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Németh Ernő1 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS VASÚTI TÜZÉRSÉGRŐL ÉS 
A DORA VASÚTI ÁGYÚRÓL 

Absztrakt 

A századforduló időszakában, és különösen az első világháború alatt, 
a tervezők arra törekedtek, hogy a különböző tüzérségi eszközök 
pusztító hatását minél eredményesebbé tegyék. A tüzérség 
hatásának a fokozását a lövegek űrméretének, a lövedékek súlyának, 
illetve a lőtávolságnak a növelésével kívánták megvalósítani. Ez 
minden esetben az adott eszköz súlyának növelésével járt. A 
nagyobb súlyú eszközt nehezen lehetett mozgatni.  

Ebben az időszakban a vasút a szárazföld jelentős részét már 
behálózta, és kézenfekvőnek tűnt a megoldás, hogy a nagy súlyú 
tüzérségi lövegeket vasúti pőrekocsikon szállítsák, illetve 
alkalmazzák. 

A fenti két tényező összekapcsolása hozta létre a vasúti tüzérséget. 

Jelen cikk az első világháborúban a vasúti tüzérség alkalmazására 
tett jelentősebb próbálkozásokat dolgozza fel (közel sem a teljesség 
igényével). 

Kulcsszavak: vasúti tüzérség, Párizs-ágyú, Dora 

A vasúti tüzérség születése és alkalmazása az I. 
világháborúban 

A vasúti tüzérség kialakulásához a nagysúlyú tüzérségi 
eszközöknek vasúton történő kedvező szállítási lehetősége 
nagymértékben hozzájárult. A nagy hatású lövegeket szétszedett 
állapotban 20 - 40 tonnás hordképességű vasúti kocsikon szállították 
a felállítási helyre, és ott rendszerint előre elkészített betonágyazaton 

                                                 
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, c. főiskolai tanár 
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szerelték össze.  

Az összeszereléshez használt emelőgépek rendszerint kézi- vagy 
motoros meghajtású bakdaruk2 voltak.  

 

 

1. ábra. Bakdaru 

Ezt az eljárást a német tüzérség már 1914 végén alkalmazta. 
Többnyire a haditengerészet lövegcsöveit használták, az egyes 
egységek szállítására pedig a német vasutak 40 tonna teherbírású 
pőrekocsijait3 vették igénybe.  

                                                 
2 Bakdaru: Szabadtéri nagy daruknál a sín a talajszinten áll, a daruszerkezet 

keretet képez. Felépítése és kezelése hasonló a futódaruhoz. A bakdaru egyik 
függőleges oszlopa mereven csatlakozik a hídhoz, a másik csuklósan, hogy a 
szerkezet statikailag határozott legyen: ne gátolja a hőtágulást. 

3
  Hagyományos, normál építésű pőrekocsik: Az Rmms sorozat oldalanként 5-5 

db, az Sammp oldalanként 8-8 db térelhatárolásra szolgáló rakoncával 
szerelhető fel (rakonca: a pőrekocsi oldalán lévő le- és felhajtható 
oldaltámasz). Az Rmms kocsi 4 tengelyes, alacsony, lehajtható homlokfalú, az 
Sammp kocsi hattengelyes és homlokfal nélküli. A kocsik padlózata 
fenyődeszka, alkalmasak nagytömegű gépek, szerkezetek, nehéz járművek 
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2. ábra.  A pőrekocsi rajza 

 

3. ábra.  A pőrekocsinak egy, a tárgyalt korszaknál jóval későbbi 
alkalmazása 

A 350 és 380 mm kaliberű ágyúknál a cső súlya már 80 tonna volt, 
így ezek szállításánál különleges vasúti alvázakat használtak. A 

                                                                                                                             
szállítására. 
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vasúton szállított eszközök felállításához szükséges betonágyazatok 
előkészítése hosszú hetek munkáját igényelte, így ez az eljárás 
természetesen csak állóharcban volt alkalmazható.  

 

4. ábra. A Párizs-ágyú az első világháború híres óriáslövege.  
Az ágyút 1918. március 23-án vetették be először Párizs ellen. 4 

                                                 
4  A Párizs-ágyút a Krupp-művek készítette, melynek előzménye az 1890-ben 

elkészült 355,6 mm-es űrméretű partvédő ágyú volt. Ez egy 169 kg-os lövedéket 
800 m/s kezdősebességgel lőtt ki. Az 1910-es évekre a fejlesztésekkel sikerült 
egy 210 mm űrméretű ágyúval 12 500 m lőtávolságra ellőni. A 140 kg-os 
lövedékhez 40 kg lőport kellett használni, így a lövedék kezdősebessége 
840 m/s volt. Előbb 240 mm-es ágyúkat készítettek partvédő, vasúti-, illetve 
hajóágyú kivitelben. Később a sorhajóknál a 280 mm kaliberű hajóágyút 
áthelyezték vasúti kocsi vázára, így vasúti lövegként is használhatták. Ez a 
löveg a szokásos lövedékkel 38 700 m távolságra tudott ellőni, 760 kg-os 
gránáttal pedig ez a távolság elérhette a 47 500 m-t is. Erich Ludendorff 
tábornok kezdeményezte ezen ágyúk szárazföldi bevetését, így a hadsereg 
felkérte a Krupp műveket egy 100 km lőtávolságú ágyú kifejlesztésére. Ezt 
később módosították – a hadi helyzetnek megfelelően – előbb 120, majd 
130 km-es lőtávolságra. Így végül megszületett a Párizs-ágyú. A fegyverek 
tesztelését 1916 novemberében kezdték el, melyeket egy év múlva, 1917 őszén 
szállítottak a frontra. A három legyártott példányból kettőt vasbetonállásba 
szereltek, az utolsót pedig vasúti lövegtalpra helyezték. Ez utóbbiból sínekről 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Első_világháború
https://hu.wikipedia.org/wiki/1918
https://hu.wikipedia.org/wiki/Március_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1890
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sorhajó
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
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A francia tüzérség már a világháború kezdetén egészen más 
irányban igyekezett a leghatásosabb tüzérség állásba-hozásának a 
kérdését megoldani. A francia változat szerint már nem csak a vasúti 
szállításról volt szó, hanem a löveg magán a vasúti felépítményen 
tüzelt is.  

Tulajdonképpen csak ezt a megoldást nevezhetjük vasúti 
tüzérségnek.  

A különleges szerkezetű vasúti alváz-lövegtalppal bíró vasúti 
tüzérség jelentősége a stratégiai mozgékonyságban rejlett. Az első 
világháborúból vett példa alapján érdemesnek tartom megemlíteni, 
hogy az olasz arcvonal megerősítésére a nyugati hadszíntérről 
átküldött vasúti lövegek az 1500 km-es utat mindössze három nap 
alatt tették meg.  

A németek az 1916. évi Somme-menti csatában fedezték fel - saját 
kárukon - a vasúti tüzérség igazi jelentőségét. Ettől az időponttól 
kezdve fokozatosan igyekeztek a legnehezebb tüzérségük 
mozgékonyságát megoldani. Ezt azonban csak a háború vége felé 
sikerült kivitelezniük.  

A franciák a későbbiekben a vasúti tüzérségtől megkövetelték, 
hogy legfeljebb a normális vasúti felépítmény némi megerősítése 
vagy adaptálása révén pár óra alatt állásba tudjon menni. 

Az ilyen merev vasúti lövegtalp átállítása menethelyzetből 
tüzelőállásba úgy történt, hogy a lövegtalp (esetleg a közbenső 
zsámolyok5) alá szerelt fa keresztgerendákat emelőcsavarok 
segítségével lesüllyesztették a vasúti ágyazatra, azután az egész 
lövegtalpat az emelőcsavarokkal addig emelték, amíg a vasúti kocsi 
forgózsámolyai a terhelés alól felszabadultak. Ez a megoldás 
oldalirányban kis szögben biztosította a mozgást, a tűzgyorsaság 
minimális (3-4 percenként egy lövés) volt, mert minden lövés után a 

                                                                                                                             
tüzelhettek. Párizs lövetésének első napján (1918. március 23.) 21 lövést adtak 
le, március 24-én pedig 22 lövést. Összesen 43 lövésből 12 nem Párizs 
területén csapódott be. 

5  A forgóváz (korábban: forgóállvány, forgózsámoly, majd forgóalváz) a vasúti 

járművek futó- és hordozóművének egy kiviteli formája. A szorosan vett 
futóműnek a járművek kerékpárjait, azaz tengelyeit és az azokra felsajtolt 

megfelelő futófelületű kerekeit tekintik. 
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fa keresztgerendákat fel kellett emelni, és a löveget az eredeti 
helyzetébe vissza kellett vontatni. Ezután azt újra át kellett állítani az 
ágyazat és a keresztgerendák alkotta súrlódó pályára. Előnye az 
egyszerű, gyorsan megépíthető és olcsó szerkezet volt. A franciák - 
különösen kezdetben - előszeretettel használták ezeket a 
lövegtalpakat a 270-370 mm-es régi mintájú (1870-1893) 
haditengerészeti csöveikhez. 

A modernebb vártüzér-, partvédő- és haditengerészeti anyagban 
már számos olyan löveggel rendelkeztek a hadviselő felek, 
melyeknek víznyomású fékjük volt, de az állandó beépítésre készült 
anyag súlya kizárta azoknak kerekes lövegtalpra való átalakítását. 
Ezeket annál könnyebben fel lehetett használni vasúti tüzérség 
gyanánt, mert a fékek a hátralökést annyira csökkentették, hogy a 
külön aljazatot nyugodtan el lehetett hagyni. Ezt azért lehetett 
megtenni, mert a normális vagy a megerősített vasúti kocsi alvázára 
szerelt löveg lövés közben a lefékezett vasúti kocsi kerekein siklott 
hátra. Az egyszerűség okából ezekbe a lövegtalpakba nem építettek 
oldalirányzó gépeket, hanem ezeket is ívekben, vagy 
vágánykarmokon használták. Ilyen eszköz volt a német S.K.L. mit. 
E.U.S.-Gerüst. Ez a löveg ugyan nem tisztán vasúti löveg volt, mivel 
ágyazatba is be lehetett építeni, azonban jóformán az egyetlen volt 
az olyan német vasúti anyag közül, amely közvetlenül a vasúti 
felépítményről tudott tüzelni. 

A franciák csúszó keretlövegtalpra helyezett csőcsapos csövekből 
álló lövegeket használtak ilyen célra. A víznyomású fék dugattyúrúdja 
a vasúti ágyazathoz6 volt erősítve, a keretlövegtalp az ágyazat ékjein 
siklott hátra, a helyretolást a nehézségi erő végezte el. 

Az eddig leírt megoldások legnagyobb hátránya a csekély (1-1,5 
lövés/perc) tűzgyorsaság, valamint az oldalirányzás szűk határok közt 
történő biztosítása volt. A legprimitívebb szükségmegoldást a 
németek alkalmazták, ők ugyanis egyszerűen egy kerekes 
lövegtalpat helyeztek rá egy vasúti kocsi alvázára. A talptusa így az 
alváz szélességének megfelelő mértékben elforgatható volt. 

Az első világháborús vasúti tüzérség minden megoldási kísérlete 
tulajdonképpen mindkét fél részéről kompromisszum volt a külön a 

                                                 
6 Az ágyazat a vasúti vágány szilárd, de rugalmas alátámasztását szolgálja. Az 

anyaga általában megfelelő méretűre zúzott magmás kőzetek, vagyis zúzottkő.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vasúti_pálya#V.C3.A1g.C3.A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magmás_kőzetek
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vasúti ágyazaton tüzelő és a tényleges vasúti lövegek között. A 
megoldás végeredményben nem is állt másból, mint egy olyan 
ideiglenes ágyazatból, amely a vasúti pálya lehetőségek szerinti 
épségben tartása mellett, viszonylag rövid idő alatt elkészíthető volt.  

A háború végén a különböző kísérletezések eredményeként végül 
is 60 eltérő típusú vasúti löveg teljesített a harctereken szolgálatot. A 
háború utáni időkben is még egy ideig élénk kísérletezések tárgya 
volt a vasúti tüzérség, azonban anélkül, hogy végleges megoldáshoz 
jutottak volna. 

A második világháború idején alkalmazott legnagyobb vasúti ágyú 
a 80 cm-es Dora volt7, amit a katonák Nehéz Gusztávnak 
kereszteltek. A minden idők legnagyobb és legnehezebb tüzérségi 
fegyverének története még 1935-ben kezdődött. A Krupp Művek 
mérnökei egy olyan vasúti ágyút álmodtak meg, aminek 80 cm-es 
lövege volt. 1936-ban Adolf Hitler értesült a fegyverről, és 
meglátogatta a Krupp Műveket. Hitler annyira le volt nyűgözve a 
gigantikus fegyver terveitől, hogy minden téren támogatást biztosított 
a Krupp Műveknek. 1937-ben elkészültek a végleges tervek, és 
megkezdődött a gyártás. 

 

5. ábra. „Nehéz Gusztáv” 

A legnagyobb gondok a Dora méreteiből és tömegéből adódtak. 
Tömege 1350 tonna volt, amiből maga a lövegcső 400 tonnát 
nyomott. A Dora hossza 3 cm híján 43 méter, szélessége 7 méter, 
magassága pedig 11,6 méter volt. Végül 1942-re készült el és került 
bevethető állapotba. A Dora szolgálatában 3870 fő állt (katonák, a 
Luftwaffe, kutyás járőrök, katonai rendőrség és további két őrszázad). 

                                                 
7 A Dora „Nehéz Gusztáv” 800 mm-es vasúti ágyú. 
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Már az ágyú elsütése is 350 embert igényelt. A nyolc vasúti kocsira 
épített Dora mozgatásáról két 1000 lóerős dízelmozdony 
gondoskodott. Az ágyú legnagyobb lőtávolsága 47 kilométer volt, és 
19-45 percenként adott le egy lövést. Mivel a 400 tonnás lövegcső 
élettartama a hatalmas igénybevétel miatt mindössze 100 lövés volt, 
ezért a mérnökök a 80 cm-es kaliberű cső belső részét cserélhetőre 
tervezték. A Dora számára kétfajta lőszert fejlesztettek ki: a 
páncélozott borítással ellátott lövedék 7,1 tonnát, a robbanó lövedék 
4,8 tonnát nyomott. A vasúti ágyú első és utolsó dokumentált 
bevetése 1942-ben Szevasztopolban volt.  

Közvetlenül a város eleste előtt a Dora-t szétszerelték, és darabjait 
ismeretlen helyre szállították. Egyedül a lövegcsőről tudni, hogy az 
esseni gyárba került, ahol újra kellett huzagolni. Az ágyút 1942-ben 
látni vélték Leningrádnál, majd pedig 1944-ben Varsónál. A háború 
végnapjaiban a Dora eltűnt. Egyes részeit a visszavonuló német 
csapatok robbantották fel, míg más darabjait, mint a megrongálódott 
lövegcsövet és a hátrahagyott muníció egy részét, a szövetséges 
csapatok Metzenhof mellet találták meg.  

Epilógus 

A vasúti tüzérség eszközeit a két világháború között, nagy titoktar-
tás mellett továbbfejlesztették. 

A második világháború harcászati szempontjából legnagyobb je-
lentőséggel bíró vasúti ágyú megalkotása, a 28 cm-s K5(E) Leopold 
tervezése 1934-ben vette kezdetét. A fegyver tervezése során az el-
ső világháborúban félelmetes hírnévre szert tett, 21 cm kaliberű "Kö-
vér Berta" ágyúval szerzett tapasztalatok jelentették a kiindulási pon-
tot. A mérnökök elsődleges feladata a fegyver mozgékonyságának a 
fokozása, a tűzerő és a lőtávolság növelése volt. A K5(E) kifejleszté-
se két évet vett igénybe, a tesztelése 1936-ban kezdődött meg, az 
első példányok pedig 1940 végén kerültek ki a csapatokhoz. A hábo-
rú befejezéséig összesen 25 darab készült el és állt szolgálatba, ez-
zel a K5(E) a német vasúti tüzérség legfontosabb fegyverévé vált.  

Az üteg súlya 218 tonna volt, maximális lőtávolsága 62 kilométer, 
legnagyobb tűzgyorsasága pedig 8 lövés/óra (7 perc harminc másod-
perc lövésenként).  
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A fegyver a fronton számos nevet kapott, a németek leggyakrab-
ban Schlanke Bertha-nak, vagyis Karcsú Bertának hívták, míg a szö-
vetséges katonák általában Anzio Annie vagy Anzio Express K5(E) 
néven emlegették a hatalmas vasúti ágyút.  

A két darab hattengelyes kocsira épített felépítményét, amely ma-
gában foglalt egy levegőztető berendezéssel felszerelt muníciós ko-
csit is, egy nagy teljesítményű, 40 tonnás dízelmozdony vontatta. A 
teljes szerelvényhez két, egyenként 113 darab 225 kilogrammos lő-
szert szállító muníciós kocsi, egy szerszámos- és egy gyalogsági 
fegyverekkel felszerelt páncélkocsi, egy tábori konyha, két üzem-
anyagot szállító-, egy vezérlő- és egy 20 mm-es Flak 38-ast szállító 
légvédelmi kocsi tartozott. A tüzérségi üteg teljes kiszolgáló hátterét 
ezen kívül még más vasúti kocsik - úgymint három muníciós, egy lég-
védelmi, egy darus, egy utász, egy pályakarbantartó és pályaépítő, 
valamint összesen kilenc darab egyéb járműveket szállító pőrekocsi 
alkotta.  

A rettegett fegyverré vált Karcsú Berták egyaránt feltűntek Olasz-
országban és Leningrád alatt, mind a nyugati, mind a keleti fronton 
teljesítettek szolgálatot: 24 üteg a harci cselekményekben vett részt, 
míg egy, a Rügenwalde-ban állomásozó tüzérségi löveg kiképzési 
célokat szolgált.  

A háború során a Krupp Művek mérnökei számos változtatást haj-
tottak végre a vasúti ágyún, ezen a fejlesztések elsődleges célja a 
K5(E) maximális lőtávolságának a növelése, illetve az egyre nagyobb 
rombolóerővel rendelkező lőszer kifejlesztése volt. A fegyver haté-
konyságát a 248 kilogrammos, RGr 4331 nevű speciális lövedékkel 
próbálták növelni, amely egy rakétamotorral ellátott gránát volt. Ez 
azonban a sikeres kísérletek ellenére sem került ki a csapatokhoz, 
mert bár a vasúti ágyú maximális lőtávolsága jelentősen megnőtt, de 
a hajtómű beépítése erősen korlátozta a lövedék által szállított rob-
banóanyag mennyiségét.  

A háború során valamennyi Karcsú Berta megsemmisült vagy sú-
lyosan megrongálódott, de egy üteget az amerikai hadsereg később 
tesztelés céljából helyreállított. Ez a példány a Leopold és a Robert 
nevű, a visszavonuló német hadsereg által felrobbantott lövegek 
épen maradt vagy helyreállítható alkatrészeinek a felhasználásával 
épült. Az egyetlen K5(E), amely túlélte a háborút, jelenleg az Egyesült 
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Államokban, egy Aberdeenben található Haditechnikai Múzeumban 
lelhető fel. 

Technikai adatai: 

 hossz: 31,1 m; 

 szélesség: 7,15 m. 

A második világháború után nem látták értelmét a gyakorlatilag 
megsemmisült vasúti tüzérség újratervezésének, ezért mint hadtörté-
nelmi/haditechnikai kuriózum maradt meg.  
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