
SZAKTÖRTENET

A II. VILÁGHÁBORÚ HARCKOCSIJAI

Gyarnati Józse/

A 2a suízad elején a vi!ág hadseregeiben széles körben elterjedtek a
sorozatlÖuő Íeg)veruk, ami glökeresen megvólroztatta a hadvisetés for_májót. A jelentős hatásos lőtóvolstiggal és tíízg1lorsasággal rendelkező gep-
puskák elől a katonák a tövesztirkokban kerestek Áinedéket. A hvaz-
árkokat.szögesdrót ahadólyokkal, aknamezőkkel vétlrék az ellenséges
glalogsóg rohamai ellen. A hadsereg a föld aIá bújt és olyan erejű úáel-
met hozolt létre, amit egl mdsik hasonlóan felfegyverzeű gtalogstig mór
nem vag1l csak nag1l véniklozat drdn tudott áttörnL Az I. vtttigháionitan a
hadvkelők sorra keresték a probléma lehetséges megoldási jormáít, A sok
t áIlozat közüI egyik a harc*ocsi lefi. Az atleí egyáŰItin nim volt új, mdr
Nagy Sándor ídejében felvetődött eg! olyan hiiítechni*ai eszköz beveze-
tése, amely mozgóképes, védelmet nyújt a kezelőí számára és mefelelő űx-
erejű fegyverekkel is fel van szerelve. A megvalósításra 1916. izeptember
IS.-ig, közel két és félezer évet keltet várni,imikor a vitágtönénelem első
h are k o cs ítámadás a meg índu lt.

Az.I. világháború csak megteremtette a harckocsit, viszont pontosan
nem alakította ki az eszköz műszaki paramétereit és a leghatásosabb alkal-
maásának a harcászati_hadászati elveit. Nehezítette az-alkalmazási elvek
kidoJgozását a 

_harckocsikkal párhuzamosan megjelenő páncéltörő fegy-

::r* N.T. volt pontosan meghatározva a harcúsi csapatok együttmű-
ködése a többi fegy.vememmel. A két világháboru kOzOtti idószatban két
nézet t€rjedt el. Az egyik szerint a harckocsi csapatokat nem lehet önáIló
fegyvememként kezelni, és szétosztva a gyalógsig támogatására kell őket
lri="iTi Eú a nézetelt !ímogatta a brit és a 

-fran-cia 
r.,uiu.r"te. I. ullag-

háboruban ryőztes tábomokai, A másik nézet szerint koncentráltan nagy

::.T",gb:. 
kell bevetni. A nagy tömegben bevetett harckocsik az ellenségis

vedelmi vonalakat megfeleló szélességben áttörik és utat nyitnak az öket
követő gyalogságnak. A harckocsik eiután a hadászati melysegben manO_
verezve elfoglalják a közlekedési csomópontokat, raktáraÚ, á nia*ut e,
az egyéb katonai szempontból fontos létesítményeket, így lehetetienn e levi *
l,Gyarmati József százado§,zMNE,- Hadit€chnikai tanszék doktorandusz.
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ellenség visszavonulását, A cél tehát nem egyszenien a szemben álló fél
hátranyomása és területének az elfoglalása, hanem a harckocsi csapatokkal
együttműködő gyalogság segítségével annak beke-rítése. Kidolgozói a brit
J.FC FuIIer és Basil Liddel Hart, nézeteik saját hazájukban és a velük
szövetsóges Franciaországban nem leltek komoly támogatásía, felkeltették
viszont a német és a szovjet katonai vezetés ér-deklődését.

A helyzet koránt sem volt egyértelmű, a páncéltöró fegyverek olyan
fejIődésen mentek keresztüI, ami komolyan megkérdőjelezte a nézet alkal-
mazhatőságát. A katonai teoretikusok, közöttük magyar tábornokok is, so-
kat vitatkoaak arról, hogy a koncentráltan bevetett harckocsiknak van-e esé-
lyük a páncéltörő fegyverekkel szemben.

A II. világháboru előestélyén a spanyol polgárháboruba, két nagyha-
talom, Németország és a Szovjetunió is bekapcsolódott. A nagyhatalmak
célja, ami talán még a politikai céIokat is megelőzte, az új haditechnikai
eszközök közöttiik a harckocsi kipróbálása volt. Németország a PzKpíw I,
a Szovjetunió a T-26 típust vonultatta fel.

A spanyoI polgárháborúban szembenáIló harckocsik
a PzKpfw I (felső kép) és a T-26 alsó (kép)
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A PzKpíw I tömege 5 tonna, prfurcéljának maximális vastagsága 13
mm sebessége úton elérte a 40 km/h-t, fegryeízetét két 7,9 mm űrméretű
géppuska alkotta, A T-26 tömege l0,3 tonna, fegryeízete egy 45 mm
űrméretrí harckocsiágyú, sebessége 27 kmlh vo|t, A háboruban a szovjet
harckocsik jelentősebb sámban vettek résá. A két harckocsi össze-
csapiisáróI érdemben nem lehet beszélni, hiszen a PzKpfiv I géppuskái
komoly veszéIl nem jel€ntettek az orosz páncéIosokra. A T-26 harcko-
csik ellenfele inkább a német 37 mm űrméretű páncéltörő ágyuk voltak,
melyek komoly vesáeségeket okoztak a nagy tiizerővel rendelkező, de
alacsony páncélvédettségű és meglehetősen lassú szovjet harckocsiknak.
A háboru nem döntötte el a viá a két alkalmazási nézet között. Fuller
ezredes és követői saját elképzeléseiket látták igazolni. A brit és francia
vezetés megmaradt korábbi állásponda mellett. A szov.ietek azt a követ-
keztetést vonták Ie, hory a páncéltörő ágyúk kerekedtek felül a harcko-
csikkal vívott harcban és ennek megfelelően áíszervezték haderejüket. A
korábban önálló feladatok megoldására szánt páncéIos hadtestjeiket fel-
oszlatták és a harckocsikat a gyalogság köZött osztották szét azok táíno-
gatlísára. Döntésük, mint később kiderült hibás volt. Ennek ellentételezé-
seként viszont szerencsésen körvonalazták az eszköz szíikségesen műsza-
ki paramétereit. A spanyol polgárháboru igazolta, hogy önmagában a nagy
ttizerő nem elegendő. A harckocsiban a tűzerő-mozgékonyság-pancél-
védettség hármas követelményrendszert egyszelTe kell teljesíteni. Ennek
megfelelően szüIetett meg l939-ben a T-32 majd l940-ben a T- 34,25 ton-
na tömeggel, 52 km/tr maximális sebességgel, és egy 76,2 mm űrméretti
harckocsiá5lúvaI.

_ Nagy Britannia hagyományos elképzeléseinek megfelelően két harc-
kocsi típussal készült a háborúra. Egy nagy páncélvidettségű de lassú
típussal, amelynek feladatául a gyalogság tímogatrását szrinták és egy kOnnyebb
alacsonyabb páncélvédettségű de gyors mozgékony harckocsivalaminek a
gyorsan mozgó gépesített csapatok tiiínogatása lett a feladata, A ngla-
logsógi" harckocsi a Matilda II 29 tonna tömegű, 40 milliméter űrméretű
ágyúval rendelkező és 27 km/h sebesség elérésére alkalmas harckocsi volt.A "lovassági" harckocsi a Cruiser Tank Mark IV tömege 15 tonna,
sebesség 48 krn/lr, feglverzete 40 mm űrméretű ágyú.
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Nagy Britannia euel a kél lípussal készült a háborúra

. a Cruiser Tank Mark IV (felső kép) és a Matilda II (akó kép)

A német közepes harckocsi, amit hadászati elveiknek megfelelóen
áttörésfe és mélységi manóverekre szánÁk a PzKpfrv III típus volt.
Tömege 20 tonna, maximális sebessége 40 km,4r, fegl,verzete kezdetben
37 mm űrméretű ágyú, homlokpáncéljának vastagsága 30 mm.

A német közepes harckocsi a háború elején a PzKpJw III
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A PzKpfilr III mellet létrehoztak egy másik típust, amelynek inkább
támogató feladatok szántak, A PzKpfrv fV D 20 tonna tömegű, 20 mm-es
homlokplíncélzattal és 75 mm nrméretű Ll24 rövid csövű löveggel szerel_
ték fel, maximális sebessége 30 km/h.

A PzKpfw IV típust a gyalogsúg ímogűtásra tervezlék

Franciaország páncéIos csapatait alapvetően két fő típussal szerelte
fel, A SOUMÁ S-35 tömege 20 tonna, sebessége 40 km/h, homlokpán-
célzata 55 mm, fegyverzete 47 mm űrmérető harckocsiágyú. A közepes
harckocsi hármas követelményrendszerét talán ez a típus kép-viselte a
legjobban a nyugati fronton. Tűzerőben és védettségben felülmúlta a
német PzKpfw III-at és mozgékonyságban sem maradt le mögötte,
Hátranyos tulajdonsága volt viszont, hogy a toronyban csak egy kezelőnek
jutott hely, akinek egyszerre kellett ellátni a parancsnoki és a fegyverek
kezelőinek a funkcióját, ellentétben a német és brit harckocsiknál, ahol a
parancsnokot fuggetlenítettek minden egyéb feladattól. A francia nehéz_
harckocsi a Char-B még az I. Világháborús típusokat képviselte. Tömege
32 tonna, sebessége 27 kmlh, páncélzata 60 mm, fegyverzete egy 47 mm
űrméretű ágyú és a törzsben elhelyezett 75 mm űrmérehi tarack. Az S-35
harckocsihoz hasonlóan a parancsnok itt sem volt fiiggetlenítve.



A Pűpfv III ellenfele l940-ben aJrancia S-35

l940 tavaszán csaptak össze ezek a típusok. A különböző harckocsik-
ról jól látlrató, hogy jeientós különbség közöttük a harcászati-múszaki
paraméterekben nem volt, sőt a brit és francia harckocsik valamivel na-

gyobb tűzerót és egyértelműen jobb védettséget képviseltek, A hadjárat

mégis a német hadsereg, a hadtörténelemben addig még soha nem tapasz-

talt látványos és gyors sikerét hoáa, amit egyértelműen az alkalmazott
hadászati elveknek tudhatunk be. Egyes hadtörténészek úgy jellemzik az
erőviszonyokat, hogy a németeknek háromszor ezer, a szövetséges brit és

francia erőknek pedig ezerszer hárorn harckocsija volt. A nagy kérdés

eldólt. A harckocsik nagy tömegben bevethetők és alkalmazhatók önálló
manőverekre. A hadjárat viszont a harckocsi műszaki paramétereinek a
növelésére ösztönözte a német vezetést. A brit expedíciós hadsereg mint-
egy 50 Matilda I és Matilda II harckocsija Anas városanál ellentámadásba
ment át. A német harckocsik és páncéltörő ágyuk tehetetlenek voltak a 60,

illetve 80 milliméteres homlokpancélzattal felszerelt brit páncélosokkal
szemben. Az ellentámadást csak a légvédelmi ágyuk és tabori tarackok
tüzével tudták megtömi. A franciaországi tapasztalatok alapján a PzKpfiv
III számára 50 milliméter űrméretű L/60 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyút terveztek és a homlokpáncélt egy 30 milliméter vastagságú előtét-
páncéllal erósítettek meg, hogy az ellenálljon a brit 40 mm űrméretű harc-

kocsiágyúk tiizének, A Matilda és a Char-B harckocsik felűnésének a
hatására pedig felgyorsították a német nehézharckocsi, a későbbi legendás
Tigris tervezését. Hitler brit és francia típusok alapjrin egy olyan új német
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nehézharckocsit követelt ami ellenáll a páncéltörő ágyuk rüzének,

1941 nyarán 3200 német páncélos támadía meg az orosz haderő közel
20000 tankját A német alapharckocsi a már 50 mm úrméretú L/45 kaliber-
hosszúságú löveggei felszerelt PzKpfw III, de a német harckocsik egyhar_

Tadát 
m:c mindig a csak géppuskákkal felszerelt PzKpfu I és PzKpfw II

tipusok alkották. Az orosz hadsereg harckocsi állományának a zömét a Spa-
nyolországból ismert T_26 és BT harckocsik alkották, melyek harcászati-
műszaki paramétereikben alulmaradtak a német PzKpfu IiI harckocsival
szemben. A spanyol polgárháborut követően az szovlet hadvezetés harc-
kocsi csapatainak az áíszewezése mellet döntött. Az elhatározás helyte-
lensége a finn-szovjet téli háború és a mandzsúriai harcok után derült ki.
A vezetés a páncélos hadtestek újrafelállítása mellet döntött. A német
támad,ás az átszervezés kellős közepén érte őket. A hadseregben és az álla-
mi vezetésben uralkodó viszonyok miatt a gigantikus méretű Vörös Had-
sereg harcértéke csekély volt. Harckocsijainak nagy része mozgásképte-
lenül javításra várt. Így már könnyebb ettepzetni, nogy a űm;drís első
hónapjában a koncentráltan bevetett, fegyelmezett nérnet erők mintegy
I7000 orosz páncélost semmisítettek meg. A német katonáknak viszont
nem csak sikerben, hanem meglepetésben is részük volt az orosz pusz-
ákon, A támadás idejében az oroszok mintegy 1100 darab T-34/A közepes
és 500 tlarab KY-l nehéz harckocsival rendelkeztek, melyek műszaki para-
métereikben jelentősen felülmúlták a német típusokat.

Ami meglepetést okozott a német hadseregnek a T-34



A T-34/A a T-32 harckocsiból, a spanyol polgárháboru tapasáalatai
alapján lett kifejlesztve. Itt mutatkozott meg leginkább, hogy a szovjet
vezetés határozta meg a legjobban a közepes harckocsi múszaki para-
métereit a II Világháborút megelőzően. A T-34lA tömege 25 tonna, sebes-
sége 52 km/h, páncél 45 mm amit a későbbi B és C változatoknál 60 illetve
75 mm vastagságúra növeltek, íeg5uerzet 7 6,2 mm űrméretii harckocsiá-
gyú. A PzKpfiv III harckocsihoz képest tehát nehezebb, mozgékonyabb és
nagyobb tűzerejű volt. A KV-I nehézharckocsi tömege 43,2 tonna, páncél-
zata 75 mm, feryverzete 76,2 mm űrméretű ágyú, sebessége 35 km/h. A
német csapatok 194l és l94Z évi sikerei inkább a jobban kiképzett fegyel-
mezett hadseregnek és a hadműveletek szakszeni és előrelátó rnegtervezé-
sének tudható be, mintsem harckocsijai harcászati-műszaki paraméterinek.

A szovjet oldalon megjelenő új típusok fejlesztésre késztették a német
mérnököket. Átrneneti megoldásnak látszott a meglévő PzKpfw IV harc-
kocsi fejlesztése. A PzKpfiv IV harckocsit alapvetően támogató feladatra
tervezték, de a 75 mm űrméretű lövegével ez a típus volt az egyetlen, ami
képes volt kilőni a T-34-et. A lövegcső viszont mindössze Ll24 kaliber-
hosszúsággal rendelkezett és így meglehetósen kicsi volt a hatásos lőtávol-
sága, Az 1942-ben megjelenó PzKpfw IV F2 váItozatot 75 mm űrméretű
de Ll43-as löveggel szerelték, páncélzatát 60 mm vastagságúra módosítot-
ták. A változtatások hatására kiegyenlítették az orosz harckocsik ftilényét.
A konstruktőrök és a német vezérkar nem ezt tekintette a végső megoldás-
nak. Az orosz harckocsiknak nem csak a paramétereik voltak újszerűek,
lranem a páncéltest és a torony geometriai formái. Az orosz tervezők sza-
kítottak a hagyományosan használt merőleges síklemezekkel, helyette
öntéssel kialakított, nregfelelően lekerekített és döntöft formákat alkal-
maztak, ami már önmagában növelte a harckocsi védettségét, A német
konstruktórök felhasználva ezeket a tapasáalatokatkezdték meg az új né-
met közepes harckocsi a Párduc tervezését.

Az EgyesüIt Államok számára l940-tól kezdett nyilvánvalónak lát-
szani, hogy nem tudja magát mentesíteni az európai háborútó|, Az addig
elhanyagolt páncélos csapatainak fejlesztését is ekkor kezdték meg.
Mintáu| a német PzKpfw IV harckocsi szolgált és ennek alapján határoz-
ták meg közepes harckocsijuk a későbbi M4 paramétereit, tömeg€ 25-30
tonna, feg)"\,,erzete legalább 75 mm űrméretű löveg, Hiánypótlónak, átme-
neti megoldásnak számított a már l939-ben clkészült M3 harckocsi.
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Tómege 27 tonna, sebessége 42 km/h, pancélja 56 mm, fegyverzete 75
milliméter űrméretú L/28,5 kaliberhosszúságú \Oveg. |Ó42 nyarán
érkeztek meg az észak-afrikai hadszíntérre, ahol a brit pácélosok megle-
hetősen szorult helyzetbe kerültek az őket lényegesen felülmúló német
harckocsiktól,

, Az 1942 évi hadműveletek amerikai típusa az M3

Az Egyiptomot védő brit 8. hadsereg kötelékéből ekkora már kivon-
ták a Matildákat, a meglehetősen lassú harckocsik könnyű célpontot nyúj-
tottak a német légvédelmi és páncéltörő ágyuknak. 1942 nyirán az alap-
vetó brit harckocsi a Crusader II volt, töm€ge 20 tonna, pánéélzata 49 mm,
sebessége 42 kmlh, fegyverzete 40 mm űrméretű L/i0 harckocsiágyú.
Mozgékonyságban egyenrangú, de tűzerőben és páncélvédettségben elma-
radt.nagy ellenfelétől a PzKpfiv ul-tól. Nagy probIémát jeleitett a brit
harckocsizók számára a nem megfelelő űr-eieú harckocs-iágyú. Ezzel a
fegyverrel szemben ugyanis kettős követelményt kell támasJani. Az el-
lenséges harckocsik ellen nagy kezdósebességű és tömegű páncéltöró löve-
dék, a gyalogság, valamint a páncéltöró fegyverek ellei megfeleló repesz-
hatású gránát. A megfeleIő kezdósebességhez elégséges csőh'ossz a repesz_
hqtáshoz és lövedéktömeghez pedig megfelelő íirmeret volt szükségis. A
brit harckocsiágyú űrmérete 40 mm volt; ez ekkor már a harckocsik elleni
hlch91 se1 volt elegendő, gránátjának a repeszhatása pedig csekély volt,
ezért ki volt szolgáItawa a német harckocsiknak és pri,rrcéltórő áryúknak.
Az El-Alamei-ni ütköz€tig készült eI az 57 mm űrméretű brit harckocsi-
ágyú amivel a Crusader III-at fegyvereáék fel. Ez a típus már egvenrangú
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ellenfele volt a német páncélosoknak. Az ütközetben viszont máI nem a
brit, hanem az amerikai harckocsik alkották a 8. hadsereg ütóerejét. Az M3
75 milliméter űrméretű lövegével felülmúlta a PzKpfu III és a PzKpfu IV
Ll24 változatait. A fordulópontot hozó ütközetben mutatkozott 6e az M4
harckocsi, amelyet a britek Sherman névre kereszteltek. Ez a típus lett az
amerikai, a brit, a szabad francia és lengyel hadsereg alaptípusa a háború
végéig,

Az amerikai hadsereg alap típusa az M4

Alapváltozatának tömege 30 tonna, fegyverzete 75 mm űrméretú L/37,5
kaliberhosszúságú löveg, páncélzata 5l mm, a páncéltestet orosz mintára
megfe)elő mértékben döntött lemezekből és legömbölyített idomokból álIí-
tották össze, hogy a védettséget a geometria segítségével is növelni lehessen.

Németország az új közepes és nehéz harckocsijait l943-ban vetefte
be. A nehéz harckocsi fejlesztéssel már l942-ben elkészült, a teszteléseket
követóen és PzKpfw Tiger AusfH néven rendszeresítették a legendás harc-
kocsit, Nemcsak tűzereje és páncélvédettsége tette félelmetessé, hanem
méretei és tekintéIyt parancsoló kinézete. A szövetségesek a típus után min-
den német harckocsit Tigrisnek neveáek. Lélektani hatása legalább annyit
jelentett mint 88 mm űrméretű ágyúja.
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A német hadsereg legendás harckocsija a TIGRIS

. _ 
A Tigrist mégis egy régi tervezési stílus utolsó harckocsijának lehet

tekinteni mint egy korszakalkotó újnak. A harckocsi tervezését jóval a
T--14 illetve Sherman harckocsik meg|elenése előtt kezdték el. A páncél-
testét közel merőIeges lemezekbó] állították össze, A harckocsi trimege
55 tonna, páncélzata l l0 mm, fegyverzete 88 mm űrméretr.i L/56 kaliber-
hosszúságú harckocsiágyú, sebessége 37 kmlh. Mindössze l355 darabot
gyártottak belőlük, ami összehasonlítva a T-34 és a Sherman külön-kü|ön

'öP9 _*ii] 40000 példányával jelentéktelennek tűnhet, mégis sokkal híre-
sebbé vált azoknál. A lövegével minden más harckocsit képes volt kilóni
nagy távolságról, páncélzata szemból még l944-ben is megvédte a szövet-
se€es pancéltöró és harckocsiágyúk túzétől, Harci slatisúák alapján egl
Tigris kilövéséig 8 darab T-31, itletve 5 darab Sherman semmisüIí meg.
A veszteségeinek a jelentős részét nem is az ellenség okoáa, hanem a harc-
kocsi hatótávolsága. A rendkívüli tömegű harckocisihoz ugyanis a német
fejlesztők nem tudtak időben megfelelő teljesítményű, alaiiony fogyasz-
íás,ű dízel motort szerkeszteni, ezért kényszerből egy Ol4 Íe teljesit_
ményű, nagy fogyasztású Otto motort kapott a kocsi. A nagy fogyasaás
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alacsony hatótávolságot eredményezett és gyakori feltöltést követelt. FeI-
töltés nélkül a harckocsi egy harcnapot sem volt képes üzemelni. Sorsrrk
ezéft gyakran az lelt, hogy a kezelőik saját kezükkeJ robbantották fel a kiszá-
ladt Tigriseket, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A Tigris lrarckocsikat
zászlóaljakba szeryezye hadtestnek vagy hadseregnek rendelték közvetlenül
alá.

Közepes harckocsi kategóriában Németország írj harckocsija a

Párduc. Tömege 44 tonna, páncéljának vastagsága l00 mm, sebessége 55
km/h, fegyverzete 75 mm űrméretű L/70 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyír. A tervezést a T-34 megjelenésének a hatására |942 elején kezdték el
és az első elkészült példányokat 1943 nyarán kapták meg a csapatok. A
fej lesztői munka ütemét rendkívülinek tekinthetjük.

Az új német közepes harckocsi a Párduc

De a felgyorsított tervezés sok konstrukciós problémát hagyott a hárc-
kocsiban. 1944 elején a Tigris és a Párduc harckocsik elónyös tulajdonsá-
gait ötvöző német harckocsi a PzKpfrv VI Tiger II készült el, amit a
szövetségesek Királytigrisnek neveztek el. A harckocsi tömege 69,4 tonna,
páncélzata l85 mm, sebessége 32 kmlh, fegyverzete 88 mm űrmé-retű Ll1 |
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kaliberhosszúságú harckocsiágyú. A II Világháboru legerősebb harckocsi-ja volt. Szemből szinte sebezhetetlen, lövógével min-den korabeli típust
képes volt megsemmisíteni azok hatásos lőtávolságán kívül. Kevesebb
mint 500 példány készült belőlük. Formájában, arányaiban a mai modem
harckocsikat idézi.Egy l|KiráIyll akár egl ellenséges harckocsi ztiszlóaljat
is képes volt me4§emmisíteni. Veszteségeit, mivel kilőni nem tudták a|'kisebb|| testvérehez hasonlóan ftíleg az üzemany aghiány vagy meghibá-
sodás okozta.

A II világháború legerősebb harckocsija a KiráIytigris

Az új német harckocsikra a szovjet és az amerikai vezetés különböző
képen reagált. A szovjet konstruktőrök kicserélték a T-34 tornyát és
fegyverzetét és komoly mértében megerősítették a p áncélzatot. Az új harc-
kocsi.a T-34l85 l943 végén jelent meg a csapatolnál, tömege 32 tonna,
páncéIzata 7 5 mm, fe§zverzete 85 mm űrméreú L/51,5 kalibűosszúságú
harckocsiágyú. Paramétereivel nem érte el a Párduc harcértékét, de meg-
köze]ítette. Ellensúlyozásképpen új nehézharckocsikat, péIdáuí a JSz-II
és rohamlövegeket állítottak szolgálatba. Ezeknek az eszközöknek a fegy-
verzete l22, illetve l52 mm űrméretű ágyúk voltak. A szovjet tewezők az
ágyúk űrméretével próbáltík kiegyenlíteni a német ipar által produkált
minőséget. A JSz-II nehézharckocsik a KV sorozat felviltására siolgáltak,
I944 

_második felében jeIentek meg a harcmezőn, tömege 47 tonna, sebes-
sége 37 km/h, fegyverzete l22 mm űrméretű harckocsúgyú.



Az Egyestilt Államok az európai szárazftjldi hadműveletekbe jelentős

erőkkel csak |944-ben, a ormandíai partfaszállást követően kapcsoló-
dott be. Ennek megfelelően sámukra nem volt olyan sürgős a német
közepes és nehézharckocsik ellen megfelelő amerikai típus elkészítése.
Másrészről az USA hadviselésében lényegesen nagyobb szerep€t kapott a
légierő, ennek megfelelően a biáos szövetséges légiftilény birtokában a

harcko-csik elleni harcban is inkább a repülőgépeknek jutott szer€p. Az
M4 harc-kocsit a műszaki lehetőségeinek a fiiggvényében 1944-igjelentós
mértékben átalakítottak. Az M4A3E8 l944-ben készült el, tömege 32

tonna, feg).verzete 76 mm űrméretű, L/52 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyú, sebessége 46 km/h volt, paramétereivel a T-34l85 típust közelítette
meg. Az M4 brit változata a Sherman VC Firefly, saját tervezésű toronnyal
és az amerikaitól nagyobb páncélátiitő képességgel rendelkező 76,2 mm

űrméretű L/55 harckocsiágyúval. Az amerikai hadvezetés csak a partraszál-

lást követően sürgette meg saját nehézharckocsi programját. Az 1945
januárjában megérkezett D'{26 "Generul Pershing" tömege 41,7 tonna,

sebessége 32 kmlh, fegyverzete 90 mm űrméretű L/53 harkocsiágyú volt.
A II Világháboru harcaiban sámottevó menyiségben viszont már nem vett
részt,

l935 és l945 között mindössze tiz év alail a harckocsi jelentős fej-
lődésen ment keresztül. A spanyol polgárháborút megelőzően a tömege 5-

l5 tonna, fegyverzete géppuska, esetleg 40-45 mm űrméretű ágyú. A há-
boru végére pedig 30-40 tonna tömegű és 75-88 mm űrméretű fegyverrel
ellátott lett. A német ipar 1943-tól komoly technikai íiilényre tett szert,
amit a szövetségesek tulajdonképpen a háború végéig nem tudtak kiegyen-
líteni. Az ipari kapaciásban viszont nagyságrendbeli különbségek voltak.
Németorság 1939 és l945 között 23500 harckocsit gyártott, amíg a szövet-
séges hatalmak közel 200000 darabot.

A trianoni békeszerzőüs Magllarország s4imára a harckocsik pdr-
ttisát és íejleszté§ét megtiltolta- A harckocsi csapatok hazai fejlesaését
ezért csak titokban lehetett elkezdeni. Kapőrajött Slraussler Miklós Angliá-
ban élő magyar származásű mémök szerződése a Weiss Manfréd gyárral
miszerint a teívezőiíodája áItal tervezett prototípusokat a gyár elkészíti.
Egy ilyen prototípus liszenszét megvásaroMk és ennek a továbbfejleszté-
séből kívánák a honvédség harckocsi igényeit kielégíteni. Így készült el
1937-ben a V-4 harckocsi tömege 10 tonna, fegyverzete 40 mm űrmé-
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retű harckocsiágyú, futóműve alkalmassá tette a harcjárművet a keréken és
lánctalpon való haladásra, sebessége 42kmlh volt.

A ,ragyar tervezésű V-4 harckocsi

A harckocsit viszont a honvédség vezetőj az l938-ban megtartott
csapatpróbán rendszeresítésre alkalmatlannak ítélték. A sikertelen fejlesz-
tés részint a katonai vezetés tapasztalatlanságának tudható, mivel a ter-
vezők elé tul sok követelmény támasztottak. Részint pedig az o rszág gaz-
dasági helyzetének, hogy nem tudta megfelelő mértékben ányagilag támo-
gatni a fejlesáési munkálatokat. A honvédség és ezzel együtt a harckocsik
fejlesaése 1938Jól indulhatott meg nagyobb eróvel. Kimondták az ország
fegyverkezési egyenjogúságát és a gazdaság is megszilárdult. Megszűnt az
ország pénziúgyi ellenőrzése és újra hiteleket lehetett felvenni a nemzeí-
közi pénzügyi szervezetektől. l938-ban meghirdették a ''győri progra-
moí,l' ami az ország újrafegyverkezését írta elő. I938-ban a svéd Lands-
verk glláftól mevásárokák az L-60 könrytű harckocsi liszenszét és 38tr.[
Toldi megnevezéssel rendszelesítetté k a Magyar Királyi Honvédségben,
A hazai gyáríásta történő berendezkedést követően 1940 áprilisában ké-
szültek el az első példányok. A harckocsi tömege 9,5 tonna, páncélzata 23
mm, sebessége 50 kmÁt, fegyverzete 20 mm űrméretű nehézpuska. Védett-
ségét és trizerejét tekintve csak felderítő feladatok ellátására Volt alkalmas,
bár l942-től átfeglrerezték 40 mm űrméretri harckocsiágyúra, de ez sem
tette alkalmassá harckocsik eIleni harcra.



A Toldi könnyű harckocsi metszete

Közepes harckocsi kategóriában l940-ben vásárolták meg a Skoda
gllát T-21 harckocsi liszenszét és 4DlÍdTlrín néven rendszerusítetlék. A
T-21 még nem volt készen, a gyárban is csak a prototípusa létezett, meg-
vásárlása inkább egyéb lehetőség híján kényszermegoldás volt.

Toldi I közepes harckocsi 40 mm űrméretű löveggel

A kifonatlan konstrukcióból eredő problémák miatt csak 1942-ben
készültek el az első példányok, a termelését pedig csak 1943-ra tudták fel-
futtatni és eddig az eredetileg megfelelő paraméterekkel rendelkező harc-
kocsi már el is avult.
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Tömege l8 tonna, páncélzata 50 mm, sebessége 47 km /h, fegyverzete
40 mm űrméretii harckocsiágyú.

Az első Turánok még meg sem érkeztek a csapatokhoz, amikor 1941-
ben a továbbfej lesztése mellett döntöttek. 75 mm vastagságúra növelték a
homlokpáncét és egy 75 mm űrméretű rövid csövű harckocsiágyút kapott,
1943 nyarán készültek el az első Turán II harckocsik. l943-ban a Honvéd-
ség vezetése látta, hogy az így továbbfej lesztett harckocsi sem fogja elérni
a követelményeket ezért átmeneti megoldásként elrendelték a Turán III
harckocsi elkészítését, hosszú csövű 75 mm űrméretű harckocsiágyúval.
E,zel párhuzamosan megbíaák a Weiss Manfréd vállalatot egy új magyar
nehézharckocsi megtervezésével. A terveket a háboru végéig már nem
tudták megvalósítani, A magtar nehé7harckocsi a Tas l944-ben félig készült
el, amikor a szövetséges bombázók elpusaították a gyárat. Tömege 38 ton-
na, páncélzata l20 mm, íegyverzete 75 mm űrméretű hosszú csövű magyar
tervezésű harckocsiágyú. Paramétereivel megközelítette a német Párduc
harckocsit, a páncéltestet és a tornyot korszerűen döntött idomokból áll!
tották össze.

Harekocsi fejlesztés ünket és gártós anka, follamatos nehézs égek
kísérték. Korlűozottak voltak a líszensz beszenési források és az orsaig
tudvalevőleg nyenarylagban és energiahordozóban szegény, a nehézipű
termelése küIfi)ldi nyersanyagbeszerzésen alapszik, A ország vezetése
mindenl megteű a hadsereg ellátása érdekében, a íejlesztéseiel megJfe-
lelő előrelátóssal hatfuozták meg. A hadiipar kapacirását lg3%-tót több
mint a kétszeresére emelték, de még így sem tudták elérni, hogt a Honvéd-
séget modern eszközökkel lfusák el. A harckocsi glártásbóí és fejlesztés-
ből csak l943-ra glűI össze annyi tapasztalat, hogl egl teljesen saját
eszköz kiíejlesztését elkezdhessék, ez viszonl már késő voh, A szövetséges
Iégitámadásoh 1941 tavaszátóI megbénítotttík a maglar hadiipart, addig
több minl 900 harckocsit gldrtottunh, ani Jigletembe véve i kíindultisi
alapokal Jigtelemre méltó teljesítmén!.

FeIhasznált irodalom:
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