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A  BRIT  ÉS  AZ AMERIKAI  LÉGIDESZANT  
FEGYVERNEM  ALKALMAZÁSÁNAK,  

SZERVEZETÉNEK ÉS 

                                                     

HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK 
FEJLŐDÉSE  (1939-1945) 

Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1 

II. RÉSZ. 

A tanulmány I. RÉSZ-ében a szerzők a harceljárás elméleti alap-
jainak, a légideszant fegyvernem jelentősebb hadműveleteinek bemu-
tatásával foglalkoznak. Ismertetik azoknak a katonai teoretikusoknak 
a munkásságát akiknek legnagyobb szerepe volt a légideszant fegy-
vernem létrehozásában. 

1. A brit és az amerikai légideszant csapatok haditechnikai 
eszközei 

1. 1. Légi szállító és deszant eszközök 

Brit és amerikai viszonylatban egyaránt korán kifejlődött és magas 
színvonalat ért el az ejtőernyők fejlesztése és gyártása. Leslie Irwin2 
amerikai konstruktőr-mérnök, 1911-től foglalkozott ejtőernyők fejlesz-
tésével. Irvin gyakorló, mentő és tartalék ejtőernyőit 1919-től 
rendszeresítették az Egyesült Államok haderejében. Az Irvin ejtőernyők 
gyártását 1925-től Angliában folytatták. Az ejtőernyőzés technikai 
hátterének fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárult a Brit Ejtőernyős 
Társaság tevékenysége is.3 A húszas évekre az Irwin cég ejtőernyői 
magas műszaki színvonalat értek el: állítható kétrétegű hevederzet, 
kadmiumozott krómnikkel ötvözetű karabinerek, 24 szeletes, 8,5 méter 

 
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE VSZTK Haditechnikai 
és minőségügyi tanszék, tanszékvezető egyetemi tanára. 
Hegedűs Ernő százados, MH HTEK. 
2 Dombi Lőrinc: Selyemkupolák: fejezetek az ejtőernyő történetéből. Zrínyi, 
Budapest, 1993. 36. o. 
3 Uo. 36, 46, 51. o. 
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átmérőjű kupola és selyem zsinórzat jellemezte a 400 km/h maximális 
sebességig használható ejtőernyőket, amelyek 3,4 m/s süllyedési 
sebességet garantáltak. Az amerikai légideszant csapatok számára a T-4 
majd az ebből kifejlesztett T-7 típusú ejtőernyőket ugyanebben a 
méretben gyártották és azok hozzávetőleg hasonló jellemzőkkel bírtak. 
Az ernyőknek három, majd négypontos rögzítési rendszere volt. A 
háború folyamán az amerikai légideszant csapatok a T-7 típusú 
körkupolás deszanternyőt használták, amelynek kupoláját már 
műszálas anyagból készítették. A brit ejtőernyősök az X típusú 
körkupolás deszanternyőt alkalmazták. Ennek 8,5 m átmérőjű 
kupoláját középen 55 cm-es nyílással látták el. A korai típusoknál 
selyem kupolát használtak, később áttértek a pamut alapú Ramtex 
vászon alkalmazására. A háború végén már műszálas anyagokat 
használtak. Az ejtőernyőket széles körben alkalmazták különféle 
terhek, ágyú részegységek, motorkerékpárok deszantolására is. 3-5 
ejtőernyő együttesen, 1,5 tonnáig volt képes különféle terheket - pl 
Willis Jeep könnyű terepjárót - deszantolni. Egyes teherernyők 
színükben eltértek a deszantosok zöld kupolás ernyőitől, mivel a lőszert 
vörös, az orvosi felszerelést és egészségügyi anyagot kék ernyővel 
dobták.4 

A szabványos ejtőernyős teherkonténer 1800 mm hosszú, 380 
mm átmérőjű, fából és fémből készült, ajtóval ellátott eszköz volt, 
amelyet legtöbbször géppuskák, aknavetők és rádiók deszantolására 
alkalmaztak. A konténerek alsó részén ütközéscsökkentő betétet 
helyeztek el. A 3, illetve 4,8 méter átmérőjű teherernyőt a konténer 
felső részén rögzítették. A szabvány konténer alkalmas volt bombázó 
repülőgépek bombakamráiból történő ledobásra. Ebből a célból 
nagyobb, 3300 mm hosszúságú, növelt átmérőjű ernyővel szerelt 
teherkonténereket is rendszeresítettek a háború folyamán. 

A légideszant alakulatok szállítására a rendkívül korszerű kialakí-
tású, két motoros, behúzható futóművel szerelt Douglas DC-3 közepes 
szállító repülőgép (katonai jelzése C-47) szolgált, 

                                                     

amely 330 km/h 
végsebességével, 28-32 fős utaslétszámával, 2750 kg terhelhetőségével 
és igen tekintélyes 2400 km hatótávolságával korának legjobb közepes 
szállítógépe volt. Fedélzetén két Jeepet, vagy egy 76 mm-es páncéltörő 
ágyút szállíthatott. A tehertér-ajtót a törzs hátsó részén, oldalt alakítot-
ták ki. A haditechnikai eszközök be- és kirakodását rámpák segítségé-

 
4 Robert M. Bowen: Vijjogó sasok között: a 101. légideszant- hadosztállyal 
Normandiától Bastogne-ig. Hajja és Fiai könyvkiadó, Debrecen, 2003. 89. o. 
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vel végezték. A behúzható futómű kialakítás és a magas színvonalú ae-
rodinamikai jellemzők nagy hatótávolságú gazdaságos üzemeltetést tet-
tek lehetővé. Ugyanakkor futómű-kialakítása nem biztosította a lando-
lást előkészítetlen terepszakaszra. A típus kitűnő műszaki tulajdonságai 
mellett igen magas, 11000-es gyártási darabszámának köszönhetően 
játszott jelentős szerepet a légi hadviselés történetében. 

A kétmotoros szállító repülőgépek fejlesztésének következő állo-
mása a Curtiss C-46 Commando szállító repülőgép volt, amely a kö-
zepes és a nehéz szállítórepülőgép kategória között helyezkedett el. A 
repülőgép tervezésekor a DC-3 aerodinamikai kialakításánál alkalma-
zott korszerű elveket tökéletesítették. A pilótafülke üvegezése – szakít-
va a konvencionális megoldással – nem törte meg az orrész vonalát, 
hanem belesimult abba. A DC-3-assal ellentétben a főfutót teljesen be-
húzták a futógondolába, és ajtóval zárták le. A DC-3-nál alkalmazott 
merev farokfutó helyett itt behúzhatót alkalmaztak. A különbségek 
markánsan megmutatkoztak mind a gazdaságosság, mind a hatótávol-
ság és a maximális sebesség vonatkozásában: a C-46 Commando már 
430 km/h sebességre volt képes 3000 km hatótávolság mellett. Hasznos 
terhelhetősége közel 5 tonna volt. A szállítmányt a két személy-ajtóval 
és nagyméretű tehertér ajtóval szerelt, nagyátmérőjű törzsbe könnyen 
be és kipakolhatták. Egyszerre 50 felfegyverzett ejtőernyős szállítására 
volt képes. Az ejtőernyősök igen gyorsan tudták elhagyni a gépet, mi-
vel a törzs mindkét oldalán volt egy-egy ajtó. Ennek köszönhetően el-
kerülhetővé vált a szétszóródás, és lecsökkent a gép vészelhagyásának 
időtartama is.  

A háború folyamán, 1942-ben kifejlesztették a négy hajtóműves 
Douglas DC-4 nehéz szállító repülőgép katonai változatát, C-54 jel-
zéssel. A szintén behúzható futóművel szerelt szállító repülőgép végse-
bessége 430 km/h volt Ez jóval magasabb volt a szállítógépek esetében 
megszokott sebességnél, és így a gép különösen alkalmassá vált katonai 
feladatok végrehajtására. Emellett 86 fős utaslétszám és 3100 km ható-
távolság jellemezte a C-54-est. Jelentős, 10 tonnás terhelhetősége meg-
teremtette a lehetőséget nehéz haditechnikai eszközök szállítására is. A 
túlméretes terheket esetenként a repülőgép futóművei közötti részen, 
külső függesztményként rögzítették. A futómű kialakítása nem tette le-
hetővé, hogy a repülőgép előkészítetlen terepszakaszon landolhasson. A 
legyártott darabszám közelítőleg egytizede volt a C-47-esnek. 

A szövetséges légideszant csapatok erőssége a közepes tömegű 
haditechnikai eszközök – terepjáró gépjárművek és tüzérségi eszközök 
- szállítására is képes tehervitorlázó repülőgépek nagyszámú alkalma-



zása volt. A szövetséges légideszant csapatok legnagyobb darabszám-
ban a szinte bármely terepre leszállni képes amerikai Waco CG-4A 
közepes szállító vitorlázógépekkel bővítették szállító kapacitásukat. A 
CG-4A által szállítható hasznos tömeg 1,7 tonna volt. A gép 13-16 fel-
fegyverzett katona, egy Jeep, vagy egy 75 mm-es ágyú szállítására volt 
képes. A felsőszárnyas, fém rácsszerkezetű gépet felnyitható orrésszel 
látták el a rakodás megkönnyítésére. Kombinált kerekes-csúszótalpas 
futóművel szerelték. Felszállásnál a kerekek működtek, landolásnál a 
törzs alatti csúszótalpak is bekapcsolódtak. Egy C-47-es repülőgép két 
vitorlázót tudott vontatni, habár általában egyesével vontatták a vitorlá-
zógépeket. Az amerikaiak mellett a brit légideszant csapatoknál is rend-
szeresítették, Hadrian néven. Az egyszerű szerkezetű vitorlázógép nem 
rendelkezett speciális „rohamdeszant” feladatok végrehajtásához szük-
séges rendszerekkel – féklapokkal, fékernyővel, fékező rakétával és fe-
délzeti fegyverzettel – viszont jól megfelelt a tömeggyártás követelmé-
nyeinek. Ebből a vitorlázógépből 14000 darabot gyártottak, így ez 
képezte a szövetséges légideszant alakulatok vitorlázó-flottájának zö-
mét. 

1. ábra. Waco CG-4A közepes szállító vitorlázógép. 

A Waco CG-13A közepes szállító vitorlázógép, a CG-4 hez ha-
sonló szerkezeti kialakítású de hozzávetőleg kétszer nagyobb szállító 
kapacitással rendelkező gép volt, amelynek gyártását 1943-tól kezdték 
meg. A kisebb CG-4-től eltérő szerkezeti megoldást a futóműnél alkal-
maztak, mivel ez kizárólag kerekes kialakítású volt. A CG-13A vitorlá-
zó 32 fő ejtőernyős, vagy 4,5 tonna hasznos teher szállítására volt ké-
pes. Így megoldhatóvá vált két gépjármű és nyolc fő, illetve egy gép-
jármű, és egy 75 mm-es löveg, a hozzá tartozó lőszer és nyolc fő 
egyidejű szállítása. A billenő-felnyílódó orrész megkönnyítette a jár-
művek deszantolását. A gép szállító kapacitása kisebb teherautók, illet-
ve könnyű páncélozott fegyverhordozók szállítását is lehetővé tette, ami 
kiemelt fontossággal bírt. A mindössze 140 darabos legyártott mennyi-
ség azonban nem tette lehetővé képességei széleskörű hasznosítását. Az 

 218



 219 

                                                     

amerikai haderő végül nem a CG-13 A darabszámának növelése mellett 
döntött, hanem megkezdte a könnyű harckocsi szállítására is képes 
Hamilcar brit nehézvitorlázó vizsgálatát és az alkalmazására vonatkozó 
kísérleteket.5 

A brit légideszant csapatok szállítására fejlesztették ki a Horsa tí-
pusú közepes vitorlázógépet. Ez a tehervitorlázó faépítésű konstrukció 
volt, ami sokkal rugalmasabban vette fel a durva landoláskor fellépő 
terheléseket, mint a fémszerkezetű típusok. A tehervitorlázó 4000 kg 
teher szállítására volt képes, rakterében két terepjáró gépjármű, vagy 
egy jármű és az általa vontatott löveg, illetve 28 fő felfegyverzett kato-
na volt elhelyezhető. A nagyobb eszközök berakodását oldalajtón rám-
pával végezték. A törzsön nyílásokat képeztek ki a katonák kézifegyve-
rei számára. Landoláskor a kirakodást, illetve a gép gyors elhagyását a 
piropatronokkal lerobbantható törzshátsórész, illetve egyes változatok-
nál a felhajtható orrész garantálta. Orrkerekes futóműve volt, amelynek 
működését landolásnál a törzs alsó részén csúszótalpak segítették. A 
felsőszárnyas vitorlázó repülőgép nagy fesztávolságú, szárnyvég felé 
karcsúsodó szárnyát rendkívül vastag szárnyprofillal alakították ki, ami 
kis sebességen kedvező repülési tulajdonságokat biztosított. A gépet a 
leszálló sebesség további csökkentése érdekében nagy felületű fékla-
pokkal és fékernyővel, illetve pneumatikus működésű kerékfékekkel 
látták el. Az így elért kis leszállási úthossz lehetővé tette rohamdeszant-
feladatok sikeres végrehajtását, ami jelentős technikai teljesítmény volt 
egy ilyen nagyméretű géptől. Ejtőernyős ugrások végrehajtására is al-
kalmas volt. Összesen 3800 darabot gyártottak ebből a sokoldalú típus-
ból, amelyet a brit légideszant csapatok mellett kis számban az ameri-
kaiak is használtak. 

A brit Tetrarch harckocsi szállítására fejlesztették ki a Hamilcar 
típusú nehézvitorlázógépet. Ez a 8,5 tonna hasznos terhelésű faépítésű 
vitorlázó messze nem bírt akkora kapacitással, mint a fém rácsszerkeze-
tű német Me-321, azonban kitűnően megfelelt mind a brit, mind az 
amerikai légideszant harckocsi szállítására, és nem volt olyan lomha és 
nehezen kezelhető, mint a német vitorlázógép. 

 
5 Mrazek, James E.: Fighting Gliders of World War II. St. Martin’s Press, New 
York, 1982. 60-63. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Hamilcar nehéz tehervitorlázó repülőgép fedélzetén 
Tetrarch harckocsival. 

A nagyméretű repülőgép sárkányszerkezeti anyagának megválasz-
tásakor merész mérnöki döntés volt a fa szerkezeti anyagok kiválasztá-
sa, a brit háttéripar azonban rendkívül magas fokú technológiai színvo-
nalon állt a faépítésű járműszerkezetek előállítása területén.6 A 
tehervitorlázó vontatását négymotoros bombázógépekkel oldották meg. 
A géplandolásnál hagyományos farokkerekes futóműre érkezett a repü-
lőgép. A két nagyméretű, trapézkarokra erősített, hidraulikus futószár-
ral megtámasztott ballonos főfutó-kerék működését szükség esetén a 
törzs alsó részén kialakított csúszótalpak segítették. A földet érést köve-
tően egy automatikus ajtónyitó-szerkezet tette szabaddá az utat a vitor-
lázógépből kigördülő harcjármű előtt, melynek kipufogó-gázait egy 
csőrendszer segítségével vezették el, hogy az már a levegőben indítható 
legyen. A Hamilcart végül is sikeresen használták harckocsik szállításá-
ra és deszantolására Normandiában és az 1945-ös Rajna-átkeléskor. A 
légideszant harckocsik mellett azonban mást is szállíthattak a 
Hamilcarral: teherautót és nehézlöveget, géppuskával vagy lángszóró-
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6 Kiváló példa a speciális fa szerkezetekre a de Havilland Mosquito repülőgé-
pek sárkányszerkezete és a Morgan gépjárművek karosszériája, ahol méhsejt 
szerkezet, és gyantával átitatott, hőkezelt szerkezeti elemek kerültek beépítés-
re. Mindez bizonyos átmenetet képezett napjaink kompozit-technológiája felé. 
Az amerikai repülőiparban ez a technológia kevésbé volt elterjedt. 
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val felszerelt Bren-Carrier páncélozott szállító járműből akár kettőt is, 
vagy Daimler II illetve AEC II. felderítő páncélgépkocsit. Összesen 412 
darabot gyártottak belőle, ami tekintélyes légi szállító kapacitást bizto-
sított. 

1. 2. Járműtechnikai eszközök 

A angolszász légideszantok mozgékonyságának fokozására számos 
Willis Jeep könnyű terepjárót deszantoltak, amely 4 fő és 280 kg 
hasznos teher szállítására volt alkalmas. Tömege 1247 kg, motorja 60 
LE teljesítményű volt, ami 90 km/h sebességre gyorsíthatta a járművet. 
A Jeep hatótávolsága 360 km volt. Aknavetőt és könnyű ágyút szállít-
hattak, illetve vontathattak vele, emellett különféle – akár 2 személy 
vagy 230 kg rakomány szállítására is alkalmas – M 110 utánfutót von-
tathattak, géppuskákat vagy 20 mm-es gépágyút telepíthettek rá. Ismert 
rakéta-sorozatvetővel szerelt változata. Emellett alkalmas volt különféle 
hátrasiklás nélküli lövegek hordozására is. A légideszant csapatok által 
használt járművek egy részét ellátták a jármű elejére szerelhető sík pán-
céllemezzel, ami szemből védelmet nyújtott az ellenséges kézifegyve-
rek lövedékei ellen. 1944-től puskalőszernek ellenálló szélvédővel 
gyártották.7 Légi szállítására többféle lehetőség adódott. A könnyű te-
repjárót bombázó repülőgépek bombakamrájába függesztették, és ejtő-
ernyővel dobták le a célterületen. A jármű kerekei és tengelyei alá ek-
kor védőlemezeket és amortizátor betéteket helyeztek. Szállíthatták 
vitorlázógépen vagy szállító repülőgép fedélzetén is. A különleges had-
viselés erők műveleteiben a nehézgéppuskával és két golyószóróval 
szerelt Jeep központi szerepet játszott. 

A légideszant csapatok mozgékonyságát motorkerékpárokkal is 
fokozták. Ilyen eszköz volt a Wellbike motorkerékpár, amely kis 
méretű kerekeinek, kis méreteinek és könnyű kétütemű motorjának 
köszönhetően mindössze 32 kg-ot nyomott, viszont közúton 48 km/h 
sebességre volt képes.8 Emellett könnyű kétütemű motorral szerelt 
szóló, illetve nehezebb oldalkocsis motorkerékpárokat is használtak. 
Nagy mennyiségben deszantoltak kerékpárokat is. Nem volt ritka az 
amerikai légideszant csapatoknál az összecsukható kerékpárok al-
kalmazása sem. 

 
7 A SAS Enciklopédia. Zagora Kft. Budapest, 2000. 
8 Will Fowler: D- Nap : Az első 24 óra. Hajja és Fiai könyvkiadó, Debrecen, 
2004. 157. o.  



A vitorlázógépekkel a szövetségesek nemcsak Jeepeket, hanem 
Bren-Carrier páncélozott szállító járműveket is deszantoltak. A brit 
haderő 1938-ban állította rendszerbe a könnyű harckocsi alvázára épí-
tett járművet. Ez a lánctalpas páncélozott jármű mindössze 157 cm ma-
gas volt, nyitott kialakítású rakterében 9 fő szállítása volt lehetséges. A 
jármű 4 tonnás tömege és kis mérete elősegítette a légi szállítást, 
ugyanakkor 100 LE teljesítményű motorja nagyfokú mozgékonyságot 
és 50 km/h sebességet biztosított. A 11 mm-es páncélzat csak a kézi-
fegyverek tüze és a repeszek ellen nyújtott védelmet. Különböző válto-
zatai ismertek: lángszórós, nehéz géppuskás, gépágyús, illetve páncél-
törő puskával szerelt variáns. Alkalmas volt páncéltörő, könnyű tábori 
és légvédelmi lövegek vontatására, illetve nehéz aknavető szállítására 
is. Utánfutót is vontathatott.  

 

 

3. ábra: Bren-Carrier páncélozott szállító jármű géppuskás változa-
ta. 

A britek többször modernizálták a harcjárművet, emellett 1943-tól 
ausztrál, kanadai és amerikai üzemek is gyártották korszerűsített válto-
zatát T-16 jelzéssel. Az eszköz nagymértékben fokozta a légideszant 
csapatok mozgékonyságát, elősegítette nehézfegyverzetük szállítását. A 
Hamilcar vitorlázógép fedélzetén két Bren Carriert szállíthattak. A 
rendkívül sokoldalú harcjármű minden hadműveleti szintű szövetséges 
légideszant műveletben részt vett. 

A Daimler I. páncélozott felderítő harcjármű könnyű kivitelű, 3 
tonna tömegű eszköz volt, amelyet egy 12,7 mm-es géppuskával szerel-
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tek fel, így képes volt a gyalogság elleni hatékony küzdelemre. A harc-
jármű 1940-től állt rendszerben. Kezelőszemélyzete kettő fő, páncélzata 
10-30 mm volt. A négykerék hajtású jármű motorja 55 LE teljesítmé-
nyű volt, ami műúton 84 km/h sebesség elérését tette lehetővé. A 
Daimler II felderítő páncélgépkocsit 40 mm-es páncéltörő löveggel 
és két géppuskával szereltek fel, védelméről pedig 18-40 mm vastagsá-
gú, döntött páncélzat gondoskodott. A 95 LE teljesítményű motor köz-
úton 72 km/h sebességre gyorsította a 7,7 tonna tömegű, összkerék-
hajtású eszközt. A harcjármű összkerék-kormányzása és a mindkét ol-
dalon kialakított vezetőállások lehetővé tették a megfordulás nélküli 
gyors menetirányváltást. A Hamilcar típusú nehéz vitorlázógép segítsé-
gével volt deszantolható. 

Az amerikai légideszant csapatok számára 1942-ben elkészítették 
az M22 Locust könnyű légideszant harckocsit. A kimondottan a 
légideszant csapatok támogatására kifejlesztett könnyű harckocsit első-
sorban nem harckocsik elleni harcra készítették, inkább a gyalogság 
harcának támogatásában, páncélozatlan és könnyű páncélozott jármű-
vek megsemmisítésében játszott jelentős szerepet. A légi szállíthatóság 
érdekében kis térfogatú, kompakt építést alkalmaztak9. A harckocsi 
személyzete 3 fő, tömege 7,2 tonna volt. A kis tömeghez igen nagy mo-
torteljesítmény, 162 LE tartozott, így a harckocsi mozgékonysága ma-
gas fokú volt. A harckocsiban könnyű szerkezetű, ugyanakkor magas 
fajlagos teljesítményű léghűtéses repülőgépmotort, egy hathengeres 
Lycoming boxert alkalmaztak. Végsebessége 64 km/h volt, ami közelí-
tőleg kétszerese volt egy nehéz harckocsiénak. A homlokrészen 25 mm, 
az oldalán 12 mm ferde öntvénypáncéllal rendelkezett. Védettségét a 
páncélzat mellett a mindössze 1,9 m magasságból adódó alacsony szi-
luett, és a magas fokú mozgékonyság együtt biztosította. Fő fegyverzete 
egy 37 mm-es, 500 méteren 60 mm páncél átütésére képes harckocsi-
ágyú volt, amelyhez 50 db lőszert vihetett magával. Ezt egészítette ki a 
7,62 mm-es géppuska, amely 2500 lőszerrel hatékonyan támogathatta a 
légideszant csapatok gyalogság elleni harcát. Alacsony, 0,56 kg/cm2

                                                     

 
fajlagos talajnyomása biztosította kiemelkedő terepjáró képességét. Ha-
tótávolsága 180 km volt. Ezt a harckocsit számos ország korszerű ki-
alakítása miatt - felderítő harcjármű szerepkörben - jóval a háború befe-
jezését követően is rendszerben tartotta. A Locust légideszant 
harckocsiból a háború folyamán tekintélyes mennyiséget, összesen 850 
darabot gyártottak. 

 
9 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 88. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: M22 Locust könnyű légideszant harckocsi. 

Az M22 Locust légideszant harckocsi deszantolására alkalmazott 
légi szállítóeszköz a C-54-es repülőgép volt. Mivel azonban a harckocsi 
nem fért el a törzsben, külső függesztményként, a törzs alatt rögzítve 
oldották meg szállítását. Leszerelt tornyát pedig a törzs teherterében 
málházták, és a leszállás után egy daruval emelték a harckocsitestre. Ez 
a szállítási módszer egyfelől nehézkesnek volt mondható, másfelől ki-
épített vagy előkészített tábori repülőteret feltételezett a leszálláshoz, 
amihez persze bizonyos időre volt szükség. Az amerikai légideszant 
csapatok – a körülményes szállítás miatt – az európai hadszíntéren nem 
alkalmazták. 1944-ben 260 darabot átadtak brit szövetségeseiknek, akik 
légideszant csapataik számára tovább fejlesztették. A harckocsi 37 mm-
es lövegét átalakították, és a csővégen egy szűkítővel10 

                                                     

látták el, amely 
30 mm kilépő átmérővel rendelkezett. Az átalakított harckocsi-ágyú – a 
hozzá rendszeresített speciális wolframmagvas lőszerrel – 80 mm pán-
cél átütésére volt képes. A brit légideszant csapatok sikerrel alkalmaz-
ták a Locust harckocsikat az 1945 tavaszán végrehajtott Rajna-átkelést 
támogató légideszant műveletnél. 

A brit haderő számára 1938-ban fejlesztették ki a MARK VII. 
Tetrarch könnyű felderítő harckocsit, amelyet 1940-től gyártottak. A 
8,5 tonna tömegű harcjárműnek 3 fő kezelőszemélyzete volt. A harcko-
csi 165 LE teljesítményű motorja úton 64 km/h sebesség elérését tette 
lehetővé. A korai fejlesztés és a kis sorozatú gyártás rányomta bélyegét 

 
10 www. M22 airborne light tank locust.htm 
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a harckocsi műszaki megoldásaira. Az öntvény páncélzat helyett elavult 
technológiájú szegecselt, sík páncéllemezeket alkalmaztak, amelyek 
azonban a tömeg alacsony szinten tartása végett csak 10 mm vastagsá-
gúak voltak, és függőleges felületet mutattak. Fegyverzete egy 40 mm-
es harckocsi-löveg volt. Mivel a katonai vezetők a légideszant csapatok 
teljes körű gépesítésében gondolkodtak, Mark VII Tetrarch 1CS 
(Close Support – közvetlen támogató) néven kifejlesztették a harckocsi 
közvetlen támogatásra szánt önjáró löveg változatát is, amelyet egy 
76,2 mm-es tarackkal szereltek fel. A fő fedélzeti fegyvert mindkét vál-
tozatnál egy 7,62 mm-es géppuska egészítette ki. Mintegy 137 darabot 
gyártottak a Tetrarch két változatából. Gyártását 1941 végén leállítot-
ták, és az amerikai Locust légideszant harckocsit rendszeresítették, 
amelynek műszaki színvonala egyértelműen magasabb volt a kis széri-
ában gyártott brit harckocsiénál. 

2. 3. Tüzérségi eszközök 

Széles körben alkalmaztak a szövetségesek különféle hegyi és 
könnyű ágyúkat a légideszant alakulatoknál, amelyek közül a legelter-
jedtebb a brit és az amerikai csapatok által egyaránt használt M-1A1 75 
mm-es hegyi tarack volt. A tarack 576 kg tömegével, 8400 méter lőtá-
volságával, és hét, később kilenc darabra szétszerelhető kialakításával 
kimondottan alkalmas volt a légideszant csapatok számára. Ejtőernyő-
vel is dobható volt. A hasonló kategóriájú lövegek tömegének az M-
1A1 mindössze a fele volt. Ezt a légi szállítás szempontjából előnyös, 
rendkívül kis tömeget speciális szerkezeti anyagok és konstrukciós 
megoldások alkalmazásával érték el. A lövegtalp könnyűfém ötvözet-
ből készült, amit a további szerkezeti könnyítés érdekében nagyméretű 
furatokkal láttak el. Összeszerelt állapotában korlátozott mértékben 
emberi erővel is mozgatható volt, illetve Willis Jeeppel vontathatták11. 

                                                     

1946-tól M-116 néven gyártották. 

A brit és az amerikai légideszant csapatok egyaránt alkalmazták a 
105 mm-es M-3A1 típusú tarackot. Tömege a 75 mm-es M-1A1 lö-
vegnek közel a kétszerese, 1134 kg volt, ami azonban még mindig egy 
tonnával volt kevesebb a hasonló teljesítményparaméterekkel rendelke-
ző 105 mm-es amerikai hadosztályágyúénál, amelyből kialakították. Az 
M-3A1 viszonylag alacsony tömegét a cső rövidítésével, könnyebb lö-

 
11 Szántai József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 127. és 133. o. 
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vegtalppal és alumínium-magnézium ötvözetek széles körű alkalmazá-
sával12 

                                                     

érték el, lehetővé téve a vitorlázógépes légi szállítást. Lőtávol-
sága 6400 méter volt. Ez a löveg nem volt szétszerelhető, szállítását vi-
torlázógéppel oldották meg. A 105 mm-es lövegek tűztámogatása je-
lentős mértékben hozzájárult a légideszant csapatok sikereihez. 

A brit légideszant csapatoknál rendszeresített 51,2 mm-es M VII. 
könnyű aknavető mindössze 320 méter távolságra tüzelhetett, ugyan-
akkor tömege csupán 15 kg volt. Az eszközt emberi erővel, szétszerelés 
nélkül is könnyen szállíthatták.  

Az amerikai lövészgyalogság század és zászlóalj szintű tűztámoga-
tásában jelentős szerepet játszottak az aknavetők. A 60 mm-es M2 ak-
navetővel 1800 méter távolságra tüzelhettek. Az eszköz össztömege 
mindössze 19 kg volt és három, 6 illetve 7 kg-os részre szétszerelve, 
három katona lőszerkészletével együtt háton szállíthatta. A brit haderő-
ben nem rendszeresítették ezt az eszközt. 

A brit 76,2 mm-es M II. aknavető legnagyobb hatásos alkalmazá-
si távolsága 1400 méter volt. Az 55 kg tömegű eszköz három részre 
szerelve emberi erővel is szállítható volt. Az amerikai haderőben nem 
rendszeresítették. 

A zászlóalj szintű tűztámogatás hatékony eszköze volt az amerikai 
81 mm-es M1 aknavető, amely 2500 méter távolságra tüzelhetett. Az 
aknavető össztömege 62 kg volt. A fő részek tömege hozzávetőleg 20 
kg-ra adódott, ami – a lőszerkészletet is beleszámítva – még lehetővé 
tette mozgatását emberi erővel. Az eszköz MK-2 jelzéssel a brit 
légideszant csapatoknál is rendelkezésre állt. 

Az amerikai és a brit haderőben egy 107 mm-es aknavetőt is 
rendszeresítettek, ezt azonban 150 kg-os tömege miatt alapvetően lö-
vészszállító járművek fedélzeti fegyvereként alkalmazták. Az aknavető 
4000 m-es hatótávolsága hatékony tűztámogatást tett lehetővé. A brit 
légideszant csapatok Bren Carrier páncélozott szállító járművet alkal-
maztak a nehéz aknavető hordozására. 

A légideszant csapatok páncélozott célok elleni tűzképességének 
biztosítására, könnyebb páncéltörő ágyúkat is deszantoltak szállító vi-
torlázó gépekkel. Az amerikai 37 mm-es M3 páncéltörő ágyú 64 mm 
páncélvastagság átütésére volt képes 500 m távolságról. Tömege 414 

 
12 Uo. 98-99. o. 
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kg volt. Az M3 teljesítménye közepes és nehéz harckocsikkal szemben 
már nem volt kielégítő, így gyártását 1941-ben befejezték.13 Előnyös 
tulajdonsága volt, hogy könnyű terepjáróval is vontathatták. 

A brit légideszant csapatoknál 1942-től rendszeresítették az MK3 
típusú 57 mm-es páncéltörő ágyút, amely a szárazföldi csapatoknál 
alkalmazott alaplöveg könnyített változata volt. Tömege 1100 kg, pán-
célátütő képessége 88 mm volt 1000 méterig. Az alaplöveg tervrajzait 
az amerikai gyártók is megvásárolták, így ott 1942-től állt rendszerbe 
57 mm-es M1 páncéltörő lövegként. A páncéltörő löveg 76 mm pán-
célvastagság átütésére volt képes 1000 méteren. Tömege 1270 kg volt. 

A nagyobb repeszhatás és a fokozottabb teljesítmény egyidejű el-
érése reményében az Egyesült Államok haderejénél rendszerbe állítot-
ták az L/40 űrmérethosszú, többfunkciós, 76 mm-es M5 páncéltörő 
löveget, amely 1000 méteren 102 mm páncél átütésére volt képes. Tö-
mege ugyanakkor nem haladta meg jelentősen az 57 mm-es páncéltörő 
ágyúét. A kombinált feladatkörű ágyú repeszhatású lőszert tüzelve 
14600 méteres maximális lőtávolságon az ellenséges élőerőt is pusztí-
totta.14 A brit csapatoknál 1943-tól állt rendszerbe a 76,2 mm-es 
MARK-I páncéltörő ágyú, amely 1000 méteren 130 mm páncél átüté-
sére volt képes. A nagy felületű lövegpajzzsal szerelt L/58 űrméret-
hosszú ágyú tömege 3040 kg volt. Ezeknek a hatékony, de nagy tömegű 
páncéltörő ágyúknak a légi szállítása és deszantolása a rendelkezésre ál-
ló repülőgépekkel és szállító-vitorlázógépekkel megoldható volt ugyan, 
vontatásukra azonban már nehezebb járműveket kellett alkalmazni, 
mint a nagy tömegben rendelkezésre álló Willis Jeep terepjáró. 

A légideszant csapatok páncéltörő képességét nagy mértékben 
fokozták a jelentős mennyiségben alkalmazott kumulatív hatású, kézi 
indítású rakétafegyverek. A tömegesen gyártott páncéltörő eszközök 
jelentősen megnövelték védelemben a gyalogság harcászati esélyeit a 
támadó harckocsikkal szemben. A brit légideszant csapatok páncélozott 
célok ellen az ágyúk mellett a Vlasto típusú reaktív páncéltörő 
eszközt (PIAT)15

                                                     

 használták, melynek tömege 15 kg volt. Az 1,4 kg 
tömegű gránát 100 m-es távolságon 110 mm páncélt ütött át. A 
kumulatív elven működő eszközt hatékonyan alkalmazták 

 
13 Uo. 151. o. 
14 Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig. Hajja és Fi-
ai könyvkiadó, Debrecen, 2003. 88. o. 
15 Projector Infantry Anti Tank – gyalogsági páncélelhárító rakétavető 
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betonfedezékek ellen is. Az amerikai M1A1 Bazooka 60 mm-es 
rakétavető vállról indítható páncéltörő eszköz volt, amelyet 140 méter 
távolságról alkalmazhattak páncélozott célok ellen. A fegyver 
kumulatív elven működő harci fejrésze 100 mm páncél átütésére volt 
képes. Az 1,5 kg tömegű rakétát a 1,5 méter hosszú, 6 kg tömegű 
vetőcsőből az elsütő billentyű meghúzásával keltett elektromos 
impulzus indította. A légideszant csapatok számára fejlesztették ki az 
összecsukható M9A1 Bazooka rakétavetőt, amely 750 mm-es 
hosszával kevésbé zavarta az ejtőernyős ugrás végrehajtását. Szaka-
szonként három darabot rendszeresítettek.16 

A kis tömegű hátrasiklás nélküli lövegek a angolszász országok-
ban is tipikus fegyverei voltak a légideszant csapatoknak. A HSN löveg 
elve egy olyan könnyű szerkezetű tüzérségi eszköz kialakítását tette le-
hetővé, amely az azonos űrmérettel rendelkező hagyományos löveg tö-
megének hozzávetőleg mindössze az egytizedét nyomta. Az elsőként 
rendszeresített ilyen eszköz az amerikai légideszant csapatoknál az 57 
mm-es M-18 hátrasiklás nélküli löveg volt. A 1,5 méter hosszú, köny-
nyű, 23 kg tömegű löveg hatásos lőtávolsága 4300 méter volt. Hamaro-
san rendszerbe állították az amerikai 75 mm-es 

                                                     

M 20 hátrasiklás nél-
küli löveget is. A 2,1 méter hosszú fegyvert egy háromlábú állványon 
helyezték el. Az 52 kg tömegű eszköz 6400 méter hatásos lőtávolsággal 
rendelkezett, 10 kg-os lőszere 80-100 mm páncélvastagság átütésére 
volt képes. Az M 20 gyártását 1944-ben kezdték meg, és a háború után 
számos ország haderejében, hosszú ideig rendszerben tartották. A hát-
rasiklás nélküli löveg igen alacsony tömege nemcsak a légi szállítás 
szempontjából volt rendkívül kedvező, hanem a lövészalakulatok köz-
vetlen tűztámogatásának lehetősége miatt is, mivel a részekre szerelt 
fegyvert a gyalogság magával vihette. A háború utolsó hónapjaiban kis 
mennyiségben rendszerbe állították az amerikai 105 mm-es hátrasiklás 
nélküli löveget is. Ez a nagy teljesítményű eszköz azonban csak a hábo-
rú után terjedt el széles körben. A hátrasiklás nélküli lövegeket az ame-
rikai légideszant csapatok alkalmazták, a brit fegyveripar csak a háború 
után kezdte gyártásukat. 

A brit és az amerikai légideszant csapatoknál is rendszeresítették a 
40 mm-es Bofors légvédelmi gépágyút, amely légi és páncélozott föl-
di célok leküzdésére egyaránt alkalmas volt. Légi célok ellen 3000 mé-
terig volt hatásos. A fegyver nyomjelzős repesz és páncéltörő-gyújtó 

 
16 Robert M. Bowen: Vijjogó sasok között: a 101. légideszant- hadosztállyal 
Normandiától Bastogne-ig. Hajja és Fiai könyvkiadó, Debrecen, 2003. 116. o. 
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gránátokat egyaránt tüzelhetett, négyes sorozatokban. A 850 m/s kez-
dősebességű lövedék 70 mm páncél átütésére volt képes 500 méter tá-
volságon. A 2100 kg tömegű gépágyút négy gumitömlős kerékkel sze-
relt, jó rugózású alvázon, nagy sebességgel vontathatták. 

1. 4. Gyalogsági fegyverzet 

A brit és az amerikai légideszant csapatokat nagy mennyiség-
ben ellátták automata kézifegyverekkel. Ilyen fegyver volt a 7,62 mm-
es amerikai M1 Thompson géppisztoly, amelyet 20 lőszer befogadására 
képes egyenes, illetve 50 lőszer befogadására alkalmas dobtárral egy-
aránt szereltek. A fegyvert a brit haderőnél is használták. Az amerikai 
haderőnél rendszeresítették a kisméretű, behajtható válltámaszú M3 
géppisztolyt, amely különösen alkalmas volt légideszantok számára. A 
brit haderő 1941-től alkalmazta a rendkívül egyszerű kialakítású Sten 
géppisztolyt. Ennek szintén létezett behajtható válltámaszú, a 
légideszant csapatok szempontjából kedvezően rövid kialakítású válto-
zata. A géppisztolyok mellett a brit és az amerikai légideszant csapatok 
számára a karabélylőszert tüzelő fegyverek is rendelkezésre álltak. Ki-
mondottan a légideszant csapatok számára alakították ki a 7,62 mm-es 
M1A1 öntöltő karabély behajtható válltámaszos változatát. A fegy-
ver a behajtható válltámasz következtében jelentősen rövidebb lett a 
szárazföldi csapatoknál rendszeresített eredeti merev tusás változatnál, 
így kevésbé akadályozta az ugrás végrehajtását.17 

                                                     

A brit légideszant 
csapatoknál a Lee Enfield puskát, az amerikaiaknál az M1903A4 
Springfield puskát is használták, sok esetben távcsöves mesterlövész-
fegyverként. A légideszant csapatoknál is alkalmazott könnyű támogató 
fegyver volt az amerikai 7,62 mm-es Browning automata puska, 
(Browning Automatic Rifle – BAR) amelynek tömege mindössze 8,4 
kg volt. A golyószórót 20 lőszer befogadására képes tárral szerelték fel. 
Kimondottan könnyű fegyver volt a brit 7,62 mm-es Bren MK 1 köny-
nyű géppuska, (golyószóró) amelyet 30 lőszer befogadására alkalmas 
ívelt tárral szereltek fel. A brit csapatok 7,62 mm-es Vickers géppuskát 
is használtak, emellett mindkét ország csapatai alkalmazták a 12,7 mm-
es Browning nehézgéppuskát. 

 

 
17 Anthony North- Ian V. Hogg: Lőfegyverek könyve. Alexandra kiadó, Buda-
pest. 1992 
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2. A brit és az amerikai légideszant csapatok szervezeti 
fejlődése 

2. 1. Az amerikai légideszant csapatok szervezete 

Az amerikai légideszant csapatok létrehozására más katonai ha-
talmakhoz képest nagy késéssel került sor. Ekkor azonban jelentős 
anyagi erőforrások megmozgatásával, viszonylag rövid idő alatt állítot-
ták fel azokat. 

1939-ben még csupán egy ejtőernyősszázad vizsgálta kísérleti 
úton a légideszant harcászat lehetőségeit. Az új típusú csapatok megje-
lenése kapcsán megkezdődött egy hosszadalmas vita a szervezeti hova-
tartozást és az alárendeltséget illetően. A légierőnél úgy gondolták, 
hogy az új alakulatot az ő szervezetükön belül18 

                                                     

kell működtetni, mint 
„légi szállítású tengerészgyalogosokat”. A szárazföldi haderőnem 
azonban erősebbnek bizonyult, így ezeket az alakulatokat az ő aláren-
deltségükben szervezték meg. 

1940-ben Fort Benningben kiépült az ejtőernyős csapatok kikép-
zőbázisa, ahol számos speciális kiképzés-technikai eszköz – hinta és 
ugrótorony - felhasználásával a légierő ejtőernyős szakembereinek se-
gítségével megkezdték a rendszeres kiképzést. Az év folyamán felállí-
tották az első ejtőernyős lövészzászlóaljat. A katonai vezetés utasítást 
adott további zászlóaljak felállítására.  

1941-ben egy új ejtőernyős zászlóalj megkezdte gyakorlásait egy 
szintén ebben az évben felállított légi szállítású lövészzászlóaljjal. Az 
alkalmazásukra vonatkozó elképzelés az volt, hogy az ejtőernyős zász-
lóalj ledobását követően elfoglal és biztosít egy megfelelő repülőteret a 
repülőgépen érkező légi szállítású alakulat számára. A cél az volt, hogy 
viszonylag kis ejtőernyős erők deszantolását követően szállító repülő-
gépek nagy mennyiségű - akár hadosztály szintű - lövészgyalogságot és 
technikát deszantolhassanak az elfoglalt repülőtéren leszálló módszer-
rel. Az év közepétől megkezdődő légideszant gyakorlatok ilyen módon 
a háború folyamán addig végrehajtott német légideszant akciók gyakor-
lati kipróbálását célozták meg. A gyakorlatokkal kapcsolatos tapaszta-
latok kedvezőek voltak, és ennek hatására felállították a második légi 
szállítású lövészzászlóaljat is. Decembertől a japán támadás felgyorsí-

 
18 A Légierő Főparancsnokság (General Headquarters Air Force) alárendeltsé-
gében. Lásd: Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1991. 434. o. 
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totta az amerikai légideszant csapatok fejlesztését. Világossá vált, hogy 
az amerikai haderő a következő években a csendes-óceáni hadszíntér 
terepviszonyai között fog hadműveleteket végrehajtani, így kiegészítés-
re szorult a kiépített repülőterek elfoglalására építő harceljárás. Sürgő-
sen meg kellett teremteni az ejtőernyős képességekkel rendelkező mű-
szaki csapatokat, amelyek bárhol képesek tábori repülőtér kiépítésére. 
Az ejtőernyős műszakiak feladata a katonai vezetés szándéka szerint 
tábori repülőterek létrehozása volt távoli korallszigeteken, a dzsungel-
ben és a sivatagban. Feladatukat könnyű munkagépekkel és egy speciá-
lis perforált fémlemez burkolat lefektetésével oldották meg. Egyúttal 
megkezdték a deszant-vitorlázógépekkel folytatott első kísérleteket is. 

Az első ejtőernyős műszaki zászlóaljat 1942-ben állították fel. 
Egy ilyen alakulat a hagyományos 730 fős zászlóalj-struktúrához ké-
pest mindössze 530 főt számlált, és könnyű gépparkja sem versenyez-
hetett a szárazföldi vagy a légi szállítású alakulatok munkagépeivel. A 
zászlóaljat két lépcsőben vetették be. Az elsőként célterületre beérkező 
műszaki századok ejtőernyősök voltak, és könnyű kézi szerszámokkal 
dobták le őket a célterületen. Néhány óra múlva az általuk kialakított 
kényszer-repülőtérre érkezett be a zászlóalj második, könnyű buldóze-
rekkel felszerelt hulláma, amelyet vitorlázógépeken deszantoltak. Ismét 
néhány óra múlva készen állt perforált lemezből összeállított leszálló-
pálya, és beérkezhettek a légi szállítású lövész alakulatok. A háború fo-
lyamán három ejtőernyős műszaki zászlóalj felállítására került sor. Mi-
vel a kialakított harceljárás szerint a ledobott ejtőernyős műszaki 
zászlóaljat mindössze egy ejtőernyős lövészzászlóaljjal és egy – először 
szintén ebben az évben felállított – ejtőernyős tüzérosztállyal kívánták 
megerősíteni, a légideszant művelet további része pedig a légi szállítású 
lövész alakulatok deszantolására épült, leszögezték, hogy nem tervezik 
a háború folyamán a légideszant alakulatok zászlóalj szint fölé fejlesz-
tését. A csendes-óceáni szigeteken végrehajtott partraszállások támoga-
tása sem kívánt műveletenként egy-két ejtőernyős lövészzászlóaljnál 
nagyobb erőt. Végül felállítottak ugyan néhány ejtőernyős-ezredet, eze-
ket azonban a csendes-óceáni hadszíntéren szinte soha nem vetették be 
teljes egészében, így – a csendes-óceáni hadszíntéren – a zászlóalj-
szintre vonatkozó elképzelés reálisnak bizonyult. Márciusban a vezér-
kari főnökök egyesített bizottsága döntést hozott, amely szerint az 
Egyesült Államok hadereje hadműveleti szinten vállal szerepet az 
észak-afrikai, majd az európai területeken vívott harcokban. A nyár fo-
lyamán megkezdődött az amerikai erők behajózása Nagy-Britanniába. 
Az új hadszíntér az amerikai a légideszant csapatokkal szemben is gyö-
keresen más követelményeket támasztott, így – a brit szövetséges segít-
ségét kérve – az amerikai katonai vezetők megkezdték a tájékozódást a 



kontinentális területeken vívott hadműveletekhez inkább megfelelő 
légideszant szervezeti formák kialakításával kapcsolatban. Egy törzs 
utazott Angliába, hogy megvizsgálja egy légideszant hadosztály felállí-
tásának lehetőségét. 

1943-ban létrejött az amerikai légideszant hadosztály. Az ameri-
kai légideszant hadosztály szervezeti felépítését tekintve az addig már 
megalakított ejtőernyős szervezeti formák mellett jelentős szerephez ju-
tottak a vitorlázógépes alakulatok. Kisebb mértékben a lövészcsapatok, 
illetve főként a nehéz hadosztály-tüzérség és a páncéltörő, továbbá a 
légvédelmi tüzérség deszantolására használtak vitorlázó gépeket. Léte-
zett egyfajta törekvés a vitorlázógépes lövész és tüzér ezredek hadosz-
tályon belüli számarányának növelésére, ez azonban már nem valósult 
meg a háború folyamán. Hasonlóképpen kezdetleges formában valósult 
csak meg az amerikai nehézvitorlázó-program, így a légideszant had-
osztályoknak le kellett mondaniuk a harcjárművek nyújtotta közvetlen 
támogatás lehetőségéről. Végül két légideszant hadosztály felállítását 
határozták el ebben az évben. Az amerikai légideszant hadosztály főbb 
elemeit tekintve három ejtőernyősezredből, egy vitorlázórepülős gya-
logezredből, egy 75 mm-es tarackokkal felszerelt ejtőernyős tábori tü-
zérezredből, egy 105 mm-es tarackokkal felszerelt vitorlázógépes tábori 
tüzérezredből, egy 57 mm-es ágyúkkal felszerelt vitorlázógépes páncél-
törő tüzérosztályból, egy 40 mm-es gépágyúkkal felszerelt vitorlázógé-
pes légvédelmi tüzérosztályból, egy ejtőernyős műszaki zászlóaljból, 
egy vitorlázógépes híradószázadból, egy vitorlázógépes ellátószázadból 
és egy ejtőernyős egészségügyi századból állt. 
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5. ábra: Az amerikai légideszant hadosztály szervezeti felépítése, 1940. 
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Rövidítések: eje. mű. z.: ejtőernyős műszaki zászlóalj; vit. hir. 
szd.: vitorlázógépes híradó század, vit. elló. szd.: vitorlázógépes ellátó-
század; eje. eü. szd.: ejtőernyős egészségügyi század, eje. tü. e.: ejtőer-
nyős tüzérezred; vit. tü. e.: vitorlázórepülős tüzérezred; vit. pct. o.: vi-
torlázórepülős páncéltörő osztály; vit. lé. o.: vitorlázógépes légvédelmi 
osztály;, eje. e.: ejtőernyősezred; eje. z.: ejtőernyős zászlóalj, vit. e.: vi-
torlázó ezred; vit. z.: vitorlázó zászlóalj 

1944-ben további légideszant hadosztályok felállítására került sor. 
A meglévő kettő mellé még egy légideszant hadosztályt állítottak fel 
Európában, és egyet a csendes-óceáni hadszíntéren. Az amerikai 
légideszant hadosztályok többsége így az európai hadszíntéren műkö-
dött, a csendes-óceáni térségbe vezényelt hadosztályt csak részekre 
bontva alkalmazták. Néhány önálló légideszant ezred felállítására is sor 
került ebben az évben. A légideszant-műszaki alakulatokat nehezebb 
felszereléssel látták el, és kis mértékben növelték létszámukat is. A 
szervezeti fejlődés legmagasabb szintjét ez év augusztusában érték el, 
amikor az európai hadszíntér hadosztályait hadtestbe szervezték. A 
Hollandiában végrehajtott légideszant műveletnél még ennél is maga-
sabb szinten szerveződtek a szövetséges légideszant csapatok, amikor 
két amerikai és egy brit légideszant hadosztályból, illetve egy lengyel 
légideszant dandárból létrehoztak egy szövetséges légideszant hadsere-
get. 1945-ben már nem történt jelentős szervezeti változás, bár kisebb 
fejlesztéseket még végrehajtottak az év elején. A légideszant csapatok 
közvetlen légi támogatásának hatékonyabbá tétele érdekében a hadosz-
tálynál légi irányító csoportokat állítottak fel, amelyek nagymértékben 
javították az együttműködést a légierővel. 

2. 2. A brit légideszant csapatok szervezete 

1940-ben Churchill utasítására megkezdték a kiképzést a Man-
chester melletti Ejtőernyős Kiképző Iskolában. A kiképzés lebonyolítá-
sát a légierő ejtőernyős szakemberei segítették. A cél egy ejtőernyős 
zászlóalj felállítása és az ejtőernyőzéssel kapcsolatos technikai problé-
mák megoldása volt. Még ugyanebben az évben a gyakorló-oktató vi-
torlázó gépek mellett legyártottak 400 db közepes vitorlázógépet, így 
megkezdődhetett a vitorlázógépes alakulatok felállítása és kiképzése is. 

1941-ben létrejött az első ejtőernyős lövészzászlóalj. Churchill 
utasítására két légideszant dandár létrehozását kezdték meg. Az egyik 
dandárt ejtőernyős zászlóaljak alkották, míg a másik dandár vitorlázó-
gépes alakulatként állt fel az év folyamán, század szintű felderítő és 
páncéltörő tüzérséggel megerősítve. A vitorlázó repülőgépek a brit had-
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erőben régóta honos könnyű gyalogság zászlóaljait szállították. A légi-
erőnél egy szállítórepülő-ezred alakult a légideszantok műveleteinek 
támogatására, illetve vontatási és szállítási feladatok végrehajtására. 

1942-ben megkezdték az első légideszant hadosztály felállítását. 
A hadosztály három ejtőernyős dandárból, egy vitorlázórepülős dan-
dárból, egy vitorlázórepülős páncélozott felderítő ezredből, egy 75 mm-
es tarackokkal felszerelt vitorlázórepülős tábori tüzérezredből, egy 57 
és 76 mm-es ágyúkkal felszerelt vitorlázógépes páncéltörő osztályból, 
emellett 40 mm-es gépágyúkkal felszerelt vitorlázógépes légvédelmi 
tüzérütegből, egy ejtőernyős mélységi felderítő századból, emellett hír-
adó; műszaki; tüzérségi megfigyelő és egészségügyi alegységekből állt. 
A hadosztály legnagyobb szállítás-igényű, ugyanakkor legmozgéko-
nyabb szervezeti eleme vitorlázógépes páncélozott felderítőezred volt, 
amely egy 22 könnyű harckocsit tartalmazó harckocsi zászlóaljból, egy 
25 páncélautót tartalmazó páncélos felderítő zászlóaljból, egy 25 darab 
Bren Carrier páncélozott lövésszállítót számláló gépesített lövészzász-
lóaljból, emellett motorkerékpáros és könnyű terepjárós felderítőszá-
zadból állt. A 22 harckocsi egy részét a 76 mm-es tarackokkal felszerelt 
közvetlen támogató harckocsik tették ki. A Bren Carrierek közül ötöt 
107 mm-es nehéz aknavetők hordozására alkalmaztak. Ez a felderítő-
ezred a könnyű légideszant alakulat viszonyai között inkább volt 
mondható egyfajta önálló páncélos alakulatnak, mintsem valóban 
felderítésre szakosodott egységnek. A rendszerint utoljára deszantolt 
felderítőezredet esetenként gépesített tartalékként alkalmazták. A felso-
rolt harcjárművek mellett a hadosztály rendkívül magas fokú mozgé-
konyságát 1907 hagyományos kialakítású és 1362 összecsukható ke-
rékpár, 529 szóló és 704 oldalkocsis motorkerékpár, 904 könnyű 
terepjáró, 935 utánfutó, 15 könnyű teherautó, és 115 egyéb jármű bizto-
sította. A rendelkezésre álló járműtechnikai eszközök jelentős szállító 
kapacitása19 így lehetővé tette a hadosztál

                                                     

y zömének szállítását. 

 

19 Elvileg 8500 – 9000 fő közötti szállító kapacitás adódik, ami természetesen 
kisebb a különféle szállítandó anyagféleségek miatt. 
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6. ábra: A brit légideszant hadosztály szervezeti felépítése, 1943.  
Rövidítések: vit. tü. e.: vitorlázógépes tüzérezred; vit. pct. o.: vi-

torlázógépes páncéltörő osztály; vit. lé. ü.: vitorlázógépes légvédelmi-
tüzér üteg; eje. feld. szd.: ejtőernyős felderítőszázad; vit. pc. feld. e.: vi-
torlázógépes páncélozott felderítőezred, hk. z.: harckocsi zászlóalj, pc. 
feld. z.: páncélos felderítőzászlóalj, gl. z.: gépesített lövészzászlóalj, 
feld. szd.: felderítőszázad vit. dd. vitorlázó dandár; vit. z.: vitorlázó 
zászlóalj, eje. dd: ejtőernyős dandár; eje. z.: ejtőernyős zászlóalj. 

1943-tól a brit légideszant hadosztályoknál nem történt szervezeti 
változtatás. Ebben az évben felállításra került még egy légideszant had-
osztály az európai hadszíntéren, illetve egy ejtőernyős hadosztály Indi-
ában. 1944-ben a szövetségesek létrehozták az 1. szövetséges légide-
szant hadsereget, amelyet azután a hollandiai Market Garden légide-
szant műveletnél és az 1945 tavaszán végrehajtott Rajna-átkelés támo-
gatására vetettek be. 

2. 3. A különleges hadviselést folytató légideszant szervezetek  

A légideszant eljárást alkalmazó különleges hadviselés erőket szö-
vetséges vonatkozásban a második világháború folyamán csak a brit 
haderőn belül szervezték meg. Érdemes megjegyezni, hogy bár az ame-
rikai haderőben éppen a brit vezérkarba akkreditált tisztek tanácsai 
alapján állították fel a légideszant hadosztályokat és a brit kommandó-
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kat másoló „ranger” alakulatokat is20, 

                                                     

a légideszant eljárást alkalmazó 
különleges hadviselés erők iránt már nem mutattak érdeklődést. A brit 
hadseregben 1940-ben Winston Churchill utasítására kezdték meg a kü-
lönféle kommandó alakulatok szervezését. 1941-ben elfogadták David 
Stirling százados koncepcióját egy ejtőernyős különleges hadviselés erő 
felállításáról, így létrejött az első SAS század. 1942-ben az egységet ez-
reddé fejlesztették és – némiképp elfordulva az eredeti ejtőernyős kon-
cepciótól – Willis Jeep terepjárókkal látták el, száraz-földi műveletekre 
alkalmazva a csoportokat. 1943-ban megkezdte működését egy máso-
dik SAS ezred is. A két SAS ezred fő alkalmazási profilját ismételten az 
ejtőernyős műveletek jelentették. 1944 januárjában további két SAS ez-
red felállítására került sor, amelyeket a korábban létrehozott ezredekkel 
és egy híradószázaddal együtt egy különleges műveleti dandárban 
egyesítettek. 1945-ben már nem történt szervezeti fejlesztés a brit kü-
lönleges műveleti erőknél. 

3. A brit és az amerikai légideszant fegyvernem második 
világháborús vizsgálatának összegzése 

3. 1. Az amerikai légideszant csapatok 

A második világháborúban az amerikai légideszant harceljárás 
alapvetően ejtőernyős és légi szállítású csapatok kombinált alkalmazá-
sára épült. A légideszant csapatokat nagy mennyiségben deszantolt tü-
zérségi eszközzel erősítették meg, ami jelentősen segítette a deszant-
lövészgyalogság harcának hatékony megvívását. Számos esetben került 
sor repülőterek elfoglalására, illetve – ha ez nem volt lehetséges – tá-
bori repülőterek építésére, szárazföldi lövészalakulatok légi szállításá-
nak megvalósítása céljából. Ezért az amerikai légideszant harceljárás 
szempontjából – különösen a csendes-óceáni hadszíntéren – kiemelke-
dő szerephez jutottak a légideszant-műszaki alakulatok, amelyek bár-
hol képesek voltak tábori repülőtér létrehozására. A deszant-eljárást a 
szállító repülőgépek egyértelmű túlsúlya jellemezte, befolyásolva a 
légideszant harceljárását, amely főként az ejtőernyős lövész és ejtőer-
nyős tüzér egységek bevetéséből állt. A kis mennyiségű ejtőernyős és 
nagy mennyiségű légi szállítású gyalogság kombinálásán alapuló 
harceljárás a csendes-óceáni hadszíntéren számos esetben beváltotta a 

 
20 Kurt Rieder: Különleges egységek a III. Birodalomban. Vagadund kiadó, 
Budapest, 2004. 12-16. o. 
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hozzá fűzött reményeket. Európában azonban a hadműveletek gyorsabb 
tempója nem tette lehetővé jelentős légi szállítású erő deszantolására 
alkalmas tábori repülőterek építését és működtetését, így erre ott nem 
került sor. Mindez kihatott a harcjárművek deszantolásának kérdésére 
is. Rendszeresítettek ugyan légideszant harckocsit, és – légi szállítással 
kombinált harceljárásukhoz illeszkedve – kidolgozták annak nehéz 
szállító repülőgéppel tábori repülőtérre végezhető deszantolását, 
alkalmazására azonban gyakorlatilag nem került sor. Az amerikai harc-
eljárás szerint a légideszant csapatok mobilitását nem a deszantolt gép-
járműtechnika volt hivatott biztosítani, hanem maga a légi szállítás. A 
légideszant csapatok harcászatának homlokterében főként a célobjek-
tum közvetlen közelében ledobott, erős tüzérséggel támogatott ejtőer-
nyős gyalogság állt. A rohamfeladatokat is ejtőernyős erők bevetésével 
oldották meg. 

A légideszant csapatok haditechnikai eszközeinek fejlesztési fo-
lyamatában jelentős szerepet játszottak a gazdasági megfontolások. A 
légideszant csapatok légi szállító eszközparkjának gerincét a polgári és 
katonai célokra egyaránt felhasználható utas és teherszállító repülőgé-
pek adták. Az Egyesült Államok hadereje jelentős erőforrásokat áldo-
zott egy nagyszámú, korszerű szállító repülőgépet felvonultató légiflot-
ta felállítására. A háború győztes befejezését követően a nagy méretű 
légi szállító flotta gépeit értékesítették a polgári légitársaságok részé-
re, így a légideszant csapatok légi szállító kapacitásának megteremté-
sére elköltött összeg nem veszett kárba21. A vitorlázógépek fejlesztése 
területén az amerikai légideszant csapatoknál bizonyos fokú lemaradás 
volt tapasztalható. Nem fejlesztettek ki könnyű harckocsik szállítására 
és terepre deszantolására képes nehéz vitorlázó repülőgépet, így a de-
szant műveletek közvetlen támogatására nem alkalmaztak páncélozott 
harcjárműveket. Az amerikai vitorlázó-fejlesztési program 1944-től – 
brit tapasztalatok alapján- a nehéz technika deszantolására alkalmas vi-
torlázótípus létrehozása felé fordult, a gyártás megindítására azonban 
már nem került sor. Az amerikai légideszant csapatok egyik említésre 
méltó haditechnikai jellemzője a nagy mennyiségű, magas színvonalú 
tüzérségi eszköz rendszeresítése volt. Az amerikai tüzérség kiemelke-
dően fontos elemét képezték a könnyű hátrasiklás nélküli lövegek, 

                                                     
amelyek a páncélosok elleni harc sikeres eszközei voltak. 

 
21 Természetesen ennek a megoldásnak is voltak hátrányai. A polgári célokra 
is alkalmas repülőgépeknek kiemelkedően jó aerodinamikai és gazdaságossági 
tulajdonságaik voltak, nem rendelkeztek azonban fedélzeti fegyverzettel és te-
repre leszálláshoz alkalmas kialakítású speciális futóművel. 
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Az amerikai légideszant csapatok szervezetének alapját egy – 
főként ejtőernyős – tüzérséggel jól megerősített ejtőernyős-könnyűgya-
logos struktúra képezte. Az ejtőernyős műszaki zászlóaljak felállítása 
lehetőséget teremtett a deszant megerősítésére légi szállítású erőkkel. A 
vitorlázó repülőgépes lövészalakulatok aránya az amerikai légideszant 
hadosztályok szervezetén belül elhanyagolhatónak volt mondható. A 
vitorlázó repülőgépekben inkább a tüzérségi eszközök és a vontatásukra 
alkalmazott Jeepek földre juttatásának eszközét látták, így a német 
légideszant csapatokra jellemző, kisméretű „rohamdeszant” vitorlázó-
gépes egységeket nem állítottak fel. Ellentétben a brit légideszant csa-
patokkal, nem állítottak fel jelentős mennyiségű harc- és gépjárművel 
felszerelt vitorlázógépes gépesített légideszant egységeket. 

Elvégeztük a háború különféle időszakaiban a harceljárás, a hadi-
technika és a szervezeti fejlesztés, illetve a haderő és a légideszant csa-
patok általános képességei összhangjának vizsgálatát. Az amerikai szá-
razföldi haderő, a haditengerészet és a légierő, a háború egész 
időtartama alatt technológiai és anyagi fölényben volt az ellenséggel 
szemben. Ez segítette a légideszant csapatok tevékenységét is. 

1939-ben a légideszant csapatok helyére és szerepére vonatkozó 
hadműveleti elmélet hiánya – illetve az ezen a területen elméleti mun-
kát kifejtő katonai teoretikus eredményeinek figyelmen kívül hagyása - 
miatt mindössze egy kísérleti ejtőernyősszázad került felállításra. 1940- 
től az európai háború tapasztalatai viszont már egyértelműen kikény-
szerítették az első ejtőernyős zászlóalj felállítását. A szervezeti fejlesz-
tésre és a harceljárásra egyaránt a kevés számú speciális képességekkel 
rendelkező ejtőernyős erő és a nagyszámú, különösebb kiképzést nem 
igénylő légi szállítású lövészgyalogság kombinációja volt jellemző, ami 
mögött a légideszant csapatok gyors felállítására irányuló szándék hú-
zódott meg. 1941 végéig lezárult a légideszant csapatok fejlesztésének 
korai szakasza. 

1942-ben a japán támadás felgyorsította a légideszant csapatok 
szervezeti fejlesztését és a csendes-óceáni hadszíntér követelményeinek 
figyelembevétele szerint alakította a légideszant harceljárást. Létre-
hozták az ejtőernyős műszaki zászlóaljakat, amelyek képesek voltak a 
deszant számára szükséges tábori repülőtér kiépítésére. A csendes-
óceáni szigeteken végrehajtott partraszállások támogatása nem kívánt 
nagyobb erőt műveletenként egy-két ejtőernyős lövészzászlóaljnál, így 
a szervezeti fejlesztés ezen a szinten megállt. Az év folyamán a 
légideszant csapatokat valós katonai képességekkel rendelkező alakula-
tokká fejlesztették. 



 239 

1943-tól az USA európai hadszíntéren vállalt szerepe következté-
ben a légideszant csapatok harceljárásával szemben támasztott köve-
telmények is megváltoztak. A kontinentális területeken vívott hadmű-
veletek más harceljárást, ezáltal más szervezeti kereteket követeltek. 
Létrehozták az első amerikai légideszant hadosztályt. Az új szervezeti 
formában az eddiginél jóval nagyobb szerephez jutottak a vitorlázógé-
pes alakulatok. 1944-től a szervezeti fejlesztés terén főként mennyiségi 
változásokra, további légideszant hadosztályok felállítására került sor. 
Az európai hadszíntéren tevékenykedő hadosztályokat hadtestbe, majd 
később a brit szövetségessel közösen légideszant hadseregbe szervez-
tek. A harceljárás szempontjából éppen ez a mennyiségi növekedés je-
lentett bizonyos változást, mivel a légideszant egységek így szerepet 
kaptak a klasszikus kontinentális hadviselés hadműveleteiben is. A ha-
ditechnikai fejlesztés nehéz vitorlázógépek területén mutatkozó korlátai 
azonban még a háború végén sem tették lehetővé, hogy az amerikai 
légideszant csapatok elérjék a kívánt gépesítettségi szintet. 

Összességében az amerikai légideszant fegyvernem fejlődése je-
lentős késéssel indult útjára, de hamar behozta lemaradását más orszá-
gok hasonló erőihez képest. A rendkívül rövid idő alatt felállított ame-
rikai légideszant csapatok harcászati eljárásai és szervezete a speciális 
amerikai igényekhez igazodtak. Az Egyesült Államok fő érdekszférájá-
nak mondható csendes-óceáni térségben ezzel a szervezettel és harcel-
járással értek el egyértelmű sikereket. Ezen a hadszíntéren olyan 
léptékű légi szállítási műveleteket hajtottak végre, amelyek napjaink 
erőfejlesztés módszerén alapuló hadműveleti elveinek22 e

                                                     

gyfajta korai 
előképének tekinthetőek. Haditechnikai eszközeik magas színvonalon 
tartására nagy gondot fordítottak, tüzérségi támogatásuk és légi szállító 
eszközeik műszaki színvonala kiemelkedően jónak volt mondható. Az 
amerikai légideszant csapatok sikerrel képezték szerves részét egy 
olyan hadikultúrának, amely az erős haditengerészetre és a tengeri fö-
lény megszerzésére, illetve erős és nagyméretű légierőre és a légifölény 
kivívására épített. 

3. 2. A brit légideszant csapatok 

A gyakorlatilag előzmények nélkül, rendkívül nagy sebességgel 
felállított brit légideszant csapatok harceljárásának kialakításában 

 
22 Kőszegvári Tibor: Hadviselés a 21. században – elképzelések, elvek, erők és 
eszközök. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1998. 13-14. o. 
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nagy szerepet játszott egyfajta tanulási folyamat. A politikai vezetés 
légideszantok létrehozására vonatkozó egyértelmű utasítását követően a 
kezdeti időszakban más országok légideszant csapatairól és műveletei-
ről megszerzett információkra alapozva hozták létre, illetve dolgozták 
ki a légideszant csapatokat és azok harceljárását. A légideszant harc-
eljárása egy ejtőernyős és – rohamdeszant feladatokra is alkalmas – vi-
torlázó-repülőgépes erő kombinált alkalmazására épült. A kezdeti má-
solási folyamatot később meghaladva a britek a hagyományos 
értelemben vett légideszant csapatok egy részét a lövészalakulat kate-
góriából 1943-ra a gépesített erők szintjére fejlesztették. Vitorlázó gé-
peikkel képesek voltak nagy és ütőképes gépesített erőt deszantolni tet-
szőlegesen megválasztott helyre, függetlenül a repülőterektől. A brit 
légideszant csapatok magas szintre fejlesztett gépesítettsége lehetővé 
tette olyan kiemelt objektumok megtámadását is, amelyeket erős légvé-
delemmel védtek, és emiatt a közvetlen közelükben nem volt kivitelez-
hető hagyományos légideszantok bevetése, egy a céltól távolabb kijelölt 
leszálló zónával végrehajtott gépesített légideszant művelet azonban 
még eredményre vezethetett. Az erők ilyen elvek szerinti megmérette-
tésére a gyakorlatban kevés lehetőség adódott. Az Arnhemnél végrehaj-
tott brit légideszant művelet különböző akadályozó tényezők miatt vé-
gül kudarcot vallott, a brit légideszant csapatok normandiai művelete 
azonban mintaszerűnek volt mondható. 

A brit légideszant harceljárás egyik leginkább sajátos területe a 
légideszant eljárást alkalmazó különleges hadviselés, amelyet a SAS 
alakulatok valósítottak meg. Az ejtőernyős mélységi csoportok a kidol-
gozott ejtőernyős deszant-eljárásnak köszönhetően akcióikra „ma-
gukkal vitték” könnyű gépjárműveiket is. 1944-ben az európai hadmű-
veletek folyamán a széles körben alkalmazott különleges hadviselés a 
légideszant műveletek szerves része lett, emellett az SAS alakulatokat 
szervezetileg is a légideszant csapatok alárendeltségébe rendelték. A 
SAS tevékenysége 1943-tól kissé eltávolodott a különleges hadviselés 
eredeti, szoros titkosszolgálati együttműködést feltételező elveitől, és 
inkább diverzáns, illetve mélységi felderítő tevékenységet végzett. A 
könnyű felszereléssel ellátott, mozgékony, gépesített kommandók saját 
méretükhöz képest jelentős eredményeket értek el. Az akciók 70%-a 
volt sikeres, ami jó eredménynek mondható. A csoportokat széles kör-
ben, tömegesen alkalmazták a támadó műveletek támogatására, közel 
dandár szintű erőt egyszerre több helyszínen bevetve. Különösen fon-
tos volt a mélységből előrevont gépesített kötelékek mozgásának lassí-
tása az ellenség mélységében alkalmazott légideszant hadosztályok 
szempontjából. 
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A brit légideszant csapatok haditechnikai eszközrendszerét a 
gyors és koncentrált deszantolást lehetővé tevő nagy számú vitorlázó 
repülőgép, a csapatoknak a földet érést követően magas szintű mobili-
tást garantáló nagy számú járműtechnikai eszköz és a páncélozott 
harcjárművek nagyarányú alkalmazása jellemezte. A haditechnikai 
fejlesztés homlokterében a gépesítés állt. Már a csapatok felállításának 
kezdeti szakaszában úgy tervezték meg a legnagyobb darabszámban 
gyártott Hadrian közepes deszant-vitorlázógépet, hogy az egyaránt al-
kalmas legyen rohamdeszant feladatok végrehajtására, lövészgyalogság 
és tüzérségi eszközök szállítására, de egyúttal könnyű terepjáró jármű-
vek deszantolására is. A nagy mennyiségben gyártott Hamilcar nehéz 
vitorlázó a könnyű harcjárművek széles körének deszantolására volt 
képes. A brit légideszant csapatok érdekében végzett harcjármű-
fejlesztés szintén jelentős céltudatosságot mutatott. A könnyű 
légideszant harckocsi mellett kifejlesztettek egy könnyű rohamlöveget 
is, ami – figyelembe véve a deszant csapatok által használt könnyű lö-
vésszállító járműveket és a felderítő harcjárműveket is – a 
légideszantok gépesítésének teljes körű megoldását célozta. A brit 
légideszant hadosztálynál rendszeresített járművek darabszáma és szál-
lító kapacitása szintén figyelemre méltó volt. 

A légideszant csapatok szervezeti fejlesztésére 1940 és 1943 kö-
zött igen nagy tempóban került sor. A fejlett hazai háttéripar és a brit 
haderő magas gépesítettségi szintje elősegítette ezt a folyamatot. A 
légideszant csapatok szervezeti fejlődését a felállításukra határozott 
utasítást adó Churchill eleve egyértelműen meghatározta, amikor előbb 
egy dandár, majd hadosztály erejű légideszant erő létrehozását, és en-
nek kiegészítésére ejtőernyős kommandó alakulatok felállítását szor-
galmazta. Sorrendben először az ejtőernyős, majd a közepes vitorlázó-
géppel felszerelt alakulatokat hozták létre. A leghosszabb időre a 
vitorlázógépes páncélozott felderítőezred felállításához volt szükség. A 
szervezeti fejlesztés minőségi értelemben 1943-ra befejeződött, ekkor-
tól csak mennyiségi fejlesztést hajtottak végre. 

Megvizsgáltuk a kulcstényezők – a légideszant harceljárás, a hadi-
technika és a szervezeti fejlesztés, illetve a haderő és a légideszant csa-
patok általános képességeinek – időbeni változását, viszonyát és össz-
hangját a vizsgált időszakban. 

1939-ben a légideszant csapatokkal kapcsolatos elméleti munka 
hiánya – illetve a légideszantok szerepét tévesen értékelő katonai teore-
tikusok hibás helyzetmegítélése - miatt még meg sem indult a csapatok 
szervezése. 1940-ben és 1941-ben zajlott le a brit légideszant csapatok 
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szervezeti fejlesztésének korai szakasza, amikor – főként a német 
légideszantok példáját követve – határozták el az intenzív fejlesztés 
megkezdését, amely egyidejűleg minden területre kiterjedt. A szerve-
zet-fejlesztés ejtőernyős és vitorlázógépes egységek párhuzamos felállí-
tásával vette kezdetét. A haditechnikai fejlesztés területén a korai idő-
szakban megoldották a könnyű tüzérségi eszközök deszantolásának 
kérdését, ugyanakkor már ekkor megkezdték a nagy tömegű hadi-
technikai eszközök deszantolására alkalmas nehéz vitorlázógép fejlesz-
tését is. Hagyományos légideszant alakulatok mellett megkezdték az ej-
tőernyős kommandó alakulatok szervezését is. A légideszant csapatok 
intenzív szervezeti fejlesztésére egy olyan időszakban került sor, ami-
kor sem a brit szárazföldi haderő, sem a brit légierő nem rendelkezett 
fölénnyel az ellenség erőivel szemben. Egy ilyen időszakban a döntés-
hozó részéről bizonyos optimizmusra volt szükség a főként támadó 
hadműveletek esetén hasznos légideszant csapatok intenzív fejlesztésé-
hez. 

1942-ben és 1943-ban megkezdték a légideszant hadosztályok 
szervezését, amelyek már nagymértékben gépesített egységekkel is ren-
delkeztek. Az SAS alakulatokat két ezred erejűre fejlesztették, és szin-
tén gépesítették. Mindez lehetővé tette egy sajátos gépesített 
légideszant harceljárás kialakítását. A haditechnikai eszközpark fej-
lesztését ebben az időszakban nagy mértékben elősegítette az amerikai 
szövetséges anyagi-technikai segítsége. Ekkorra a brit szárazföldi had-
erő és a légierő teljesítőképessége – illetve a hagyományosan erős brit 
flotta – lehetővé tette nagyobb támadó hadműveletek végrehajtását. 
Mind a hagyományos légideszant egységek, mind a különleges 
hadviselés erők területén ekkor nyílott lehetőség az első jelentősebb be-
vetésekre. Ezek nem minden esetben jártak sikerrel, ami leginkább a 
rövid idő alatt felállított légideszant csapatok összehangolatlan tevé-
kenységének volt köszönhető. 

1944 és 1945 volt a brit légideszant csapatok tevékenységének 
érett szakasza. Ekkor zajlottak le a legnagyobb légideszant műveletek, 
többségében sikerrel. A harceljárás és a haditechnikai eszközök terüle-
tén már nem került sor jelentősebb változtatásra. A szervezeteket illető-
en is csak mennyiségi növekedés történt. Az SAS ebben az időszakban 
már dandár struktúrában tevékenykedett. A szövetségesek légideszant 
hadsereget hoztak létre, amelynek hadműveleti szintű légideszant tevé-
kenysége a szárazföldi haderő és a légierő ellenséggel szembeni jelen-
tős mennyiségi és minőségi fölénye mellett zajlott. 
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Össszegezve a brit légideszant csapatok tevékenységét, megálla-
pítható, hogy az nemcsak második világháborús viszonylatban figye-
lemre méltó, hanem számos vonatkozásban a mai napig tanulságos. A 
harcjárművek deszantolása napjaink légideszant műveleteiben is 
kulcsfontosságú tényező.23 A brit légideszant csapatok nagy mélységű 
alkalmazási kísérlete a nyolcvanas években alapul szolgált olyan 
korszerű hadműveleti elvek megteremtéséhez, mint az “Air-Land 
Battle,” illetve a mélységi harc.24 A különleges hadviselés erők 
létrehozásával nemcsak a légideszant műveletek támogatása területén 
értek el kiemelkedő sikereket, hanem egyúttal egy napjaink 
terrorelhárító tevékenységében jelentős szerepet játszó25 egységet 
hoztak létre, amelyre számos ország tekint követendő példaként. 
Mindezek alapján a brit légideszant csapatok története a második 
világháború folyamán sikeresnek és előremutatónak tekinthető. 
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