JU-52-es korlátozott szállítókapacitása miatt jelentkező igény a nagy-

                                                      
34 Roger Edwards: German Airborne Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974 62 és 136. o. 
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számú szállító-repülőgépre és a nehézfegyverek hiánya. Ennek ellenére 
a hadosztály jelentős sikereket ért el Dániában, Hollandiában és Nor-
végiában. 

1940-ben a 22. légideszant hadosztályt és a 7. ejtőernyős hadosz-
tályt összevonták a XI. légideszant hadtestbe. Az összevonás voltakép-
pen formális volt, hiszen a két hadosztály évek óta együtt gyakorlato-
zott, és az 1940-es nyugat-európai légideszant hadműveletnél is együtt 
harcoltak. Az év végén megkezdődött a hadművelet tapasztalatainak ér-
tékelése, továbbá a felkészülés egy esetleges Anglia elleni invázióra, új 
fegyverek illetve repülőgépek rendszerbe állítása. 

1941 tavaszán az új haditechnikai eszközök megjelenése lehetővé 
tette a 22. légideszant hadosztály korszerűsítését és szervezeti átalakítá-
sának megkezdését, a még friss harci tapasztalatok figyelembevételé-
vel. A Messerschmitt Me-321 nehéz tehervitorlázó rendszerbe állítása 
megoldotta a 88 mm-es légvédelmi ágyú vontatóval együtt történő légi 
szállítását és deszantolását terepre, amely a légvédelem és főként a 
páncélosok elleni harc területén jelentett előrelépést a légideszant-
csapatok számára. Korlátozott darabszámban megoldhatóvá vált az ak-
kor legnehezebb Pz. III. és Pz. IV. harckocsik és egyéb páncélozott 
harcjárművek deszantolása is. A legyártott 200 darab Me-321 tehervi-
torlázó rendszerbe állítása biztosította volna a 22. légideszant hadosz-
tály, illetve a tervezett gépesített légideszant hadtest képességeinek nö-
velését, a repülőterektől való függésük csökkentését. A szervezeti 
változtatások végrehajtására azonban már nem került sor, mivel a szá-
razföldi haderő nem vonakodott jelentősebb erők átadásától a légierő 
felé, illetve 1941 májusától a légideszant-csapatok alkalmazására irá-
nyuló szándék is megszűnt. A krétai hadművelet után az ejtőernyős-
deszant-csapatokat gyalogsági szerepkörben alkalmazták, légideszant 
bevetésekre nem került sor, így az ejtőernyőscsapatok és a légi szállítá-
sú légideszant-csapatok összevonásával létrejött hadtest együtt tartásá-
nak sem volt gyakorlati jelentősége. A 22. légi szállítású hadosztályt – 
amelyet 1937 óta erre a feladatra képeztek ki és alakítottak át –a követ-
kező két évben egyszerű gyalogságként alkalmazták a keleti fronton. 

1942-ben nem történt szervezeti fejlesztés a légi szállítású hadosz-
tálynál. A könnyűgyalogos erőt gyalogsági szerepkörben alkalmazták, a 
harcokban nagy veszteségeket szenvedtek. A Luftwaffe számára ebben 
az évben nem adódott lehetőség sem az ejtőernyős, sem a légi szállítású 
erőinek szervezeti fejlesztésére. A repülőterek elleni szárazföldi táma-
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dások elhárítása céljából megkezdődött a Luftwaffe tábori alakulatai-
nak felállítása35. A felállított ezredek, majd hadosztályok jellegzetessé-
ge a könnyűlövész (vadász) alakulatok és a gépágyús, illetve löveges 
légvédelmi tüzér alakulatok egyfajta kombinálása volt, ami a haderő-
nemnél rendelkezésre álló nagyszámú 20 mm-es gépágyú és 88 mm-es 
légvédelmi ágyú miatt kézenfekvő megoldás volt. Ez a könnyűlövész 
(vadász) és légvédelmi alakulatokat kombináló szervezeti modell éppen 
az ejtőernyős-alakulatoknál tűnt fel ideiglenes megoldásként még 1936-
ban, amikor a Luftwaffe „Hermann Göring” ezredénél ejtőernyős és 
légvédelmi, később ejtőernyős, lövész és légvédelmi zászlóaljakból ala-
kították ki a szervezetet. 36 A Luftwaffe újonnan felállított szárazföldi 
alakulatai közül az egyik 1942-ben is a „Hermann Göring” volt, ezút-
tal azonban egy könnyűlövész (vadász) ezredet és egy légvédelmi ezre-
det tartalmazó dandár formájában.37 A Luftwaffe szárazföldi alakulata-
inak felállításakor alkalmazott vegyes könnyűlövész-légvédelmi tüzér 
szervezeti forma a későbbiekben hatással voltak a légi szállítású légide-
szant alakulatok fejlődésére is. 

1943-ban a keleti frontról feltöltés és átszervezés céljából haza-
szállították a 22. légi szállítású légideszant hadosztályt. Még ebben az 
évben gépesítették, megnevezését pedig „Luftland”-ra módosították,38 
ami alatt a német katonai terminológia motorizált légi szállítású légide-
szantot értett. A hadosztály egyes elemeit légi úton szállították az afri-
kai hadszíntérre. Ezzel párhuzamosan sor került egy a Luftwaffe alá-
rendeltségében tevékenykedő páncélos magasabbegység felállítására 
is. A páncélos ezredből, egy ejtőernyős-ezredből, két gránátos ezredből, 
egy tábori és egy légvédelmi tüzérezredből, továbbá támogató elemek-
ből felállított,39 páncélos-hadosztállyá felfejlesztett ”Hermann Göring” 
dandár egyes részeit 1942 végén és 1943-ban szintén légi úton szállítot-
ták Afrikába. A hadosztály haditechnikai eszközeinek többsége – egé-
szen a Pz. III. harckocsikig bezárólag – elméletileg légi szállítható volt, 

                                                      
35 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. 107. o. 
36 Bender, Roger James: Air Organizations of the Third Reich: Luftwaffe. D-D 
Associates, California 1972. 150-151. o. 
37 Uo. 153. o. 
38 Roger Edwards: German Airborne Troops 1936-1945. Garden City, 
Doubleday, 1974 62 és 136. o. 
39 Bender, Roger James – Law, Richard D.: Uniforms, Organisation and 
History of the Afrikakorps. D-D Associates, California 1973. 93 o.  
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az 1943-ban rendszerben álló Pz IV. harckocsik azonban már nem vol-
tak erre alkalmasak. Habár az afrikai harcok után újjá szervezett had-
osztály 1943 második felétől elnevezésében („Fallschirmpanzer – 
Division”) is tükrözte kötődését az ejtőernyős fegyvernemhez, az egyre 
nagyobb tömegű haditechnikai eszközök rendszerbe állításával légi 
szállításra való alkalmasságát a harckocsik vonatkozásában gyakorlati-
lag elveszítette. Az ejtőernyős, kettős feladatrendszerű légvédelmi tüzér 
és gránátos (gépesített lövész) struktúrák összevonásával létrehozott 
magasabbegység felállításával kapcsolatos szervezet-fejlesztési tapasz-
talatokat a következő évben hasznosították. 

6. ábra: „Luftland” légi szállítású hadosztály szervezeti felépíté-
se, 1944. 

Rövidítések: rlg. o.: rohamlöveg osztály; pct. o.: páncéltörő osz-
tály; tü. o.: tüzérosztály; feld. z.: felderítő zászlóalj lé. tü. e.: légvédelmi 
tüzér ezred; n. lé. tü. o.: nehéz légvédelmi tüzérosztály, k. lé. tü. o.: 
könnyű légvédelmi tüzérosztály; eje. e: ejtőernyős ezred; eje. z.: ejtőer-
nyős zászlóalj, eje. szd.: ejtőernyős század; eje. n. szd.: ejtőernyős ne-
hézfegyver század; gr. e.: gránátos ezred; gr. z.: gránátos zászlóalj. 

1944-ben a Luftwaffe erőltetett ejtőernyős szervezeti fejlesztése 
hatással volt a légi szállítású légideszant alakulatok fejlesztésére is. Az 

 Légi szállítású 
hadosztály 

     gr. e. 

gr. z. k. lé. tü. o. n. lé. tü. o. 

feld. z. 

 eje. e. 

eje.n.szd 

  eje. z. 

eje. szd. 

rlg. o. 

pct. o. 

lé. tü. e. 

tü. o. 

 



 225 

év elején felállították a 91. „Luftland” hadosztályt.40 A gépesített légi 
szállítású deszant-hadosztály szervezete egy ejtőernyős ezredből, két 
gránátos ezredből, egy légvédelmi tüzérezredből,41 illetve, támogató 
elemekből állt.42 A hadosztály vegyes szervezete, a közös alárendelt-
ségben tevékenykedő légi szállítású és ejtőernyős alakulatok és a 88 
mm-es ágyúkra alapozott, páncéltörő célra is alkalmazható légvédelmi 
tüzérség az 1941-es inváziós gyakorlatok folyamán felállítani kívánt lé-
gideszant szervezet jellegzetes vonásait hordozta, ugyanakkor magán 
viselte a Luftwaffe tábori és páncélos-hadosztályainak jellegzetességeit 
is. A hadosztály kialakítását valószínűleg nagymértékben befolyásolta a 
légi szállítással kapcsolatban az afrikai hadszíntéren az előző év folya-
mán megszerzett tapasztalat. Ez a megkésett szervezeti fejlesztés tük-
rözte azokat a légi szállítású légideszant-csapatokkal kapcsolatos elkép-
zeléseket, amelyek még 1940-ben és 1941-ben alakultak ki. 1945-ben, 
az utolsó háborús év öt hónapjában, már nem történt szervezeti fejlesz-
tés a légi szállítású légideszant-alakulatnál. 

2. 3. A különleges műveleti erők fejlődése 

1936-ban, a német légideszant-csapatok szervezeti fejlődésének 
korai fázisában felmerült egy elképzelés, amely szerint a légideszant 
csapatokat célszerű könnyű fegyverzetű, kis létszámú csoportokba szer-
vezni, és főként diverziós céllal alkalmazni. A Luftwaffe alárendeltsé-
gében szervezett első ejtőernyős alakulatok ezt az elképzelést tükrözték. 
Habár a légideszant-csapatok szervezeti fejlődése a következő évek fo-
lyamán a nehezebb fegyverzettel is támogatott ejtőernyős és vitorlázó 
repülőgépes ezredek, illetve a légideszant és légi szállítású hadosztály-
ok felállítása felé mozdult el, a különleges hadviselés erők három évvel 
későbbi létrehozásakor bizonyos mértékig mégis csak megvalósult az 
1936-os elképzelés, amely szerint a könnyű fegyverzetű légideszant-
csapatok harceljárása sikerrel alkalmazható a különleges hadviselés te-
rületén. 

                                                      
40 Bruce Quarrie: Das Grosse Buch der Deutschen Heere im 20. Jahrhundert. 
Podzun-Pallas, Friedberg, 1990. 121. o. 
41 Anthoni Hall : D- Nap: Az Overlord hadművelet napról napra, Hajja és fia 
könyvkiadó , Debrecen, 2004. 189 és 110. o. 
42 A támogató elemek teljes körének pontos összetétele további kutatást igé-
nyel. 
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1939-ben a német haderő szervezetében elsőként létrehozott kü-
lönleges hadviselés erő a német vezérkarnak, az Oberkommando 
Wehrmachtnak (OKW) alárendelt katonai titkosszolgálat, az Abwehr 
szervezeti részét képező Brandenburgi hadosztály volt. Tevékenysé-
gük folyamán Brandenburgi kommandók néhány esetben vitorlázó re-
pülőgépes és ejtőernyős légideszant harceljárást is alkalmaztak. Habár a 
légideszant harceljárást – az átszivárgás, csónakon történő bejutás és 
egyéb eljárások mellett – az ellenség mélységébe történő bejuttatás 
egyik lehetséges eszközeként kezelték, a brandenburgi hadosztály szer-
vezeti elemeként mégsem jelent meg ejtőernyős vagy vitorlázógépes 
alegység. Különleges műveleti működését a hadosztály 1943-ig, a né-
met haderő támadó hadműveleteinek kifulladásáig folytatta, ekkortól 
főként hagyományos összfegyvernemi harcra alkalmazták erőit. 1944-
re a Brandenburgi hadosztály teljesen elvesztette különleges hadviselés 
jellegét, ezért páncélgránátos hadosztállyá szervezték át, diverziós te-
vékenységben járatos állományát pedig átadták az SS különleges műve-
leti erőinek43. 

1943-ban a másodikként szervezett különleges hadviselés erőt az 
SS alá rendelt katonai titkosszolgálat, a Birodalmi Biztonsági Főhiva-
tal (RSHA) részeként hozták létre Friedenthal Különleges Alakulat 
néven. Létrehozásakor még csak század szinten tartott ennek az alaku-
latnak a szervezése, 1944-ben azonban – a Wehrmachttól beérkeztetett 
személyi állománynak köszönhetően – már hat zászlóalj méretűre fej-
lesztették fel erőit. A Friedenthal Különleges Alakulat szervezeti fejlő-
désének utolsó állomásaként 1944-ben létrehozott különleges műveleti 
dandár két ejtőernyős zászlóaljjal is rendelkezett.  

3. A második világháborús német légideszant fegyvernem 
vizsgálatának összegzése 

A német légideszant-csapatok harceljárását és alkalmazását il-
letve eredményességét a második világháborúban leginkább az a kö-
rülmény befolyásolta, hogy nem született a légideszant alkalmazására 
vonatkozó átfogó hadműveleti elmélet sem a háborút megelőző idő-
szakban, sem a korai háborús években. A légideszant-csapatok hadmű-
veleti és harcászati alkalmazását megfogalmazó elmélet, és az ebből le-
vezethető harcászati szabályzat hiánya negatív hatást gyakorolt az 
alkalmazásra a háború folyamán. A légideszant alkalmazása, a csapatok 

                                                      
43 Kőszegvári Tibor: Diverzió. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 27. o. 
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szervezeti fejlesztése így esetlegessé vált, a politika véleményformálá-
sának hatása alá került. Így történhetett, hogy egyes időszakokban, 
amikor a légideszantot alkalmazni kellett volna, nem alkalmazták, és 
amikor már semmiféle reális lehetőség nem mutatkozott alkalmazására, 
intenzív fejlesztésébe kezdtek.  

Az észak és nyugat-európai hadjárat során végrehajtott légi-
deszant műveletek több, viszonylag kis mélységben, azonos időben 
végrehajtott légideszant-bevetésből álltak. A hadjárat folyamán kiala-
kult egy harceljárás, amely szerint a viszonylag kis létszámú, általában 
repülőterek elfoglalása céljából bevetett ejtőernyős deszantot jóval na-
gyobb létszámú légi szállítású deszant követi. Vitorlázó repülőgépeket 
csak kis számban alkalmaztak, és akkor sem a lövészgyalogság, vagy a 
nehézfegyverzet deszantolására, hanem speciális rohamműveletek vég-
rehajtására. A légideszant-műveletek a légifölény birtokában zajlottak, 
eredményesek voltak, és jelentős mértékben hozzájárultak a gépesített 
csapatok gyors előretöréséhez, végső soron a hadjáratok sikeres kime-
neteléhez. Ugyanakkor a hollandiai hadjárat folyamán, a repülőterek 
egyre fokozódó védelme miatt már érzékelhető volt, hogy nem lehet 
ilyen mértékben építeni a kiépített repülőterek elfoglalására, a légi szál-
lítású gyalogság deszantolását legalább részben függetleníteni kell a re-
pülőterektől. Az 1941 tavaszára lezajlott haditechnikai fejlesztési fo-
lyamat nyomán elméletileg lehetővé vált egy továbbfejlesztett harc-
eljárással tevékenykedő légideszant létrehozása, amely a rendszeresített 
új vitorlázó repülőgépeknek köszönhetően már részben képes terepre 
deszantolni élőerőt és nagyobb tömegű haditechnikát. Mindez a légi-
deszant harceljárás lehetőségeinek szélesedését vetítette előre. 

A Krétán végrehajtott légideszant-hadművelet éles fordulópontot 
jelentett a fegyvernem alkalmazásával kapcsolatban. A német légide-
szant részéről rendkívül kedvezőtlen körülmények közt, egy felkészült 
és túlerejű ellenséggel szemben megkezdett küzdelem végül is győze-
lemmel végződött. A művelet folyamán világossá vált, hogy a földi 
harcát vívó légideszant legfontosabb támasza a támogató légierő. Az is 
bebizonyosodott, hogy a vitorlázógépek sikerrel alkalmazhatóak úgy 
nehézfegyverzet deszantolására, mint rohamdeszant feladatokra. Az el-
szenvedett veszteségek hatására a légideszant-csapatok alkalmazásának 
két éves szüneteltetése következett. Ebből semmiféleképpen nem von-
ható le olyan következtetés, hogy a német tábornoki kar elfordult volna 
a légideszant harceljárástól, mivel a későbbiekben számos alkalommal 
javasolták deszantok bevetését. 
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A rendelkezésre álló szakirodalmi utalások44 alapján megvizsgál-
tuk a német légideszantok alkalmazásának lehetőségét illetve gyakorla-
tát a Szovjetunió elleni támadó hadműveletek folyamán. Fél évvel a 
támadás megindítása előtt megfogalmazott Barbarossa direktívában 
Hitler még az ejtőernyős és légi szállítású csapatok széles körű alkal-
mazását jelölte meg a légierő egyik feladataként, hidak és átkelőhelyek 
elfoglalása illetve vasútvonalak pusztítása érdekében.45 A hadművelet 
kezdeti szakaszában a légideszantok alkalmazását még gátolta a krétai 
hadműveletnél elszenvedett veszteség. A 7. ejtőernyős hadosztály       
60 %-a azonban Kréta után is megmaradt. A sebesültek egy része idő-
vel visszatért egységéhez, emellett folyamatosan nagyszámú, az elő-
képzési rendszer által jól felkészített önkéntes jelentkezett az ejtőernyős 
csapatokhoz. A légideszant-hadtest 22-es légi szállítású hadosztálya tel-
jes feltöltöttséggel kezdte meg a Szovjetunió elleni hadjáratot. A lét-
számviszonyok tehát már 1941-ben lehetővé tették volna légideszant 
műveletek végrehajtását. Ennek célszerűségét több körülmény is indo-
kolttá tette volna. Az egyébként magas támadási ütemet megvalósító 
páncélos csapatoknak egyes feladatoknál, mint például a katlanok belső 
oldalának zárása és átkelőhelyek biztosítása, nem kellett volna bevárni 
a gyalogságot46, ezeket a feladatokat rábízhatták volna a légideszantok-
ra. Számos, bekerítés zárására alkalmazott páncéloshadosztálynak nem 
kellett volna napokig várnia47 a gyalogság beérkezésére. Hasonló hely-
zet alakult ki egy-egy folyamátkelést követően, ahol a páncélos csapa-
tok a hídfő biztosítása közben értékes időt veszítve várták be a lövésze-
ket.48 A légideszant-csapatok alkalmazására a Szovjetunió elleni 
támadó hadművelet folyamán – a különleges műveleti egységek néhány 
kis léptékű vállalkozását leszámítva – mégsem került sor. A légideszant 
csapatok célszerű alkalmazásának elmulasztásáért hadászati szinten 
nagy árat fizettek a németek, mivel 1943-ig – amikor még képes volt a 
Luftwaffe a helyi légi fölény kivívására – sorra szalasztották el a Bar-
barossa hadművelet, illetve a máltai és kaukázusi hadműveletek eseté-
ben kínálkozó, jelentős eredménnyel kecsegtető lehetőségeket. 

                                                      
44 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. 9. o. 
45 Földi Pál: A Barbarossa hadművelet. Anno kiadó, Budapest, 2003. 6. o. 
46 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. 9. o. 
47 Például a kievi, umanyi, bialystoki és minszki katlanok. 
48 Például a daugavpilsi Dvina-átkelés és a narvai Luga-átkelés. 
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Kréta után egészen a szövetségesek szicíliai partraszállásáig csak 
légi ellátási műveletek végrehajtásakor alkalmaztak ejtőernyős deszant 
technikát, teherdobásra. Többségében bekerítésből a kitörés megkezdé-
séig történő légi ellátás volt a feladat, de előfordult magas ütemben elő-
retörő, az utánpótlási vonalaktól elszakadt páncélos erők ellátása üzem-
anyaggal is.49 1943-tól habár dinamikus fejlesztésnek vetették alá a 
fegyvernemet, gyakorlatilag már nem maradt kiképzett állomány, a 
haderő ekkor már nem hajtott végre jelentős támadó hadműveletet és a 
német légierő sem birtokolta a légi fölényt. A légideszantot már csak 
zászlóalj szinten vetették be, így is csak néhány alkalommal. Ezek 
többsége is speciális művelet volt. A légideszant-csapatok harceljárása 
a későbbi hadműveletekben a háború első éveiben kialakult gyakorlat-
hoz képest már nem fejlődött. 1943-ra gyakorlatilag lezárult azoknak a 
légideszant eljárással kivitelezett különleges műveleti bevetéseknek a 
sora is, amelyeket a hollandiai hadjárat óta hajtottak végre kiemelt ob-
jektumok rombolása érdekében. A titkosszolgálati alárendeltségben te-
vékenykedő, magas ismeretszinttel rendelkező állományt alkalmazó kü-
lönleges műveleti egységek nem tették lehetővé az ilyen jellegű 
csoportok tömeges alkalmazását, és a német elképzelések szerint nem is 
ez volt a cél. Az egyébként sem túl nagyszámú ejtőernyős és vitorlázó-
gépes különleges művelet 1943 után csak elvétve és többségében irreá-
lis, nem harcászati jellegű célok elérése érdekében került végrehajtásra. 

A légideszant-csapatok haditechnikai fejlesztéséről – a mintegy 
húsz, kizárólag a légideszant-csapatok számára kifejlesztett speciális 
haditechnikai eszközt figyelembe véve – elmondható, hogy magas szin-
ten valósult meg. Az intenzív haditechnikai fejlesztés 1938 és 1940 kö-
zött indult meg, mivel ekkor egyesítették a légierő és a szárazföldi had-
erő légideszant harceljárással kapcsolatos elképzeléseit, emellett a 
spanyolországi háború és néhány gyakorlat folyamán jelentősebb ta-
pasztalatok halmozódtak fel a légi szállítású légideszant alakulatok al-
kalmazása területén. 1938-ban jelentek meg az első rohamdeszant-
vitorlázógépek; ebben az évben értek el először komolyabb eredmé-
nyeket a nehéz technikai eszközök ejtőernyős deszantolásában; ekkor 
kezdték meg a speciális tüzérségi eszközökkel felszerelt, kimondottan 
légi szállítású alakulatok szervezését, technikai problémáinak megoldá-
sát. Lényegében 1939-re rendszerbe álltak azok a könnyű ágyúk, akna-
vetők, ejtőernyős konténerek és rohamdeszant-vitorlázógépek, amelye-
ket az észak és nyugat-európai hadjáratban bevetettek. 
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1940 májusa és 1941 májusa közötti időszakban volt a legintenzí-
vebb a légideszant-csapatok haditechnikai fejlesztése. Az 1940 tava-
szán végrehajtott hadműveletek szolgáltatták az első, valóban reális ta-
pasztalatokat a légideszantok alkalmazásával kapcsolatban. Bebizo-
nyosodott, hogy módosítani kell a harceljárást, csökkenteni kell a légi-
deszant alkalmazásának függését a repülőterektől, meg kell teremteni a 
járművek és a nehéz fegyverzet deszantolásának lehetőségét,50 fokozni 
kell a tűzerőt, egyúttal csökkenteni kell a tüzérségi eszközök tömegét és 
méretét lehetőleg olyan mértékben, hogy azokat egyben is le lehessen 
dobni ejtőernyővel. Bebizonyosodott az is, hogy még a szállító repülő-
gépek által deszantolt nehéz fegyverzet sem elégséges, és ha rendelke-
zésre is áll, nincs mivel mozgatni, ha járműveket, vontatókat nem 
deszantolnak. A repülőterektől való függés csökkentése érdekében eb-
ben az időszakban fejlesztették ki és rendszeresítették a közepes és ne-
héz tehervitorlázóikat, amelyek lehetővé tették a légi szállítású légi-
deszant csapatok jelentős részének, illetve egyes nehéz haditechnikai 
eszközöknek deszantolását terepre. Kifejlesztették az új közepes 
szállító-repülőgépet, amely terepre is leszállni képes futómű-kialakí-
tással és gép- illetve könnyű harcjárművek deszantolásának képességé-
vel is rendelkezett. Ekkor kezdték meg a közepes szállító repülőgéppel 
is deszantolható Pz. I. könnyű harckocsi C jelzésű, gépágyús változatá-
nak fejlesztését a légideszant csapatok számára. 1941 tavaszán rendsze-
resítették az új hátrasiklás nélküli elven működő könnyűtüzérségi esz-
közöket és a nagy teljesítményű kónikus páncéltörő lövegeket is. Az 
1941-es év folyamán kisebb mennyiségben gyártásra került az ejtőer-
nyősök számára kifejlesztett automata karabély. 

A haditechnikai fejlesztés újabb szakasza kezdődött a krétai 
hadművelet után, 1941 májusától 1943-ig. Elsősorban egy részletkér-
désnek tűnő, de Krétán sok problémát okozó technikai kérdésen változ-
tattak: az ejtőernyősök a szigeten vívott csata után már fegyvereikkel 
együtt ugrottak. Azt a következtetést is levonták Krétát követően, hogy 
tovább kell fokozni a légideszantok tűztámogatását. Ezzel a céllal fej-
lesztették ki a 105 mm-es hátrasiklás nélküli ágyút, emellett tovább 
folytatták a légideszant harckocsik fejlesztését is. Az 1943 és 1945 kö-
zötti időszakban – habár kezdetét vette a légideszant-csapatok egyre in-
kább irreálissá váló szervezeti fejlesztése - már nem történt jelentős vál-
tozás a légideszant-csapatok haditechnikai eszközeinél. 
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A német légideszant-csapatok szervezeti fejlesztésének kezdeti 
időszakban kis csoportokban, mélységi felderítő, diverziós illetve kü-
lönleges hadviselés jelleggel alkalmazott ejtőernyős csoportosításokat 
alakítottak ki. Robbantási feladatokban járatos műszaki alegységeket 
csatoltak ugyan az alakulatokhoz, de egyéb támogató elemet nem. Ké-
sőbb, 1938-tól az ejtőernyős alakulatok szervezetén belül, azok kiegé-
szítéseképpen létrehozták az első deszant-vitorlázógépes rohamegysé-
geket és könnyű tüzérséggel egészítették ki azokat. Párhuzamosan 
végezték a légi szállítású csapatok szervezését is. A német haderőben 
igen nagy számban voltak jelen a légi szállításra alkalmas hegyivadász 
alakulatok, mégis nyilvánvalóvá vált, hogy létre kell hozni egy speciáli-
san szervezett légi szállítású összfegyvernemi deszant-alakulatot. A légi 
szállítású feladatok ellátására kijelölt gyaloghadosztály szervezeti fel-
építését és technikai eszközeit a légi szállítás feladatrendszeréhez iga-
zodva alakították át. 

1940-ben a légi szállítású légideszant-hadosztályt és az ejtőernyős 
hadosztályt hadtestbe vonták össze. Az Anglia elleni invázióval kapcso-
latban megkezdődött az új fegyverek és repülőgépek rendszerbe állítá-
sa, ami lehetővé tette a légideszant-csapatok szervezeti átalakítását. A 
nagyszámú vitorlázó rendszerbe állítása lehetővé tette volna a légi-
deszant-hadtest gépesítését, így Student tábornok egy páncélos 
légihadtest felállítására tett javaslatot a katonai felső vezetésnek. A ja-
vaslat szerint a páncélos légideszant-hadtest egyik hadosztálya egy 
páncélos ezredből és két ejtőernyős ezredből, másik hadosztálya légi 
szállítású páncélgránátos (motorizált) egységekből állt volna fel.51 A 
Krétán felmerülő problémákból a fegyvernemnél a szervezeti átalakítás 
szempontjából azt a következtetést vonták le, hogy a deszant kisebb 
méretű harccsoportjainak is rendelkezniük kell a támogató fegyverek és 
haditechnikai eszközök minél szélesebb körével, az önálló harctevé-
kenység hatékony megvívása érdekében.52 A szervezeti változtatások 
végrehajtására azonban már nem került sor, mivel a legfelső vezetés a 
légideszant-csapatok alkalmazását mintegy két éves időszakra lényegé-
ben megszüntette.  

1943-tól ismét erőteljes szervezeti fejlesztésekbe kezdtek. Két gé-
pesített, légi szállítású légideszant („Luftland”) hadosztályt, illetve 
nyolc ejtőernyős-hadosztályt állítottak fel. Ekkor bizonyos szempont-
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ból megvalósultak azok a szervezetfejlesztési célok, amelyeket még 
1941 tavaszán tűztek ki a légideszant-csapatok vonatkozásában. Végül 
két hadtestből álló ejtőernyős-hadseregbe szervezték a német ejtőernyős 
légideszant erőket, aminek azonban már gyakorlati jelentősége nem 
volt, alkalmazására nem került sor. Ugyanakkor 1943-tól a légi szállítá-
sú alakulatok szervezése területén kamatoztatták azokat az afrikai had-
színtéren megszerzett tapasztalatokat, amelyek szerint leginkább a 
könnyű tüzérségi eszközökkel felszerelt ejtőernyős légideszant, illetve a 
könnyű páncélozott harcjárművekkel felszerelt felderítő és gránátos 
alakulatok légi szállíthatóak. 1944-től a különleges hadviselés erők 
szervezetén belül is megjelentek az ejtőernyős-alegységek, mintegy le-
gitimálva azt a háború kezdete óta elterjedt gyakorlatot, amely szerint 
az ilyen erők célterületre juttatásának egyik formája a légideszant eljá-
rás. A háború utolsó évében már nem történt szervezetfejlesztés a né-
met légideszant-csapatoknál. 

Áttekintve a hadműveleti elmélet és harceljárás, a haditechnikai és 
a szervezeti fejlesztés, illetve a német haderő és a légideszant-csapatok 
általános képességeinek időbeni változását, megkíséreljük összefoglalni 
ezeknek a tényezőknek a viszonyát a háború különböző időszakában 
vizsgálva közöttük az összhang meglétét, vagy éppen annak hiányát.  

Az 1938 előtti évekre a hadműveleti elmélet körvonalainak megfo-
galmazása és kísérleti jellegű szervezeti elemek felállítása volt jel-
lemző. Haditechnikai fejlesztést ekkor még csak alacsony intenzitással 
végeztek, megelégedtek a rendelkezésre álló eszközökkel.  

Az 1938 és 1940 közötti időszakra a harceljárás kidolgozása és 
egységesítése a jellemző, ezzel párhuzamosan kezdték meg a haditech-
nikai eszközök fejlesztését és a szervezetfejlesztést illetve átalakítását 
is, úgy az ejtőernyős légideszant mint a légi szállítású csapatoknál. 
Viszont nem történt meg a légideszant feladatrendszerének integrálása 
a szárazföldi haderő hadműveleti elveibe. 

Az 1940 és 1941 közötti időszakban történt meg a légideszant-csa-
patok első sikeres alkalmazása, ami nagyban volt köszönhető a német 
haderő általánosan magasszintű képességeinek. Az 1941-es évben a 
légideszantok sikeres, de nagy veszteségekkel járó bevetésére is sor 
került Krétánál, itt azonban már egyáltalán nem volt jellemző a 
légideszanttal együttműködő fegyvernemek magas szintű teljesítménye. 
Ebben az időszakban került sor az első, légideszant eljárással végre-
hajtott különleges műveletekre is. A gyakorlati tapasztalatok követ-
keztében a haditechnikai fejlesztés felgyorsult, a harceljárás tökéle-
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tesítésre került. Nagy mennyiségben jelentek meg a légideszant 
csapatoknál azok a korszerű haditechnikai eszközök, amelyek képessé 
tették volna a deszantot harcának sikeres megvívására. 

Az 1941 és 1943 közötti időszakra a hadműveleti elmélet válsága, 
a légideszant-csapatok szerepének és hasznosságának megkérdőjelezése 
volt jellemző. Habár a német haderő általános állapota – a légierő és a 
szárazföldi haderő képességei – és a folyamatban lévő hadműveletek 
lehetővé tették volna a légideszantok sikeres alkalmazását, az elméleti 
szinten jelentkező problémák miatt ez nem valósult meg. A 
folyamatban lévő haditechnikai fejlesztési programokat ebben az 
időszakban kifuttatták.  

Az 1943 és 1945 közötti időszakra a légideszant hadműveleti 
elvével kapcsolatos válság megszűnése és a csapatok dinamikus fej-
lesztése volt jellemző. A légideszant és a légi szállítású csapatok, illetve 
a különleges műveleti erők szervezeti fejlesztése területén ekkor 
megvalósították azokat az elképzeléseket, amelyeket 1941-ben már 
nem voltak képesek. Ekkorra viszont sem a német haderő, sem a 
lövészgyalogságként kivéreztetett és felhigult légideszant-csapatok 
általános állapota nem tette lehetővé jelentősebb légideszant vállal-
kozások végrehajtását. Haditechnikai fejlesztés ekkor már nem történt. 

Megállapítható, hogy az összes tényező összhangja leginkább az 
1940-es év hadműveleteire volt jellemző, így a második világháborús 
német légideszant tevékenység ezen az intervallumon vizsgálható a 
legreálisabban. Folyamatosság a légideszant-csapatok haditechnikai 
eszközeinek fejlesztése területén figyelhető meg. A haditechnikai 
fejlesztés által elért legfontosabb eredmény talán az volt, hogy a 
légideszant-csapatokat képes volt eljuttatni a néhány fős kommandók 
szintjéről a gépesitett gyalogság színvonalára. A német légideszant-
csapatok könnyű, kis csoportokban alkalmazott erőként tűntek fel 1936-
ban, majd a dinamikus haditechnikai fejlesztés eredményeképpen 1941-
re gép és harcjárművek deszantolására is alkalmas hadtest szintű erővé 
fejlődtek. A németek a légideszant-csapatok gépesítésére vonatkozó 
elképzelések mellett következetesen kitartottak.  

A német légideszant-csapatok második világháborús tevékeny-
ségét elemezve megkockáztatható a kijelentés, hogy felszerelésük és 
fegyverzetük minőségében jelentősen felülmúlta más nemzetekét. 
Haditechnikai eszközeik – különösen a nehéztechnika deszantolására 
vonatkozó eredményeik és a nagy kapacitású, terepre leszállni képes 
vitorlázógépek alkalmazása – kimondottan jövőbe mutatónak mond-
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hatók, mivel a harcjárművek deszantolása napjaink légideszant mű-
veleteiben is olyan kulcsfontosságú tényező, amely képes biztosítani a 
könnyűlövész léghideszantok megfelelő állékonyságát.53 A nehéz 
szálllító és vitorlázó gépek kifejlesztésének köszönhető stratégiai légi 
szállítási képesség birtokában az afrikai hadszíntéren olyan léptékű 
kontinensek közötti légi szállítási műveleteket hajtottak végre, amelyek 
a hetvenes évek “Big Lift” légi szállítási módszerének,54 illetve nap-
jaink korszerű, az erőfejlesztés módszerén alapuló hadműveleti 
elveinek55 egyfajta korai előképe volt. A harckocsicsapatok és az 
együttműködő légierő illetve a légideszantok mélységi műveletével 
kapcsolatos német elképzelések – hasonlóan Tuhacsevszkij mély 
hadművelet elméletéhez – a nyolcvanas években alapul szolgálhattak 
olyan korszerű hadműveleti elvek megteremtéséhez, mint az “Air-
Land Battle,” illetve általában a mélységi harc.56 A német légideszant 
csapatok alkalmazási példái közül külön kiemelendő a jugoszláv 
gerillák (partizánok) ellen hegyi terepen lefolytatott művelet. Ez 
egyrészt alátámasztja a hetvenes évektől a korszerű haderők 
szabályzataiban megjelenő ajánlásokat, amely szerint a terroristák 
elleni küzdelem egyik alapvető eszköze a légideszant57, illetve a 
légideszant harceljárással tevékenykedő, ejtőernyős mélységi felderítő 
alapokra szervezett különleges műveleti erő. Másrészt figyelemre 
méltó párhuzamok mutatkoznak a németek jugoszláv deszant-művelete 
és az Egyesült Álamok hadseregének afganisztáni terrorelhárító 
művelete között is.58 Szervezeti szinten is található összefügés a német 
légideszant-csapatok és napjaink korszerű hadseregei között, mivel a 
könnyű gyalogság, a légi szállítású gyalogság és a légi rohamgya-

                                                      
53 FM 100-5 Tábori kézikönyv: Hadműveletek. Kiadja a MH Vezérkara, Bausz 
Kft, Budapest, 1997. 69. o. 
54 Kőszegvári Tibor: Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború korszaká-
ban. ZMNE Budapest, 2000. 17. o. 
55 FM 100-5 Tábori kézikönyv: Hadműveletek. Kiadja a MH Vezérkara, Bausz 
Kft, Budapest, 1997. 56. o. és 65-67. o. 
56 Uo. 126. o. 
57.Uo. 57 és 239. o. és FM 57-35 Tábori kézikönyv: Légimozgékony művele-
tek. (Airmobile Operations) 35. o. 
58 Kőszegvári Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és 
feladatai ZMNE, Budapest, 2003. II. 10-13. o. 
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logság napjaink haderő-szervezési elveiben tapasztalható59 fogalmi 
elkülönülése itt figyelhető meg először. 
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