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"KIRÁLYNŐK" KATONARUHÁBAN 

Absztrakt 
A tanulmány a személyhajózás II. világháborúban betöltött szerepé-
vel foglalkozik két egység, az RMS2 Queen Mary és az RMS Queen 
Elizabeth példáján keresztül bemutatva, hogy a kereskedelmi hajózás 
katonai szállító szerepkörben milyen nagymértékben járult hozzá a 
Szövetségesek végső győzelméhez. 

Kulcsszavak: tengeri szállítás, tengerjáró hajók, katonai szállítmá-
nyozás, II. világháború 

Bevezetés 

A II. Világháború kapcsán számos írást ismerhettünk már meg kü-
lönböző fegyverekről és harci járművekről, melyek nagy hatást gyako-
roltak a háború menetére, azonban sok esetben háttérbe szorulnak 
azon eszközöknek az ismertetései, melyek ugyan nem vettek részt 
közvetlenül az ütközetekben, de szolgálatuk során ugyanúgy ki voltak 
téve az ellenség támadásainak, mint a harctéren küzdő társaik.  

A XXI. század embere számára szinte hihetetlenül hangzik, de 
egészen az 1960-as évekig a személyhajók jelentették a fő szállító-
eszközt a kontinensek között, és napokba, hetekbe telt átszelni az 
óceánokat, nem pedig néhány órába. Bár mára kiszorultak az inter-
kontinentális személyszállítási piacról, ezek nélkül a személyhajók 
nélkül a Szövetségesek képtelenek lettek volna megnyerni a háborút. 
Hosszasan lehetne sorolni azon hajók nevét, melyek részt vettek a 
globális csapatszállításokban, de én most csak két ikonikus egységet 
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szeretnék kiemelni: az RMS Queen Maryt és az RMS Queen 
Elizabethet a Cunard hajótársaság flottájából. 

 
1. ábra. A Queen Elizabeth csapatszállító hajóként 

E két hajó meghatározó szerepet játszott abban, hogy az európai 
hadszíntéren a Szövetséges erők oldalára billenjen a mérleg nyelve, 
hozzásegítve őket végső győzelmükhöz. 
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A SZÁLLÍTÓHAJÓK TECHNIKAI ADATAI 
1. számú táblázat 

Hajó neve RMS Queen Mary RMS Queen Elisabeth 

Hosszúság 310,9 méter 
(1018 láb) 

314,9 méter 
(1031 láb) 

Szélesség 36 méter 
(118 láb) 

36 méter 
(118 láb) 

Magasság 55,17 méter 
(181 láb) n. a. 

Legnagyobb me-
rülés 

11,9 méter 
(39 láb) 

11,9 méter 
(39 láb) 

Vízkiszorítás 81 325 bruttó regiszter 
tonna 

83 673 bruttó regiszter 
tonna 

Hajtóművek Parsons gőzturbinák  Parsons gőzturbinák 

Utazóteljesítmény 160 000 LE/ 119 MW 150 000 kW / 200 000 LE 

Maximális telje-
sítmény 200 000 LE / 149 MW n. a. 

Meghajtás négy négyágú hajócsavar négy négyágú hajócsavar 

Szolgálati sebes-
ség 29 csomó (55 km/h) 28,5 csomó 

Utaslétszám 

2139 fő, a háború folya-
mán 5000 főre, majd  
8500 főre, végül  
15 000 főre növelve 

2283 fő, a háború folya-
mán 5000 főre, majd  
8500 főre, végül  
15 000 főre növelve 

Legénység 1101 fő 1000 fő felett 

A szállítóhajók hadiszolgálatának kezdete 

A háború kitörésekor a Queen Mary éppen Southamptont hagyta el 
2332 fővel a fedélzetén New York irányába. Az egész őszt és a telet 
a New York-i kikötőben töltötte, miközben a legmagasabb szinteken 
határoztak a további sorsáról. Álcázásképpen a hajót egységesen 
szürkére festették. Összesen 6 mérföldnyi szőnyeget és 220 ládányi 
dekorációs anyagot távolítottak el a hajó fedélzetéről, az összes kö-
zösségi terét pedig bőrrel vonták be. 
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A Queen Elizabethet a háború kitörése még nagyrészt befejezetle-
nül érte, és több verzió is felmerült a sorsát illetően - mint például a 
beolvasztás, az Egyesült Államoknak való eladás, vagy a repülőgép-
hordozóvá történő átépítés -, végül a csapatszállító kapacitása érté-
kesebbnek bizonyult. 

 
2. ábra. A Queen Mary New York kikötőjében szürke hadifestésben, a 

mágneses aknák elleni védőberendezéssel felszerelve (a horgony 
vonalában látható csík a védőberendezés) 

Ugyanakkor a légi fenyegetés miatt nem volt mód a hajó átalakítá-
sára Nagy Britanniában, mivel túlzottan csábító célpont volt a 
Luftwaffe számára. 1940 februárjában beépítették a hajó gépeit, 
amely azután teljes titoktartás mellett elhagyta a kikötőhelyét. Álhíre-
ket keltettek arról, hogy a hajó Southamptonba hajózik átépítésre, de 
a hajó kapitánya is csak a nyílt tengeren olvashatta el a titkos paran-
csokat, amelyek értelmében az egységet New Yorkba kellett vinnie. A 
négynapos út után a szürkére festett Queen Elizabeth megérkezett a 
New York-i kikötőbe. A hajót felszerelték New Yorkban, majd Syd-
neybe küldték, ahová 1941 februárjában érkezett meg.  

1940. március 21-én kezdődött meg hivatalosan a Queen Mary 
hadiszolgálata, ekkor hagyta el New Yorkot Sydney felé. A hajó ápri-
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lis 17-én érkezett meg Ausztráliába; ahol rekordidő (mindössze 2 hét) 
alatt át is alakították csapatszállítóvá. Miután 5000 ausztrál katonát a 
fedélzetére vett, rögtön tovább is indult Nagy-Britannia felé. Miközben 
a hajó az Egyesült Királyság felé tartott, Franciaország kapitulált, és a 
Brit Birodalom magára maradt. A harcok áttolódtak a Mediterrán tér-
ségbe, ezért június 26-n 5000 brit katonával a fedélzetén egy konvoj 
tagjaként elindult a Közel-Keletre. 

1941 áprilisában a Queen Mary (fedélzetén 6000 fővel) a hatodik 
csapatszállító útját kezdte Sydneyből Szuez felé, a Queen Elizabeth 
(fedélzetén 5600 fővel) és a Mauritania (fedélzetén 4400 fővel) társa-
ságában.  

1941 nyarán a Queen Mary és a Queen Elizabeth csapatszállító 
útjaikat fennakadás nélkül folytatták, gyakran megfordulva Sydney, 
Szuez, Fremantle3 és Trincomalee4 kikötőiben. Az év végéig több 
mint 80 000 katonát szállítottak, a többségüket a közel-keleti szövet-
séges seregek erősítéseként. A két hajó 800 fős legénységének ez 
az időszak folyamatos munkát és nagy megterhelést jelentett. Végig 
trópusi klímában dolgoztak, miközben a hajókat az észak-atlanti vi-
zekre tervezték (nem volt rajtuk légkondicionálás, csak minimális 
szellőztetés), e mellett pedig ki voltak téve az ellenség támadásainak.  

Amikor Japán belépett a háborúba, a két egység megkezdte szol-
gálatát az amerikai katonák szállításában. A japánok gyors előre-
nyomulása Szingapúr felé összeomlással fenyegette a távol-keleti 
frontot, és veszélyeztette Ausztráliát, amely így védtelenné vált, mivel 
a fegyveres erői nagy részét a szövetségesek szolgálatába állította. A 
kritikus időszakban mindkét hajó éppen észak-amerikai vizeken tar-
tózkodott, és javításokon esett át, illetve megnövelték az utasszállító 
kapacitásukat 8500 főre. Három nappal Szingapúr eleste után a 
Queen Mary 8200 amerikai katonával a fedélzetén kihajózott Boston-
ból Sydney irányába. Három héttel később követte a Queen Elizabeth 
8000 amerikai katonával a fedélzetén San Franciscóból.  

1942 nyarán az észak-afrikai hadszíntéren a szövetségesek hely-
zete válságosra fordult, és a Brit 8. hadseregnek sürgősen utánpót-
lásra volt szüksége. A brit kikötőkben ismét gyülekezni kezdtek a 
csapatszállítók, köztük a két „királynővel”. Nagy-Britanniából Szuezbe 

                                                           
3  Fremantle: kikötőváros Nyugat-Ausztráliában 
4  Trincomalee: kikötő Srí Lankán 
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hajóztak Freetown5 és Simon's Town6 érintésével, majd onnan Fok-
városon és Rio de Janeirón keresztül New Yorkba. 

 
3. ábra. A világ akkori legnagyobb utasszállító hajója, a Queen 

Elizabeth 

1942 októberében a Queen Mary véletlenül összeütközött az egyik 
kísérőjével a HMS7 Curacao könnyű cirkálóval, amely kettétört, le-
génységéből 338 főt víve a hullámsírba. A hajók éppen cikk-cakk 
alakzatban haladtak, amikor navigációs hiba történt. A Queen Mary 
orrába 70 tonna cementet kellett önteni, hogy betömjék a keletkezett 
léket. 

1942 novemberében a nácik rádión bejelentették, hogy az U-704-
es megtorpedózta és elsüllyesztette a Queen Elizabethet, de hamar 
kiderült, hogy csak propagandafogásról volt szó. A hajók sebessége 
alapvetően elegendő védelemnek bizonyult a tengeralattjárók ellen. 
Hitler 250 000 dolláros vérdíjat és a Vaskeresztet ígérte annak a ten-
geralattjáró-parancsnoknak, aki képes valamelyik „királynőt” elsüly-
lyeszteni.  

Csupán egyetlen ismert eset van arról, hogy a két hajó közül bár-
melyik közvetlen veszélynek lett volna kitéve. Amikor a Queen Mary 
dél-amerikai vizeken tartózkodott, egy elfogott rádióadásból arra lehe-
                                                           
5  Freetown: Sierra Leone fővárosa 
6  Simon's Town: flotta bázis Fokváros közelében 
7  HMS (His/Her Majesty’s Ship): Őfelsége Hajója. Hadihajóknak fenntartott jelölés 

a brit terminológiában. 
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tett következtetni, hogy kémek jelentették a hajó útvonalát, de még 
idejében sikerült tájékoztatni az egységet így az útvonalat módosított, 
és elkerülte az ólálkodó tengeralattjárót. 

A Queen Mary háborús szolgálatában az egyik útját csak a "hosz-
szú út" néven emlegetik. 1942. december 23-án kezdte a skóciai 
Gourockban és 1943. április 22-én fejezte be ugyanott. A közbeeső 
négy hónapban a hajó megfordult Nyugat-, Dél-, és Kelet-Afrikában, a 
Brit Kelet-Indiákon és Ausztráliában, közel 40 000 tengeri mérföldet 
teljesítve és 56 000 tonnányi tüzelőanyagot felhasználva. Mire hazai 
vizekre ért ismét, addigra több mint 30 000 katonát szállított, és közel 
2 millió tonnának megfelelő ellátmányt használt fel a katonák élelme-
zésére.  

Az Egyesült Államok szolgálatában 

A "hosszú út" végén a Queen Mary befejezte csapatszállító tevé-
kenységének első részét. A Queen Elizabeth-tel együtt legtöbbször 
Sydney kikötőjéből indultak, összesen 339 000 tengeri mérföldet tet-
tek meg és 105 000 katonát szállítottak. Ezek után a hajókat átirányí-
tották, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között szállítsák a 
katonákat, előkészülve az európai hadműveletekre.  

New Yorkban ismételten megnövelték az utasbefogadó-
képességüket immár 15 000 főre, ez egyben azt is jelentette, hogy az 
utolsó díszeket is eltávolították a hajókról. A szürke festésük és gyor-
saságuk miatt hamarosan csak a "Szürke szellemek" néven emleget-
ték a két hajót a honi kikötőkben. 

A két egység egy év alatt kétszer annyi utast szállított keresztül az 
atlanti vizeken, mint amennyit normál esetben az egész Cunard-flotta 
vitt volna ennyi idő alatt. 1943 májusa és szeptembere között mindkét 
hajó átlagosan 15 000 fő felett szállított utasokat, és még 1943-44 
kemény telén sem esett ez a szám 12 000 fő alá.  

1944 végére a hadiszolgálatuk kezdetétől számítva 944 000 kato-
nát szállítottak, akiknek a 80%-a New Yorktól keletre utazott. A mai 
napig a Queen Mary tartja a rekordot a legtöbb utassal a fedélzetén: 
összesen 16 683 fő utazott rajta (15 740 katona és 943 főnyi legény-
ség) egy 1943. július 25-i útján. A hajók ugyanakkor csak 8000 főnek 
elegendő életmentő felszerelést vittek magukkal.  
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Amikor Nagy-Britanniából nyugatra tartottak, jellemzően 2000 - 
5000 fő tartózkodott a fedélzeten vegyes összetételben, amely sokkal 
nagyobb kihívás elé állította a hajó személyzetét a szállás és ellátás 
szempontjából, mint a jóval egyszerűbb keletre irányuló szállítások. 
Akár háromezer hadifogoly is tartózkodhatott a fedélzeten, akiket a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kellett ellátni és elszállásolni. 
Ezen kívül még ott voltak az őrszemélyzet, illetve a beteg és sebesült 
katonák, akiket egy ideiglenes tábori kórházban ápoltak, amely vala-
ha a Queen Mary bálterme volt.  

Voltak még különleges vendégek, akik külön elbánásban részesül-
tek, mint például a diplomaták, üzletemberek, iparmágnások. A 
Queen Mary háromszor is részesült abban a kitüntetésben, hogy a 
fedélzetén utazott Winston Churchill és stábja.  

 
4. ábra. A Queen Mary csapatszállító hajóként 

Minden egyes út előrelátó tervezést igényelt a Hadiszállítások Mi-
nisztériuma, a Hadműveleti Központ, az Admiralitás és az amerikai 
hatóságok között, nem beszélve a hajó tulajdonosairól. Egyetlen útra 
15 000 katonával a fedélzeten a következő készleteket kellett véte-
lezni: 35 tonna liszt és egyéb gabonaféle, 10 tonnányi szalonna és 
sonka, 75 tonna hús, 2 tonna sajt, 8 tonna lekvár, 14 tonna friss gyü-
mölcs, 15 tonna tea, kávé és cukor, 15 tonna konzerv gyümölcs, 60 
tonna burgonya, 25 tonna vaj, tojás és tejpor.  

Azért, hogy a 15 000 főnyi utasnak a szabad mozgása megoldott 
legyen, a hajót vörös, fehér és kék zónákra osztották. Minden egyes 
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utas a beszálláskor kapott egy színes szalagot, amivel jelezték, hogy 
hol lesz elszállásolva. Ezt a szalagot az egész út folyamán viselnie 
kellett, és minden más színű zónába szigorúan tilos volt belépnie.  

A katonákat a hajó fő éttermében étkeztették, egyszerre 2000 főt. 
Mindenkinek volt egy színes kártyája, ami az étkezési idejét jelezte, 
amelyet szigorúan ellenőriztek. Több mint 30 000 adag étel elkészíté-
se naponta hatalmas feladat volt a konyhaszemélyzet számára, akik-
hez az utasok közül is osztottak be kisegítő személyzetet. A katonák-
nak maguknak kellett gondoskodni az edényeik mosogatásáról, to-
vábbá segíteniük kellett a konyha takarításában is.  

A tengeren töltött időt a szállások takarításával, mentőcsónak- és 
egyéb gyakorlatokkal töltötték, amelyeken mindenkinek szigorúan 
meg kellett jelennie. Alkalmanként sort kerítettek filmvetítésekre vagy 
egyéb szórakoztató műsorokra, és a hajó jól felszerelt kantinjából 
minden beszerezhető volt a Coca Colától a borotválkozó szappanig.  

1940 tavasza és 1945 májusa között a két hajó 930 000 tengeri 
mérföldet teljesített - ez 38 földkörüli útnak felel meg -, és biztonsá-
gosan leszállítottak 1 250 000 katonát. A háború utáni hazaszállítá-
sokkal együtt több mint 2 000 000 fő utazott a két „királynő” fedélzetén 
ebben az időszakban. Az Egyesült Királyság nem számolt fel semmit 
az Egyesült Államoknak ezekért az utakért a kölcsönbérleti szerződés 
ellentételezéseként. 

A Queen Elizabeth kéményét 1945-ben festették vissza az eredeti 
Cunard-os színekre, és 1946-ban tarthatta meg a hivatalos "első út-
ját" annak ellenére, hogy már 6 éve üzemelt. A Queen Elizabeth pá-
lyafutása nem végződött szerencsésen.  

Többszöri tulajdonosváltás után 1972-ben tűz ütött ki a fedélzetén, 
miközben éppen átalakították egy úszó egyetemmé. Miután túl sok 
vizet pumpáltak bele a lángok megfékezésére, a hajó elveszítette a 
stabilitását, és az oldalára borult. A károk olyan tetemesek voltak, 
hogy a hajót ócskavasként feldarabolták.  

A Queen Elizabeth 57 éven át számított a világ legnagyobb sze-
mélyszállító hajójának, a méreteit csak 1997-ben múlták felül. 

A Queen Maryt is 1946-ban szerelték le, miután befejezte a kato-
nák és családtagjaik hazaszállítását, és visszatért a transzatlanti 
személyszállításhoz. A hajó 1971 májusa óta szállodaként üzemel az 
Egyesült Államokban a kaliforniai Long Beach-en. 
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Összefoglalás 

A személyhajózás II. világháborúban betöltött szerepe meghatáro-
zó volt az élőerő nagy távolságú szállításában. 

Két egység, az RMS Queen Mary és az RMS Queen Elizabeth 
példáján keresztül mutatta be a cikk, hogy a kereskedelmi hajózás 
katonai szállító szerepkörben nagymértékben járult hozzá a Szövet-
ségesek végső győzelméhez. E szerepkörükben: 

 a szállítások tervezését a Hadiszállítások Minisztériuma, a 
Hadműveleti Központ, az Admiralitás és az amerikai hatósá-
gok végezték; 

 1941-ben a Queen Mary és a Queen Elizabeth csapatszállító 
az év végéig több mint 80 000 katonát szállított; 

 a Queen Mary 1943 nyaráig több mint 30 000 katonát szállított;  

 1943 májusa és szeptembere között mindkét hajó átlagosan 
15 000 fő felett szállított utasokat; 

 1943-44 telén 12 000 főt szállítottak a hajók;  

 1940 tavasza és 1945 májusa között a két hajó 930 000 tengeri 
mérföldet teljesített, és leszállítottak 1 250 000 katonát.  

A két egység egy év alatt kétszer annyi utast szállított keresztül az 
atlanti vizeken, mint amennyit normál esetben az egész Cunard-flotta 
vitt volna ennyi idő alatt. Ezek nélkül a személyhajók nélkül a Szövet-
ségesek képtelenek lettek volna megnyerni a háborút. 

Források 

http://www.britisharmedforces.org/pages/nat_troopships.htm 
http://www.thegreatoceanliners.com/index2.html 
http://ww2db.com/other.php?other_id=44 
http://ww2troopships.com/ships/q/queenmary/default.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Queen_Mary 
https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Queen_Elizabeth 


