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Absztrakt 

A különleges műveleti erőket már a II. világháborúban is gyakran ve-
tették be az ellenfél mögöttes területein futó vasútvonalak, vasúti hi-
dak, gépkocsi-oszlopok és raktárak pusztítása érdekében, mivel az 
ellenfél logisztikai rendszerének bénításával teljes haderejének mű-
ködése hatékonyan gátolható volt. A tanulmány a korszerű komman-
dó-harcászatot a világon elsőként megjelenítő brit SAS különleges 
műveleti erő fejlődésének és tevékenységének fő eseményeit követi 
nyomon a kezdetektől napjainkig, miközben kitekint a szintén brit 
eredetű, az ejtőernyős csapatok bázisán szervezett indiai különleges 
műveleti erők történetének néhány mozzanatára is. 

Kulcsszavak: különleges műveletek, vasúti szállítás, logisztika, SAS, 
indiai ejtőernyős erők 

Bevezetés  

Különleges erők: rendeltetésszerűen összeállított, kis csoportok-
ban működő, jól felszerelt harcosok. Intenzív kiképzésben részesül-
nek, új harcászati elvek felhasználásával a modern technika vívmá-
nyaival felfegyverkezve nagy létszámmal vannak jelen a korszerű 
harcmezőn, így megváltoztatják a XXI. század hadviselésének mód-
ját. Különösen nagy szerephez jut alkalmazásuk napjaink aszimmet-
rikus hadviselésében, a terrorizmus elleni háború során.  

A terrorizmus elleni küzdelem, az aszimmetrikus hadviselés a had-
seregekben növelni fogja az elit alakulatok és katonák jelenlétét. Nö-
vekszik szerepük a béketeremtő műveletekben, békefenntartó misz-
sziókban is. Az MH hadrendjében is megjelentek a különleges műve-
leti erők, szervezésük folyamata a közelmúltban érte el az ezredszin-
tet, emellett az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) szerve-
zetében saját főnökséggel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig 
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– a Műveleti Támogató Tanszéken – önálló tantárggyal rendelkeznek. 
A különleges műveleti területtel kapcsolatos doktrinális, haditechnikai, 
szervezeti és történeti kutatások ilyen módon hazánkban is felértéke-
lődtek. Célszerű ezért áttekinteni a különleges műveleti erők szerve-
zésének történeti állomásait, különös tekintettel azok bevetéseinek 
logisztikai vonatkozásaira.  

A különleges műveleti erők tömeges szervezésének történeti 
előzményeit a II. világháborúban találjuk meg. A brit hadseregben 
1940-ben Winston Churchill utasítására kezdték meg a különféle 
kommandó alakulatok szervezését, köztük a többségében légide-
szant-harceljárással tevékenykedő Különleges Légi Szolgálat 
(Special Air Service - SAS) felállítását is1.  

A Brit Birodalom részeként India is részt vett a II. világháborúban, 
az ott felállított brit alakulatok között szintén szerveztek különleges 
műveleti erőket. Az indiai haderő brit korszakban létrejött ejtőernyős-
csapatai a legrégebbi légideszantegységek közé tartoznak. 1941 má-
jusában Indiában létrehozták az első honi ejtőernyős alegységet. Öt 
hónap múlva megalakult a nemzetiségi szempontból elég vegyes ké-
pet mutató 50. Önálló Ejtőernyős Dandár. Kiterjedt különleges műve-
leti kiképzési tevékenység is folyt a háború alatt Indiában, amelyet a 
brit SOE (Special Executive Operations) 136-os csoportja végzett. A 
136-os csoportban korlátozott számban tevékenykedtek indiaiak is. 
Jelentős indiai kötelékeket vontak be a britek az SAS feladatrendsze-
réhez és módszereihez nagyon hasonló Chindit különleges műveleti 
erő szervezetébe és tevékenységébe is. Az önálló indiai haderőben 
szintén az ejtőernyős csapatok bázisán szervezték meg a különleges 
műveleti erőket a háború után. 

A vasút – amely a 19. század közepétől alapjaiban határozta meg 
a polgári és a katonai szállítmányozást – vált a különleges műveleti 
erők elsődleges célpontjává. A különleges műveleti erőket a II. világ-
háborúban gyakran vetették be az ellenfél mögöttes területein, az 
előzőeken túl gépkocsi-oszlopok és raktárak pusztítása érdekében, 
mivel a logisztikai rendszer bénításával a teljes haderő működése 
hatékonyan gátolható volt. Az SAS és a Chindit különleges műveleti 
erők számos vasútvonal elleni támadást hajtottak végre a II. világhá-
ború során. Egyéb célpontok is felmerültek az ellenfél ellátási-
logisztikai rendszerének bénítása során: a brit különleges műveleti 

                                                 
1  Scheich Vilmos: Gerillák, diverzánsok, szabotőrök, különleges erők. Zrínyi kiadó, Bu-

dapest, 1971. 26. o. 
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erőket raktárak rombolása, repülőterek elfoglalása, ill. vízvezetékek 
elpusztítása érdekében is bevetették. 

1. Az Egyesült Királyság különleges műveleti erői: az 
SAS (Special Air Service: Különleges Légi Szolgálat) 

1.1.  A SAS létrehozása és szervezete a II. világháborúban 

A britek első ejtőernyős zászlóaljukat 1940-ben állították fel. Az ej-
tőernyős ezredet tulajdonképpen Winston Curchill hívta életre, amikor 
rájött arra, hogy a háborúban speciális feladatok megoldásához haté-
kony légiszállítású erőre van szüksége.2  

1940-ben megkezdték a kiképzést a Manchester melletti Ejtőer-
nyős Kiképző Iskolában. A kiképzés lebonyolítását a légierő szakem-
berei segítették. A cél egy ejtőernyős zászlóalj felállítása és az ejtő-
ernyőzéssel kapcsolatos technikai problémák megoldása volt. Még 
ugyanebben az évben a gyakorló-oktató vitorlázógépek mellett le-
gyártottak 400 db közepes vitorlázógépet, így megkezdődhetett a 
vitorlázógépes alakulatok felállítása és kiképzése is. 

Kréta 1941. évi német ejtőernyős megszállását követően a brit ka-
tonai vezetés egyetértett abban, hogy jóval több brit ejtőernyősre van 
szükség. Egy kommandó-egységet bízták meg azzal, hogy a 
légiszállítási és ejtőernyős-kijuttatási módszerekre specializálódjon.  

1941-ben létrejött az első ejtőernyős lövész zászlóalj. Churchill 
utasítására két légideszant dandár létrehozását kezdték meg. Az 
egyik dandárt ejtőernyős zászlóaljak alkották, míg a másik dandár 
vitorlázógépes alakulatként állt fel az év folyamán, századszintű fel-
derítő és páncéltörő tüzérséggel megerősítve. A vitorlázó repülőgé-
pek a brit haderőben régóta honos könnyű gyalogság zászlóaljait 
szállították. A légierőnél egy szállítórepülő-ezred alakult a légide-
szantok műveleteinek támogatására, illetve vontatási és szállítási fel-
adatok végrehajtására. 1941-ben elfogadták David Stirling százados 
koncepcióját egy ejtőernyős különleges hadviselés erő felállításáról, 
így létrejött az első SAS század.  

                                                 
2  Richard Townshend Bickers: Military Air Transport – The Illustrated History. 

Osprey, London, 1998. 37. o. 
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1942-ben megkezdték az első légideszant hadosztály felállítását. 
A hadosztály három ejtőernyős dandárból, egy vitorlázórepülő dan-
dárból, egy vitorlázórepülő páncélozott felderítő ezredből, egy 75 
mm-es tarackokkal felszerelt vitorlázórepülő tábori tüzérezredből, egy 
57 és 76 mm-es ágyúkkal felszerelt vitorlázógépes páncéltörő osz-
tályból, emellett 40 mm-es gépágyúkkal felszerelt vitorlázógépes lég-
védelmi tüzérütegből, egy ejtőernyős mélységi felderítő századból, 
emellett híradó; műszaki; tüzérségi megfigyelő és egészségügyi al-
egységekből állt. 1942-ben az SAS egységet ezreddé fejlesztették, 
és – némiképp elfordulva az eredeti ejtőernyős koncepciótól – Willis 
Jeep terepjárókkal látták el, szárazföldi műveletekre alkalmazva a 
csoportokat. A reguláris ejtőernyős szervezetek kapcsolata az SAS-
sel a továbbiakban is szoros maradt. 1941-től a brit haderőben már 
ejtőernyős dandárokat szerveztek, amelyek 1942-től a légideszant 
hadosztályok részét képezték. Az ejtőernyős szervezeteket és az 
SAS-t a háború során időnként összevonták.  

1943-tól a brit légideszant hadosztályoknál nem történt szervezeti 
változtatás. Ebben az évben felállításra került még egy légideszant 
hadosztály az európai hadszíntéren, illetve egy ejtőernyős hadosz-
tály Indiában. 1943-ban megkezdte működését egy második SAS 
ezred is. A két SAS ezred fő alkalmazási profilját ismételten az ejtő-
ernyős műveletek jelentették. 1943-ra megjelent egy másik sajátosan 
brit légideszant-szervezet és -harceljárás, a légideszant eszközökkel 
megvalósított különleges hadviselés. 

1944 januárjában további két SAS ezred felállítására került sor, 
amelyeket a korábban létrehozott ezredekkel és egy híradószázaddal 
együtt egy különleges műveleti dandárban egyesítettek. 1944-ben a 
szövetségesek létrehozták az 1. szövetséges légideszant hadsere-
get, amelyet azután a hollandiai Market Garden légideszant művelet-
nél és az 1945 tavaszán végrehajtott Rajna-átkelés támogatására 
vetettek be. 1945-ben már nem történt szervezeti fejlesztés a brit kü-
lönleges műveleti erőknél. 

1.2. Az SAS alkalmazási koncepciója 

A brit különleges hadviselés elveinek kidolgozásában és a légide-
szant harceljárással tevékenykedő különleges hadviselés erő felállí-
tásában meghatározó szerepet játszott David Stirling százados, a 
SAS megalapítója. Tanulmányait Cambridge-ben végezte, műszaki 
területen. 1939-ben vonult be egy elit könnyűgyalogos egységhez, a 
Skót Gárdához. A könnyű gyalogsághoz való viszonyát alapvetően 
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meghatározták a professzionális hegymászásban szerzett tapasztala-
tai. Nem sokkal később egy új területen próbálhatta ki képességeit, 
mivel Churchill javaslatára és utasítására a brit haderőben megkezd-
ték az új típusú hadviselés megvalósítására alkalmas kommandó ala-
kulatok felállítását. A kommandó alakulatok 1940. évi felállításakor 
önként csatlakozott az egyik zászlóaljhoz. Már ebben az évben en-
gedélyt kért elöljáróitól arra, hogy a kiképzés részeként ejtőernyős 
ugrásokat gyakorolhasson. A kommandó hadviselés harceljárását az 
újonnan felállított alakulatoknál voltaképpen ekkoriban dolgozták ki. 
Aktívan hozzájárult az új harceljárások kidolgozásához, és írásban 
nyújtotta be az ejtőernyős és légi szállítású kommandók nagy mély-
ségű műveleteire vonatkozó újszerű elképzeléseit. Javaslatai a kis 
létszámú kommandók ellenséges mélységbe történő bejuttatására, 
légi ellátására, álcázott tevékenységére és kijuttatására egyaránt vo-
natkoztak. Elképzelésének lényeges elemét képezte, hogy kisméretű, 
könnyű fegyverzettel, híradó eszközökkel és műszaki anyagokkal 
felszerelt csoportok hatékonyan tevékenykedhetnek az ellenség mö-
göttes területein, ha kellően nagy mélységben vetik be őket. Az ilyen 
csoportok vezetési, közlekedési és ipari kapacitásokat támad-
nak, és speciális képességekkel rendelkeznek. Stirling szerint az 
SAS azért jött létre, hogy: „mélyen az ellenséges vonalak mögött mű-
ködjön, támadja a parancsnokságok központjait, a repülőtereket, az 
utánpótlási vonalakat… folyamatos hadműveleti tevékenységet foly-
tasson titkos bázisokról az ellenséges területen és… megszervezze, 
kiképezze, felfegyverezze és irányítsa a helyi partizán elemeket.”3 Az 
erők bejuttatására az ejtőernyős deszant-eljárást tartotta a legalkal-
masabbnak. A rejtett tevékenység megvalósítása érdekében az éj-
szakai harcot tartotta célszerűnek, az erők kivonását pedig visszaszi-
várgással javasolta megoldani. 

Stirling javaslatait elöljárói elfogadták, így megkezdte a rendelke-
zésére bocsátott kommandó század új elvek szerinti kiképzését. Az 
első ejtőernyős bevetést 1941 novemberében hajtották végre, a ten-
gelyhatalmak tábori repülőterei ellen. Mivel ez a bevetés nem járt 
eredménnyel, egy időre elvetették a kommandók ejtőernyős bejutta-
tására vonatkozó elképzelést, és könnyű terepjáró gépjárművek al-
kalmazásával kísérleteztek. A speciálisan előkészített, könnyű és ne-
héz géppuskákkal felfegyverzett terepjáró gépjárművek mozgékony-
ságát kihasználva kifejlesztettek egy igen hatékony portyázó harceljá-
rást, amellyel jelentős technikai veszteségeket okoztak az ellenség 

                                                 
3  Ryan – Mann – Stilwell: A világ különleges katonai alakulatai, Ventus Libro Ki-

adó, Budapest 2003. 41. o. 
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repülőterein. Amikor 1943-ban ismét visszatértek az ejtőernyős beha-
tolási eljárásokhoz, már könnyű terepjáróikat is magukkal vitték. 
1944-re kialakult egy jellegzetes SAS típusú különleges hadviselés, 
amelyre olyan, nagy mélységben alkalmazott, 10-50 fős létszámú 
ejtőernyős kommandók voltak jellemzőek, amelyek szorosan együtt-
működtek az ellenséges területen tevékenykedő titkosszolgálattal és 
az ellenállás csoportjaival. A főként szakasz-, illetve századszintű 
kommandók haditechnikai eszközeinek szerves részét képezték az 
ejtőernyővel deszantolt, rohamvállalkozások céljából erősen felfegy-
verzett könnyű terepjárók, aknavetők és könnyű lövegek. A nappal, 
erdős területen rejtőzködő kommandók diverziós tevékenységüket 
főként éjjel fejtették ki. Emellett kisebb csoportjaik hagyományos 
mélységi felderítő tevékenységet is folytattak, elősegítve ezzel a légi-
erő célkiválasztását.  

A Stirling által kidolgozott új típusú különleges hadviselés tömeges 
alkalmazást nyert és sikeresnek bizonyult a háborús évek folyamán 
olyannyira, hogy az SAS azóta is mintaként szolgál a világ haderői-
ben tevékenykedő különleges erők számára. A hagyományos légide-
szant alakulatok ejtőernyős és vitorlázógépen szállított egységei, il-
letve az ezeket kiegészítő légi szállítású gyalogság mellett a britek 
által felállított, légideszant-eljárást alkalmazó, tömegesen bevetett 
különleges hadviselés erők 1943-tól a légideszant hadviselés egyik 
pillérét alkották. 

1.3. Az SAS műveletei a II. világháborúban 

Az első ejtőernyős műveletre 1941. február 10-én Olaszországban 
került sor. A COLOSSUS fedőnevű műveletben a Különleges Légi 
Szolgálat (Special Air Service) mintegy 40 katonája - ejtőernyős be-
vetését követően - az ellenfél haderejének ellátása szempontjából 
fontos objektum (vízvezeték) felrobbantását hajtotta végre. Az 
ejtőernyősök első alkalmazására tehát az SAS keretében került sor. 
Február 10-én a dél-olaszországi Monte-Vulterino térségében üze-
melő vízvezetékrendszer megsemmisítésére 59 fős ejtőernyős kom-
mandó kapott feladatot. Az akció célja Bari, Taranto, Brindisi és 
Foggia vízellátásának megbénítása volt, az ott tartózkodó német és 
olasz erők tevékenységének akadályozására. A csoportot nagy ható-
távolságú bombázó repülőgépek szállították a hegyekben elhelyez-
kedő vízvezetékrendszerhez. A fő csoportosítással párhuzamosan a 
vízvezetéktől távolabb két másik, kisebb egységet is ledobtak, ame-
lyek látványos figyelemelterelő akciókat hajtottak végre a főerők za-
vartalan tevékenységének biztosítása érdekében. Az SAS komman-
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dó sikerrel végrehajtotta feladatát, a vízvezetéket felrobbantották. Ezt 
követően a csoport 80 km-es menetet hajtott volna végre a tenger-
partig, ahol egy tengeralattjáró vette volna fedélzetére. Az erők kivo-
nása azonban nem járt sikerrel. 

1941. november 16-án Észak-Afrikában, öt német repülőtér ellen 
alkalmaztak 62 fős állománnyal bevetett kommandó jellegű légide-
szantot. Az SAS kommandó vállalkozása folyamán a század állomá-
nyából kialakított 12 fős csoportokat a célobjektumoktól 30 km távol-
ságban dobták le. A tervek szerint a csoportoknak rejtve kellett volna 
megközelítenie a repülőtereket, majd a repülőgépek megrongálását 
követően, a meghatározott pontokon találkozva, az együttműködő 
szárazföldi kommandó egységek ellenség mögöttes területeire beha-
toló gépjárműveivel minél gyorsabban elhagyni a helyszínt. A kom-
mandó ledobásának éjjelén azonban erős vihar tombolt, így az ejtő-
ernyős csoportok szétszóródtak, és nemcsak hogy feladatukat nem 
voltak képesek végrehajtani, de visszajuttatásuk is csak részben sike-
rült. 

1942. február 28-án egy Észak-Franciaország területén üzemelő új 
típusú német lokátor műszaki fejlesztés szempontjából fontos alkat-
részeinek megszerzése és a lokátor-állomás megsemmisítése érde-
kében alkalmaztak légideszant-eljárással bevetett kommandót. A fel-
adat végrehajtására egy 119 fős csoportot dobtak le a lokátor-állomás 
közelében. A szárazföld belsejéből érkező brit támadás meglepte a 
lokátorállomás német őrségét, akiket így kis veszteségekkel sikerült 
kiiktatni. A kommandó a továbbiakban is sikeresen hajtotta végre fel-
adatát, kiszerelte a szükséges részegységeket, majd felrobbantotta a 
lokátorállomást. A kommandó erőit a tengerpart irányába vonták ki a 
haditengerészet torpedóvető-csónakjaival. 

A brit légideszant csapatok 1943-ra olyan hadosztályszinten meg-
jelenő katonai erővé váltak, amelyet a gyors és koncentrált 
deszantolást lehetővé tevő nagyszámú vitorlázó repülőgép, és a föl-
det érést követően magas szintű mobilitást garantáló nagyszámú 
járműtechnikai eszköz szervezetszerű biztosítása jellemzett. Ezek a 
haditechnikai képességek lehetőséget teremtettek egy újszerű légi-
deszant-harceljárás bevezetésére. A brit légideszantcsapatok nem-
csak a haditengerészet partraszállási műveleteinek kis mélységű tá-
mogatására voltak alkalmasak, hanem képesek voltak a kontinentális 
hadviselés folyamán szükségessé váló, nagy mélységben végrehaj-
tott deszant-műveletek végrehajtására is. Rendelkeztek olyan vitorlá-
zó repülőgéppel, amellyel kiemelt objektumok kisebb alakulatokkal 
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végrehajtott rohamdeszant-jellegű lerohanását kivitelezhették, 
ugyanakkor képesek voltak a jól védett objektumtól biztonságos tá-
volságban, általuk megválasztott terepszakaszon hadosztály-méretű 
erőt deszantolni, gyülekeztetni, és a nagyszámú járműtechnikai esz-
köz segítségével rövid időn belül a célobjektumhoz eljuttatni.  

1943. július 12-én, a szövetségesek szicíliai partraszállásának tá-
mogatására SAS kommandót vetettek be Észak-Szicíliában, 
Cataniától északra. A csoport egyik részének feladata az ellenséges 
híradórendszer bénítása, a vezetékes hírközlési eszközök, illetve 
a Catania és Messina között futó vasútvonal megrongálása volt. 
A kommandó másik részének az ellenség oszlopait, illetve főhadiszál-
lását kellett volna támadnia. A kommandó éjszakai ledobását követő-
en számos problémával küszködött. Az erős szélben szétszóródott 
állomány nem találta meg a konténerekben ledobott felszerelés egy 
részét, a fellelt eszközök többsége viszont a földet érésnél összetört. 
A rádiók is működésképtelenné váltak, így viszont a továbbiakban 
lehetetlen volt a csoport légi ellátása. Feladatuk végrehajtását meg-
előzően harcba keveredtek német erőkkel, így nem sikerült rejtve 
megközelíteniük a kijelölt célokat. Az állomány egy része német fog-
ságba esett. 

Olaszországban 1943 szeptemberétől 1944. januárig a szövetsé-
ges csapatok előrenyomulásának támogatására vetettek be ejtőer-
nyős kommandókat. 1943. szeptember 7-én a Spezia és Genova kö-
zötti területen alkalmaztak 14 fős SAS kommandót. Feladata a vas-
útvonalak rombolása volt. A csoport sikerrel hajtotta végre robban-
tási feladatait, a megrongált pályatesten számos vonat kisiklott. Októ-
ber 2-án Ancona és Pescara között vetettek be egy 61 fős SAS 
kommandót hadifoglyok kiszabadítására. A kommandó október 6-ig 
tevékenykedett az ellenség mögöttes területein. Ezalatt 50 szövetsé-
ges hadifoglyot szabadított ki. 1944. január 7-én Olaszország keleti 
partvidékén alkalmaztak ejtőernyős SAS kommandót a szövetséges 
hadműveletek támogatására. Feladata a vasútvonalak rombolása volt 
Pisarotól északra. A csoport sikerrel hajtotta végre robbantási felada-
tait, azonban állományának egy része fogságba esett. 

1943. november 17-én és február 16-án a Norvégiában üzemelő 
német nehézvíz-üzem megsemmisítése érdekében hajtottak végre 
kommandó vállalkozásokat légideszant technikával. Az üzem Rjukan 
térségében, a hegyek között elterülő 1000 méter magas fennsíkon 
működött. A brit kommandó támadását megelőzően ejtőernyővel a 
célterületre juttatott norvég ügynökök - képzett hivatásos tisztek és 
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mérnökök - végeztek alapos felderítést az üzem közelében. A meg-
szerzett információkat rádión közvetítették a brit parancsnokság felé. 
A brit titkosszolgálati szervezet, az SOE (Special Executive 
Operations) által vezetett felkészülés folyamán a kijelölt kommandó 
állománya makettek és fényképek segítségével készült fel a feladat 
végrehajtására. November 17-én az első támadás folyamán két vitor-
lázógépen 30 fős támadó csoportosítást kíséreltek meg eljuttatni a 
célterületre. Az északi hegyvidéken uralkodó rendkívül mostoha idő-
járási körülmények között azonban az egyik vitorlázógép vontatóköte-
le elszakadt, a másik, a célobjektum térségében leoldott gép pedig 
hegynek ütközött. Az atomfegyver-program szempontjából kulcsfon-
tosságú üzem addig is jól szervezett őrzését ekkortól a németek még 
jobban megerősítették. A második kommandó-vállalkozásra február 
16-án került sor. Ekkor 6 főből álló ejtőernyős csoportot vetettek be. A 
csoport a sikeres földet érést követően menetet hajtott végre az üzem 
felé, és egyesült a már ott állomásozó felderítő erőkkel. A kommandó 
28-án a kábelcsatornán keresztül behatolt az üzembe, és felrobban-
totta a kulcsfontosságú berendezéseket, illetve megsemmisítette a 
nehézvíz-készletet. A csoport több hónapos, a norvég ellenállás által 
segített rejtett tevékenység után tért vissza brit területre. 

1944. június 6-án és 7-én az SAS állománya a szövetségesek 
normandiai inváziójának támogatására hajtott végre ejtőernyős kom-
mandó bevetéseket. A D-napon nagy mélységben bevetett csoportok 
alábbiakban ismertetett tevékenysége akadályozta az ellenséges tar-
talékok előrevonását a partraszállási zóna felé. Június 6-án 160 fős 
csoportosítást dobtak le Bretagne-ban, Vannes térségében, amely-
nek feladata ellenálló csoportok szervezése és irányítása volt, az el-
lenség hírközlésének bénítására, illetve mozgásának akadályozásá-
ra. A csoportot másnap további 54 fő ledobásával erősítették meg. 
Mozgékonyságát négy ledobott Jeep biztosította. Helyi ellenállókból 
és egy csendőrszázadból három zászlóaljat szerveztek, és támadá-
sokat indítottak a német erők ellen. A németek megkísérelték a cso-
portosítás bekerítését és felszámolását, a szövetséges légierő rádión 
irányított vadászbombázói azonban sikeresen gátolták ezt az akciót. 
Végül egy Pontivy környéki rejtekhelyről tovább folytatták tevékeny-
ségüket. Ugyancsak 6-án kezdte meg működését egy 144 fős SAS 
csoportosítás Dijontól nyugatra, 300 km mélységben. Támogatásukra 
9 felfegyverzett, páncélozott Jeepet, aknavetőket és 57 mm-es pán-
céltörő ágyúkat is ledobtak. A kommandó robbantási akcióival 20 
vasútvonalat rongált meg, 6 vonatot siklatott ki, 70 tehergépko-
csit semmisített meg, emellett tevékenysége folyamán hozzávetőleg 
két századnyi német katonát likvidált. Ez a csoportosítás egészen 
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szeptember elejéig folytatott diverziós tevékenységet az ellenség 
mögöttes területein. Egy harmadik, 116 fős SAS csoport Észak-
Bretagne területén kezdte meg működését, szintén a normandiai in-
vázió első napján. Feladatuk az inváziós partszakasz felé előrevont 
német erősítések mozgásának akadályozása lett volna, tevékenysé-
güket azonban nagymértékben hátráltatta a francia ellenállás helyi 
erőinek gyengesége. Mindössze 30 francia ellenállót sikerült felfegy-
verezni és harcoló erővé szervezni. A csoport végül összetűzött a 
német erőkkel, közel két századnyi veszteséget okozott az ellenség-
nek, 32 fő saját veszteség mellett. A „D” napon bevetett negyedik, 56 
fős SAS csoportosítást Dél Franciaország területén, Vienne környé-
kén dobták le, 300 km mélységben. A csoport mozgékonyságának 
biztosítása céljából néhány Jeepet is ledobtak ejtőernyővel. Felada-
tuk szintén a német tartalékok előrevonásának akadályozása volt, 
amelyet több-kevesebb sikerrel teljesítettek. A rejtekhely berendezé-
sét követően, a csoporthoz további ledobott SAS erők csatlakoztak. A 
Poitires-ba tartó fővonali vasúti pályát két helyen is felrobbantot-
ták, egy másik vonalon pedig kisiklattak egy katonai szerelvényt. 
Egy Normandia felé tartó tartályvonatot is felderített a csoport, 
és rádión célra vezette a légierő csapásmérő gépeit. A csoport 
felszámolására közel egy hónapos tevékenységet követően tettek 
kísérletet a német csapatok, részben sikerrel, 36 fős veszteséget 
okozva az SAS erőknek.4  

Normandiában 1944. július-augusztus folyamán, a szövetséges 
csapatok előrenyomulásának támogatására és a visszavonuló német 
erők mozgásának akadályozására alkalmaztak SAS kommandókat. 
Július 19-én 22 főt dobtak le Argentan térségében felderítési felada-
tokkal. A felderítő csoport egy hónapot töltött az ellenség mögöttes 
területein. Július 25-én, Párizstól dél-keletre, Rambouliller térségében 
egy 7 fős ejtőernyős csoportot juttattak el a német vonalak mögé 
Rommel tábornagy likvidálására. A vállalkozás eredménytelen volt. 
Augusztus 17-én egy 102 fős SAS csoportot dobtak le ejtőernyővel 
Rouentől délre. A csoport feladata a német erők visszavonulásának 
akadályozása volt, amelyet tíz napos önálló tevékenységének ideje 
alatt sikerrel oldott meg. Augusztus 5-én Finistterre-nél dobtak le egy 
SAS csoportot. A csoport sikeresen akadályozta az ellenséges erők 
mozgását, emellett elfoglalt és a felrobbantástól megvédett két 
viaduktot is. 

                                                 
4  Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A brit és az amerikai légideszant fegyvernem 

alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1939-
1945). 1. rész. Katonai Logisztika 2006. évi 1. sz. pp. 158-203. 
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1. ábram. SAS műveletek Európában 1944-ben 

1944. július és augusztus folyamán a Loire völgyében is számos 
ejtőernyős kommandó akcióra került sor. Július 16-án egy 65 fős SAS 
kommandót dobtak le ejtőernyővel Nantes térségében. A csoport 
eredményes felderítést végzett, számos vasúti robbantást hajtott 
végre, 200 járművet és egy zászlóaljnyi német erőt semmisített 
meg. Több hónap időtartamot töltöttek az ellenség mögöttes területe-
in. Július 28-án egy 22 fős csoportosítás ledobására került sor Le 
Mans mellett. A csoport feladata a visszavonuló ellenség mozgásá-
nak akadályozása lett volna, a kedvezőtlen körülmények miatt azon-
ban tevékenységük eredménytelen maradt. Július 31-én egy újabb 23 
fős SAS csoportot dobtak le ejtőernyővel ugyanebben a térségben. 
Ez a csoport már eredményesen zavarta a visszavonuló ellenséget, 
emellett 150 fő hadifoglyot szabadított ki. Augusztus 3-án 59 fős SAS 
kommandót dobtak le Angers térségében, felderítési feladattal. Mivel 
a szárazföldi erők támadására végül a tervezettnél korábban került 
sor, a felderítő vállalkozás aktualitását vesztette. A Loire völgyében 
végrehajtott SAS akciókat egy 318 fős, szokatlanul nagy létszámú, 
ugyanakkor kiemelkedően sikeres kommandó bevetés zárta Bourges 
térségében augusztus 29-én. A csoportosítás a visszavonuló ellen-
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ség oszlopait támadta, nagy sikerrel. Tevékenységük folyamán 2500 
német foglyot ejtettek. 

A Rhone és a Saone völgyében 1944. július-augusztus folyamán, a 
visszavonuló német erők mozgásának akadályozása és a szövetsé-
ges csapatok előrenyomulásának támogatása céljából vetettek be 
ejtőernyős SAS kommandókat. Július 23-án egy 58 fős csoport beve-
tésére került sor Metz térségében. A csoport feladata vasútvonalak 
rombolása lett volna, tevékenységük azonban kudarcba fulladt. Júli-
us 27-én Dijontól észak-nyugatra vetettek be 58 főt, ezek felderítési 
és kisebb diverziós feladatokat hajtottak végre, sikerrel. Augusztus 
12-én 91 főt dobtak le a Vogézek térségében, felderítési és robbantá-
si feladatokkal, a térségben tartózkodó jelentős német csoportosítás 
azonban gátolta a sikeres tevékenységet. Egy héttel később további 
60 főt dobtak le erősítésképpen, ami lehetővé tette egy zászlóalj mé-
retű német csoportosítás megsemmisítését. Augusztus 13-án egy 86 
fős kommandó került bevetésre Saone-et-Loire térségében. A csoport 
sikerrel fékezte az ellenséges csapatmozgásokat, emellett segítette 
az ellenállók tevékenységét. Ugyanezen a napon egy 107 fős egysé-
get dobtak le Auxerre-től nyugatra. A kommandó részt vett egy 3000 
fős német csoportosítás bekerítésében. Augusztus 19-én 58 fős 
kommandót dobtak le ejtőernyővel Champagne mellett, akik sikerrel 
zavarták a német visszavonulást, és jelentős veszteségeket okoztak 
az ellenségnek. Augusztus 27-én 82 fős SAS csoportosítás ért földet 
a Vogézekben, és az ellenállás erőivel egyesülve támadta eredmé-
nyesen a német erőket. 

1944 júliusa és augusztusa folyamán a Francia-középhegységben 
is több SAS kommandó akció történt. Egy 48 fős ejtőernyős csoport 
bevetésére került sor 1944. augusztus 3-án Poitiers környékén.5 A 
kommandó sikerrel bénította az ellenség vezetékes hírközlési rend-
szerét. Augusztus 10-én 53 fős kommandót dobtak le Nevers térsé-
gében. Ez a csoport a visszavonuló ellenség oszlopait zaklatta volna, 
de a saját erők lendületes előrenyomulása végül csak kevés időt ha-
gyott erre. Ugyanezen a napon, a Limoges-től nyugatra ledobott 24 
fős kommandó sokkal sikeresebben zavarta az ellenség mozgását, 
és az ellenállással együttműködve likvidáltak egy századnyi német 
erőt is. A következő napon a Correze mellett ledobott 91 fős kom-
mandó az ellenállással együttműködve ért el jelentős sikereket a né-
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alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1939-
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met erők elleni rajtaütés folyamán. Augusztus 13-án 28 fős komman-
dó az ellenállás erőivel együttműködve sikerrel támadta az ellenség 
oszlopait Creuse körzetében. Két nappal később egy 58 fős ejtőer-
nyős csoport szintén jelentős veszteségeket okozott a német erőknek 
Clermont-Ferrandtól északra. 

1944 szeptemberében Belgium és Hollandia területén számos 
SAS akciót hajtottak végre. Belga területen, Liege-től keletre dobtak 
le 41 fős kommandót szeptember 2-án. A csoport a helyi ellenállás 
szervezésével és az ellenség hírközlési rendszerének bénításával 
foglalkozott, kevés eredménnyel. Ugyanezen a napon hasonló felada-
tokkal a Meuse folyótól keletre is ledobtak egy 19 fős csoportot, 
melynek tevékenysége szintén sikertelen volt. Szeptember 16-án és 
27-én két rajszintű felderítőosztagot dobtak holland területre, amelyek 
több-kevesebb sikerrel végezték feladatukat. Az egyik mélységi felde-
rítőcsoport számos hasznos információt gyűjtött a német V-2 indítóál-
lásokról. A belga-holland határtól keleti irányba, a Rajna és a Moselle 
folyók összefolyásának térségében dobtak le 51 fős ejtőernyős cso-
portot szeptember 15-én. A csoport az ellenséges híradórendszert 
bénította. 

1944 decemberében az Ardennekben a szövetségesek ellentáma-
dásának segítésére alkalmaztak két század erejű SAS csoportot. 
Emellett bekerítésben harcoló amerikai légideszant csapatok 
ejtőernyős és vitorklázógépes légi ellátására is sor került. Az 
ellentámadásra a németek 16-án megindított ardenneki offenzí-
vájának kifulladása után került sor. A december 24-én ledobott 186 
fős csoport feladata az amerikai VIII. hadtest bal szárnyon támadó 
erőinek támogatása volt. A csoport számos diverziós vállalkozást 
hajtott végre az Ardennekben, emellett sikeres felderítő tevékeny-
séget folytatott. A másik század erejű csoportot december 27-én 
dobták le, amely tevékenységével a brit páncélos csapatok 
előretörését támogatta. 

Észak-Olaszország területén 1944 decemberétől 1945 áprilisáig 
vetettek be ejtőernyős SAS kommandókat. December 27-én 35 fős 
kommandó Genova és La Spezia között működött. A csoport a német 
hírközlési rendszert rombolta, illetve az ellenállókkal együttműködve 
hajtott végre akciókat. Február 17-én 13 fős ejtőernyős kommandó 
támadta Verona térségében a Brenner-hágóhoz vezető vasútvonalat, 
eredménytelenül. Március 4-én Bologna térségében 50 fős komman-
dót dobtak le. A csoport az ellenállás erőivel együttműködve mintegy 
600 főnyi veszteséget okozott a német csapatoknak. Egy másik cso-
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portot áprilisban dobtak le az olasz Riviérán, ahol az ellenállás erőivel 
egyesülve részt vettek Alba helyőrségének elfoglalásában. 

Északkelet-Hollandiában 1945. április 8-án alkalmaztak az SAS 
állományából összeállított megerősített zászlóalj erejű harccsoportot 
az ellenség erőinek üldözésére és bekerítésére. A 700 fős ejtőernyős 
deszantot Zwollétől északra vetették be azzal a feladattal, hogy 
foglaljanak el néhány jól védhető terepszakaszt. A deszant mozgé-
konyságának fokozására, illetve a tüzérségi eszközök vontatására 18 
Jeepet is deszantoltak. A légideszant művelet az 1. kanadai hadsereg 
három nappal korábban, Gronnihgen irányába megindított támadását 
segítette és gyorsította meg azzal, hogy a visszavonuló ellenséget 
megakadályozta egy újabb védelmi vonal kialakításában. Az SAS 
alakulat ledobását követően sikeresen elfoglalták és megtartották a 
kijelölt terepszakaszokat. A deszant erői április 16-ig folytatták tevé-
kenységüket a térségben, ezalatt közel 700 főnyi veszteséget okozva 
a német csapatoknak. Tevékenységükkel nagy mértékben hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az 1. kanadai hadsereg sikeres támadást 
követően április 17-én elérte Gronnihgent, és jelentős német erőket 
kerített be. 

A bemutatott alkalmazások alapján megállapíthatjuk, hogy a brit 
légideszant- harceljárás egyik leginkább sajátos területe a légide-
szant-eljárást alkalmazó különleges hadviselés, amelyet az SAS ala-
kulatok valósítottak meg. Az ejtőernyős mélységi csoportok a kidol-
gozott ejtőernyős deszant-eljárásnak megfelelően akcióikra lehetőség 
szerint „magukkal vitték” könnyű gépjárműveiket is. 1944-ben az eu-
rópai hadműveletek folyamán a széles körben alkalmazott különleges 
hadviselés a légideszant műveletek szerves része lett, emellett az 
SAS alakulatokat szervezetileg is a légideszantcsapatok alárendelt-
ségébe rendelték. Az SAS tevékenysége 1943-tól kissé eltávolodott a 
különleges hadviselés eredeti, szoros titkosszolgálati együttműködést 
feltételező elveitől, és inkább diverzáns, illetve mélységi felderítő te-
vékenységet végzett. A könnyű felszereléssel ellátott, mozgékony, 
gépesített kommandók saját méretükhöz képest jelentős eredménye-
ket értek el. Az akciók mintegy 70%-a volt sikeres, ami jó ered-
ménynek mondható.6 A csoportokat széles körben, tömegesen al-
kalmazták a támadó műveletek támogatására, közel dandárszintű 
erőt egyszerre több helyszínen bevetve. Különösen fontos volt a 
mélységből előrevont gépesített kötelékek mozgásának lassítása az 

                                                 
6  Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant I. Puedlo Kiadó, Budapest, 

2007. 
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ellenség mélységében alkalmazott légideszant hadosztályok szem-
pontjából. 

1.4. A brit SAS a második világháborút követően  

A két brit légideszant hadosztály ejtőernyős dandárjaiból a háború 
után, 1949-ben egy ejtőernyős dandárt hoztak létre, a vitorlázógépes 
elemekkel rendelkező hadosztályokat pedig megszüntették. Az ejtő-
ernyős dandárt azután ezreddé csökkentették. A második világhábo-
rút követően az ejtőernyős egységeket leszervezték, és alig vettek 
részt műveletekben.  

A könnyű Westland Wasp és Scout, illetve közepes Westland Sea 
king és Commando helikopterek 1958-tól, illetve 1959-től zajló rend-
szeresítése – a légi mozgékony katonai szervezetek létrehozásának 
lehetősége – csak még inkább felgyorsította az ejtőernyős szervezet 
felszámolásának tempóját. (Ugyanakkor a különleges műveleti ejtő-
ernyős szervezetnél – az SAS-nél – jóval kisebb tempóban zajlott a 
szervezetek háború utáni felszámolása.)  

A brit ejtőernyős csapatok alkalmazás-elméleti válságának csúcs-
pontját egy 1962-ben, Londonban megtartott szakmai konferencia 
jelentette. Itt kimondták: „az ejtőernyős deszantok – a második világ-
háború egyik nagyszerű távlatokat ígérő fegyverneme – feltehetőleg 
kimúltak. A krétai vagy arnhemi típusú műveletek elavultak. A 
szállítórepülőgépeket, amelyek vadászok oltalma alatt az ejtőernyőst 
a ledobás körzetébe szállítják, mint a második világháborúban, a ra-
kéták annyira veszélyeztetik, hogy szinte semmi kilátásuk sincs, hogy 
elegendő ejtőernyőst juttassanak el a célterületre… a tábornokok és 
vezető tisztviselők… arra a következtetésre jutottak, hogy az angol 
ejtőernyős ezredet feloszlatják”7.  

Az 1962-es konferenciát követő közel húsz év a brit ejtőernyős de-
szantok válságos időszakát jelentette, miközben a helikopteres de-
szantok fejlesztése sem bizonyult túlzottan intenzívnek. A szervezet-
fejlesztés felszálló szakasza csak a hetvenes évek legvégén jött el 
ismét, majd – a falklandi háború hatására – a nyolcvanas évek elején 
kényszerűen dinamikussá vált. 

1954-ben Malajziába a 22. SAS ezred támogatására az ejtőernyős 
ezredtől önkéntes alapon egy századot küldtek ki. 1956-ban a szuezi 

                                                 
7  Miloš Brabenec: Csapás a harmadik dimenzióból. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda-

pest, 1972. 64. o. 
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válság során a MUSKETEER hadművelet részeként a 3. ejtőernyős 
ezred hatszáz ejtőernyőse hajtott végre légideszant-műveletet. Ez 
volt a briteknek a második világháború óta az első és egyben az utol-
só ejtőernyős kijuttatással végrehajtott légideszant-művelete.  

Az ejtőernyős ezredet 1962-től fokozatosan alakították át száraz-
földi szervezetté, végül – a hetvenes évekre - mindössze egyetlen 
zászlóalj ejtőernyős képessége maradt meg. A szervezetfejlesztés 
felszálló szakasza csak a hetvenes évek legvégén jött el, amikor is-
mét ezreddé szervezték a brit ejtőernyős erőket.  

1972-ben, az északír-válság során az ejtőernyős ezred katonái a 
műveleti területen rendszeresen váltották egymást. Derryben az ejtő-
ernyős ezred a zavargások megfékezésére nyújtott támogatást. A 
műveletben huszonhét civil vesztette életét, és további tizennégyen 
súlyos életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba. Ezt a napot – 
amiért az ejtőernyős ezredet és a vezetést számos kritika érte - véres 
vasárnapként emlegetik. Tény ugyanakkor, hogy 1971-1991 között az 
északír konfliktusban az ejtőernyős ezred mintegy negyven katonát 
vesztett. 

A falklandi háborúban a második és harmadik ejtőernyős zászlóal-
jak vettek részt a 3. Kommandó Ezred részeként. Az ezred hatéko-
nyan járult hozzá a siker kivívásához és hősiességéért két katona is 
Viktória Kereszt kitüntetésben részesült. Ebben az időszakban az 
ejtőernyős ezred az 5. Légiszállítású Dandár részét képezte.  

A nyolcvanas évek elején a falklandi háború hatására már légide-
szant dandárt hoztak létre, amelynek részét képezte az ejtőernyős 
ezred is. A dandár három ejtőernyős zászlóaljjal, egy légimozgékony 
zászlóaljjal, egy könnyűharckocsi zászlóaljjal, egy ejtőernyős tüzér-
osztállyal, egy légideszant műszaki zászlóaljjal, három helikopter 
zászlóaljjal és egyéb támogató elemekkel került felállításra. 

Az ezred egy zászlóalja, valamint a 3. zászlóalj részei a koszovói 
konfliktusban is részt vettek. Többek között helikopteres légideszant-
művelettel biztosították a Kacanik hágót, amely az egyetlen közleke-
dési útvonal volt Macedónia és Pristina között, amiért az a további 
műveletek szempontjából stratégiai fontossággal bírt.  

A brit haderő három SAS ezredet tart fenn, amelyek különleges 
műveleti csoportjai általában ejtőernyős légideszant-eljárással kerül-
nek kijuttatásra. Ezek – harcoló állományukat tekintve - mindössze 
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700 fős, könnyűlövész jellegű szervezetek, amelyeket támogató ele-
mekkel erősítenek meg. Az öt különleges műveleti századot és hír-
adó, felderítő, műszaki, terrorelhárító, légi szállító, logisztikai és veze-
tésbiztosító századot magába foglaló SAS ezred különleges műveleti 
századonként egy-egy légideszant (ejtőernyős), vízi (csónakos és 
könnyűbúvár), könnyű gépesített és hegyi szakasszal rendelkezik. 
Minden szakaszt 4 fős járőrök alkotnak. A járőrök egy híradó, egy 
kommunikációs (tolmács), egy egészségügyi és egy robbantási szak-
értőből állnak. Fegyverzetük a kézifegyverek és a könnyű támogató 
fegyverek mellett 51 mm-es könnyű aknavetőt, kézi páncéltörőket és 
légvédelmi rakétákat is tartalmaz. Minden szervezeti elem kijuttatható 
légideszant módszerekkel. A csoportok kijuttatására légi úton, vagy 
légi-vízi kombinált módszerrel kerül sor. (A vízi szervezeti elem kijut-
tatásakor a légi deszantolás a több lépcsős kijuttatás része lehet: első 
lépcsőben helikopterrel vagy ejtőernyővel a partszakasztól néhány 
kilométerre vízre deszantolnak, onnan pedig csónakon vagy búvárfel-
szereléssel úszva érik el a partot). Ezt követően tevékenységüket – a 
terepviszonyoktól, a feladattól, a célponttól, illetve a harcászati hely-
zettől függően – gyalogosan vagy gépesített járőrként hajtják végre. 
Az SAS részleges gépesítését a hetvenes évektől Land Rover terep-
járókkal oldották meg. Ezek Milan páncéltörő rakétákat, 81 mm-es 
aknavetőket, közepes és nehéz géppuskákat, illetve gépágyúkat hor-
doztak. Ugyanakkor az alumínium szerkezeti elemeik ellenére túlzot-
tan nagyméretűnek és nehéznek bizonyuló Land Roverek nem felel-
tek meg teljes mértékben az SAS által elsődleges kijuttatási módsze-
reként alkalmazott légi szállítás komplex követelményének. Ezt a 
problémát a nyolcvanas évek végétől zártszelvény vázas könnyű ro-
hamjárművek rendszeresítésével oldották meg, amelyek így részben 
felváltották a Land Rovereket. Az LSV-k (Light Strike Vehicle – köny-
nyű támadó jármű) rendszeresítésével „elmozdulás történt… az SAS 
által hagyományosan használt nagy teherbírású terepjárók… alkal-
mazásáról egy olyan típus felé, amelyet… könnyebben lehet légi úton 
szállítani”8. Ezeknek a könnyű terepjáró gépjárműveknek kis tömegük 
miatt ejtőernyős ledobásuk is könnyebb. Napjainkban az SAS olyan 
teherdeszant-eljárással kísérletezik, amelynél légcellás teherejtőer-
nyőkkel juttatható ki a könnyű rohamjármű a légi (majd a földi) irányí-
tást végző járművezetővel együtt. Ez a megoldás pontos, viszonylag 
kis helyen végrehajtható földet érést biztosít, emellett – a leszálláskor 
alkalmazott kilebegtetés miatt – jelentősen csökkenti a járműre földet 
éréskor ható erőket. A légcellás rendszer teherdeszant folyamat alatti 

                                                 
8  A SAS Enciklopédia. Zagora Kft. Budapest, 2000. 240. o. 



 

285 

manőverező-képességét a könnyű rohamjárművön elhelyezett, a jár-
mű saját motorjáról hajtott légcsavarral növelik. 

A brit SAS alkalmazására a Falkland-szigeteken 1982-ben került 
sor. Április 26. és május 31. között brit különleges műveleti és ejtőer-
nyős erők két, századszintű ejtőernyős és helikopteres légideszant-
műveletet hajtottak végre az argentin haderő által megszállt Falkland-
szigeteken, a Peble szigeten és a Mount Kent magaslatnál. A de-
szantok a brit haderő partraszállását és a sziget belső területei felé 
végzett támadó műveletét támogatták. A műveletek során nagyszámú 
különleges műveleti csoportot deszantoltak mélységi felderítő sze-
repkörben, emellett lövészerők, továbbá a légideszant csapatok köny-
nyű harckocsijainak repülőgépes és helikopteres légi szállítására is 
sor került. 

Április 26-án négy, majd két nappal később további tizenkét SAS 
különleges műveleti felderítő csoportot tettek partra UH-1 és Sea 
King típusú helikopterekkel a szigetek különböző pontjain. Az egyik 
diverziós csoport a Peble- szigeti argentin katonai repülőteret figyelte 
meg. A csoport a repülőtér közelében egy ejtőernyősök földet érésére 
alkalmas területet derített fel és biztosított. Május 14-én éjszaka egy 
ejtőernyős légideszant kijuttatását rádión irányította a különleges mű-
veleti csoport. A 60 fős deszant kis magasságról, 80 méteren haladó 
helikopterekből ugrott az előkészített deszant-zónába. Földet érését 
követően a deszant a meglepést kihasználva támadta meg a repülő-
tér őrségét, majd felrobbantott 11 repülőgépet és egy lőszerraktárt. 
Az ejtőernyősök a műveletet tíz perc alatt hajtották végre, majd a ki-
juttatásukra küldött Sea King helikopterek leszálló zónáihoz vonultak 
vissza, és gépre szálltak. A deszantok kijuttatásához használt heli-
kopteres deszant-zóna azonban túl közel volt a repülőtérhez, így az 
egyik felemelkedő helikoptert az argentin légvédelem gépágyúval 
lelőtte. A művelet így angol részről 21 fő halott veszteséggel járt, a 
vélhetően szintén jelentős argentin veszteségről azonban nincs adat.9 

Május 31-én egy helikopterről deszantolt SAS-csoport felderítette a 
Mount Kent magaslatot védő argentin erők állásait és annak mögöt-
tes területeit. A védelem áttörése érdekében első lépcsőben egy SAS 
század erőit deszantolták helikoptereken az argentin védelmi vonal 
mögé. A deszantok harcának támogatására helikopterekkel egy ak-
navetőüteget és további tengerészgyalogos megerősítéseket szállí-

                                                 
9  Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, Budapest, 
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tottak az SAS által már biztosított helyszínre10. A deszant páncéltörő 
rakétákkal kilőtte az argentin géppuskák és aknavetők állásait, és 
gyors támadással megsemmisítették az állásokat védő argentin lö-
vész századot, majd védelembe mentek át. Precízen vezetett akna-
vető- és géppuskatüzükkel sikerrel verték vissza az állások vissza-
szerzésére irányuló argentin ellentámadást, és a birtokba vett magas-
lati pontokat saját szárazföldi erőik beérkezéséig megtartották. A re-
pülőgépes és a helikopteres légi szállítás jelentős szerephez jutott a 
britek műveletei során. A csapatok egy részét - 5800 katonát és 660 
tonna anyagot - C-130 típusú repülőgépek leszálló deszant-
módszerével szállították az angol partoktól 13 000 km-re lévő szige-
tekre. Repülőgépen szállították a szigetre a Scorpion könnyű-
harckocsik egy részét is, amelyeket azután szükség esetén Chinook 
helikopterek segítségével csoportosítottak át11. Június 2-án helikopte-
reken szállítottak a part menti zónából a főváros előterébe egy ejtőer-
nyős századot, majd 11-én az egyik ejtőernyős zászlóalj állományát 
is12. A főváros elleni támadáshoz Chinook helikopterekkel új tüzelőál-
lásokba szállítottak 30 darab 105 mm-es könnyű tarackot, a kezelő-
személyzetet és 1200 lövedéket 13. 

A brit SAS az 1991-es Öböl-háborúban főként közepes szállítóhe-
likopterekkel kijuttatott, gépjármű nélküli, 6-8 fős csoportokat helye-
zett ki a sivatagba. Ezek a csoportok esetenként nagy veszteségeket 
szenvedtek el. 1991. január 22-én éjjel, amikor az Öböl-háború szá-
razföldi szakasza még el sem kezdődött, egy nyolcfős brit SAS kom-
mandót deszantoltak helikopterrel a nyugat-iraki sivatagban, mélyen 
az ellenséges vonalak mögött, Krabilah térségében14. Feladatuk a 
körzetben található Scud indító-állások és híradó-berendezések fel-
derítése és – kedvező feltételek esetén – megsemmisítése volt. Az 
irakiak a csoportot tevékenysége második napján felfedezték. A britek 
– egyenlőtlen harctevékenységet folytatva az őket üldöző iraki kato-
nákkal – Szíria felé tettek kísérletet a térség elhagyására. A csoport 
tagjai több mint 160 km-es távot tettek meg gyalog, miközben - becs-
lések szerint - hozzávetőleg 200 iraki katonát és milicistát semmisítet-

                                                 
10 Tim Newark: Sorsfordító ütközetek. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2003. 181. o. 
11 Daniel T. Head: The 2

nd
 Parachute Battalion’s War in the Falklands. Armor, 

1999. 2. 10. o. 
12 Terry White: A világ elit katonái. Zrínyi, Budapest. 1992. 65. o. 
13 Tóth Lóránd: Ejtőernyősdeszant. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1986. 60. o. 
14 Andy McNab: Hívójele: Bravó - Kettő - Nulla. Magyar Könyvklub – Zrínyi Kiadó, 

Budapest, 1996. továbbá Chris Ryan: Aki megmenekült. StrategArt Kiadó, Bu-
dapest, 2003. 
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tek meg. (A döntő túlerővel szemben vívott harctevékenységük még 
sikeresebb lehetett volna, ha – más SAS csoportokhoz hasonlóan – 
képesek fenntartani a rádiókapcsolatot a harci repülőgépekkel, és 
célra tudják vezetni a lézerirányítású GBU-12-es bombákat15.) Csak 
egy brit katonának sikerült átjutni a határon, hármat megöltek, négyet 
pedig elfogtak. Utóbbiak a háború után kiszabadultak a hadifogság-
ból. A csoport automata fegyvereken és kézi páncéltörő eszközökön 
alapuló tűzereje megfelelőnek bizonyult akár a túlerejű ellenséggel 
szembeni harchoz is, mobilitásának hiánya azonban fokozatos fel-
morzsolódásukat eredményezte. Az SAS alkalmazási elvei az 1991-
es Öböl-háború zömében gyalog tevékenykedő különleges műveleti 
deszantjai után a légi úton kijuttatott könnyű rohamjárműves járőrök 
alkalmazása felé fordultak. A különleges műveleti erők alkalmazása 
során az 1991. január 22-ei, Scud rakétaindító-állások elleni, balsze-
rencsés kimenetelű SAS művelet értékelése-elemzése megerősítette 
a briteket abban, hogy ezeket a műveleteket – a mobilitás növelése 
érdekében – mindenképpen felfegyverzett, könnyű terepjáró harc-
járművek deszantolásával kell megszervezni. 

Brit SAS különleges műveleti csoportok már a NATO-bombázások 
során is közreműködtek 1999-ben Koszovóban. Az SAS különleges 
műveleti csoportjait – könnyű gépjárműves és gyalogos járőröket – 
nagy számban raktak ki a helikopterek különféle alkalmas terepsza-
kaszokon, jellemzően éjjel. A csoportok – éjjellátó berendezéseikre 
támaszkodva – éjjel mozogtak, nappal pedig álcázták magukat, ami 
ezeknek az erőknek az alkalmazásánál alapvető harceljárás. Megfi-
gyelték az ellenfél csapatmozgásait, emellett lézeres célmegjelölést 
végeztek a NATO harci repülőgépeinek. Egy felfedett és nehéz hely-
zetbe került csoportot közvetlen légi támogatásban részesítettek és 
helikopterrel emeltek ki Gorazde térségében. A bombázásokat köve-
tően az SAS gépjárművekkel és támogató fegyverzettel ellátott sza-
kaszát C-130-as szállítórepülőgépen kívántak kijuttatni Pristina repü-
lőterére, hogy – megelőzve az orosz békefenntartókat – biztosítsák 
az objektumot a főváros felé előretörő gépesített egységek számára. 
Ez a művelet azonban a szállítórepülőgép meghibásodása és jóval a 
célpont előtt terepen végrehajtott kényszerleszállása miatt végül ku-
darcba fulladt. A brit erők Pristina irányú előrenyomulásának jelentős 
akadályát képezte egy elaknásított híd és útszakasz a Kačanik hegy-
szorosnál. A biztonságos aknamentesítéshez szükség lett volna a 
mögöttes területek felügyeletére a munkálatok idejére. A feladatra az 
5. légideszant dandár 1400 fős harccsoportját jelölték ki. A harccso-
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port erőit – szervezetszerűen alkalmazott Scorpion és Scimitar pán-
célozott harcjárműveikkel, Supacat vontatóikkal és Land Rover terep-
járóikkal együtt – mintegy három óra alatt deszantolta 8 Chinook ne-
héz- és 6 Puma közepes szállítóhelikopter. A deszantok földet érésü-
ket követően biztosították a területet és az alárendeltségükbe tartozó 
légideszant-műszakiakkal megkezdték a terület aknamentesítését. 
Ennek végrehajtását követően egy brit gépesített dandár erői áthalad-
tak a hídon és az útszakaszon, és megkezdték a főváros biztosításá-
ra irányuló műveletüket. 

2000 májusában a Sierra Leone-i zavargások egyre aggasztóbb 
méreteket öltöttek. A konfliktus kezelésében a PALLISER hadművelet 
részeként az ejtőernyős ezred egy zászlóalja Freetownban civilek 
kimenekítését hajtotta végre. Ezt követően a repülőtér biztonságáért 
feleltek, hogy az ENSZ segélyszervezeteinek szállítmányai megér-
kezhessenek az országba. Ugyanakkor a főváros utcáin is járőröztek 
a béke és biztonság fenntartása érdekében. A járőröknek sikerült 
kézre keríteniük a lázadók vezérét is. Időközben a lázadók fogságba 
ejtettek 11 brit katonát, és a kivégzésükkel fenyegetőztek. Az ejtőer-
nyős ezred katonái, a Különleges Légi Szolgálat katonáival együtt a 
BARRAS művelet során sikeresen kimenekítették a foglyokat, és 
számos lázadót is elfogtak.  

2002-ben a VERITAS műveletben a 2. ejtőernyős zászlóalj települt 
Kabulba, és részt vett a NATO ISAF afganisztáni tevékenységében. 
Az ezred katonái azóta is szolgálnak Afganisztánban. Leginkább 
Helmand tartományban harcolnak, a tálib gerillák által leginkább súj-
tott övezetekben. 

2003-ban a második iraki háborúban az 1. és a 3. ejtőernyős zász-
lóaljak vettek részt a TELIC műveletben, amelynek során sikeresen 
működtek közre Basra elfoglalásában. Bár a háború május elsején 
hivatalosan véget ért, az ejtőernyős ezred a műveleti területen ma-
radt, és a lázadók megfékezésére Irak déli részén hajtott végre műve-
leteket, elsősorban Maysan tartományban. A zászlóaljak szeptem-
berben hagyták el Irakot, de az ejtőernyős ezred katonái ezután is 
több alkalommal visszatértek az országba, és számos konfliktus 
megoldásában működtek közre, aminek elismeréseként magas kato-
nai kitüntetéseket vehettek át. 

A 2003. évi Öböl-háborúban a különleges műveleti erők egyik célja 
a H2 repülőtér volt, 90 kilométer távolságra a határtól. Március 28-án 
Chinook és MH-53 helikopteren deszantolt, illetve C-130-as szállító- 
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repülőgépről ledobott brit és ausztrál SAS szakaszok, illetve 
Rangerek egy csoportja, összességében század erővel – az amerikai 
légierő AC-130-as repülőgépeinek hatékony közvetlen légi támogatá-
sa mellett - elfoglalták a H2 repülőteret is16. A különleges műveleti 
erők számos iraki foglyot ejtettek. A harcok befejeztével a 45. hadi-
tengerészeti kommandó alegységei védelmi övezetet alakítottak ki a 
repülőterek körül, amelyek előretolt műveleti bázisként szolgáltak a 
különleges erők további műveletei során. Innen kiindulva az SAS a 
későbbiekben – gépjárműveken beérkező ausztrál különleges műve-
leti erőkkel is együttműködve - keleti irányban folytatott gépjárműves 
járőr tevékenységet az iraki rakétatüzérség indító állásainak felkuta-
tására és megsemmisítésére. Nyugat-Irak területén harcászati raké-
taindító parancsnoki állást kapcsoltak ki a további küzdelemből17. 

2. Az indiai ejtőernyős ezred és a különleges műveleti 
erők 

A brit eredetű, az ejtőernyős csapatok bázisán szervezett indiai kü-
lönleges műveleti erők a Föld második legnépesebb államaként 
nevesíthető India haderejének részeként tevékenykednek. Az indiai 
haderő a világ negyedik legnagyobb létszámú hadereje. India nem 
csak autógyártásával, hanem hadseregével is igyekezett lépést tarta-
ni a fejlettebb országokkal. Az elsődleges mintát az egykori gyarmat-
tartó, a nagy példakép, az Egyesült Királyság szolgáltatta. Mindez a 
félsziget ejtőernyőseire is igaz: az Indiai Hadsereg szakosodott fegy-
verneme brit mintát követett. Az indiai haderő ejtőernyős csapatai a 
legrégebbi légideszantegységek közé tartoznak. 

A világ haderő-sorrendjében 4. helyen lévő India olyan államokat 
előz meg mennyiségi mutatóival, mint Nagy-Britannia, Franciaország 
és Németország.18 A több szomszédjával, különösen Pakisztánnal 
feszült viszonyban – a II. világháború óta nem egy esetben háború-
ban – álló hatalmas India 1,3 milliós hadsereggel és 1,7 millió bármi-
kor mozgósítható önkéntessel bír, a legnagyobb ereje mégis az, hogy 
évente 23 millió indiai fiatal éri el a besorozható kort. A szárazföldi 
hadsereg legnagyobb ütőerejét a páncéltörő lövegek (51 000 db) és a 

                                                 
16 U. o. 82., 139., 166., 170. és 186. o. 
17 Resperger István: Az „Iraki Szabadság Hadművelet” 2003. ZMNE Nemzetközi 

és Biztonsági Tanulmányok Tanszék. Budapest, 2003. 32. o. 
18 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI 
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tábori tüzérség löveganyaga (6500 ágyú és tarack) adja, a haditenge-
részet és a légierő már elmarad tőlük - bár utóbbi a maga 1900 be-
vethető harci repülőgépével és 600 helikopterével ott van a közvetlen 
élvonal mögött. Mindenesetre India légierejének helikopterei és 
szállítórepülőgépei kellőképpen nagy számban állnak rendelkezésre 
ahhoz, hogy levegőbe emelje a tekintélyes létszámú - tíz zászlóaljból 
álló - indiai Ejtőernyős Ezred katonáit. 

2.1. Az ezred létrejötte és tevékenysége a II. világháborúban 

Az indiai haderő első légiszállítású alkalmazással kapcsolatos ta-
pasztalatait még brit alárendeltségben szerezte meg – bár ezek ekkor 
még nem is voltak ejtőernyős műveletek. A repülőgépes leszálló de-
szantok (légi szállítású erők) bevetésének szükségszerűségét az an-
golok először Irakban tapasztalták meg, és rögtön be is vetették itt 
indiai gyalogezredeiket. A felkelő törzsek lovasságával szemben saját 
gyalogságuk korlátozott mozgékonyságát légi szállítású erők beveté-
sével kompenzálták. Egyiptomból nagy mennyiségű repülőgépet dob-
tak át Irakba, többek között két katonai szállító századot. Az új alaku-
latok leszálló deszantok kijuttatásával aktívan részt vettek a felkelés 
leverésében19. Az első ilyen sikeres akciót 1923 februárjában hajtot-
ták végre Kirkuk városa közelében, ahol a 14. szikh ezred 480 kato-
náját vetették be. Az új taktika nagyon hatásosnak bizonyult. A ké-
sőbbiekben a leszálló deszantok részt vettek Irak, Brit Szomália, An-
gol-Egyiptomi Szudán, az Adeni protektorátus, India északkeleti hatá-
rán, illetve Jemen területén folytatott műveletekben. Az indiai gyalog-
ság tehát már a két világháború között „repülőre ült” egyes műveletei 
során. Ilyen jellegű alkalmazásukra a II. világháború során is gyakran 
sor került – általában éppen az ejtőernyős csapatokkal együttműkö-
désben. 

Azonban nem kellett már sokat várni az indiai ejtőernyős csapatok 
megjelenésére sem. A II. világháború során Nagy-Britannia katonai 
vezetőinek figyelme 1940-ben - a honi légideszant csapatok dinami-
kus szervezése mellett - már a brit birodalom egészére kiterjedt, így 
szervezni kezdték az indiai ejtőernyős csapatokat is.20 1941 májusá-
ban Indiában létrehozták az első honi ejtőernyős alegységet, majd – 
a világháború eszkalációjára tekintettel – öt hónap múlva megalakult 

                                                 
19 Zichermann István: Az orosz ejtőernyős alakulatok története. Anno Kiadó, Budapest, 

2005. 28. o. 
20 David Miller – Gerhard Ridefort: Korszerű elit alakulatok. Kossuth Könyvkiadó, Buda-

pest, 1993. 221. o. 
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a nemzetiségi szempontból elég vegyes képet mutató 50. Önálló Ej-
tőernyős Dandár, melyben három megerősített zászlóalj kapott he-
lyet: a 151. eje. zászlóalj (Indiában állomásozó britekből), a 152. eje. 
zászlóalj (hindukból, valamint helyi muzulmánokból és szikhekből), 
illetve a 153. eje. zászlóalj (kizárólag nepáli gurkhákból).21 A menet-
rendszerű kiképzés ’42 telén indult be, először Új-Delhiben, majd – 
az önálló ejtőernyős kiképző iskola létrehozásával – Chaklalában 
folytatódott.  

Az első komolyabb tűzkeresztségre ’44 márciusáig kellett várni, 
amikor is az egész dandár felkerekedett, és a kelet-indiai Imphal mel-
lett hajtott végre ugrást. Az Imphal térségében (Burma) végrehajtott 
légideszant-műveletre 1944. március 19-től április 18-ig került sor. Az 
indiai ejtőernyős dandár, illetve három légi úton szállított indiai lö-
vészhadosztály kerültek bevetésre Imphalnál.  

A légi szállító kapacitás főként amerikai, a bevetésre kerülő légide-
szant főként brit alárendeltségű indiai erőkből állt.22 Imphalnál a beke-
rített brit csapatok felmentése érdekében került sor légideszant-
műveletre. A bekerítésre a tavaszi japán offenzíva során került sor, 
amikor két hadosztályt és egy dandárt kerítettek be a japánok. A brit 
csapatok egy 32 km átmérőjű katlanban védekeztek.23  

Felmentésükre elsőként az indiai ejtőernyős dandárt dobták le, 
majd – a megfelelő leszállóhelyek kialakítását követően – két indiai 
lövészhadosztályt szállítottak a katlanba légi úton.24 Elsőként az 5. 
indiai gyaloghadosztály erőit juttatta a katlanba 35 közepes szállí-
tórepülőgép tíz nap alatt, összesen 758 felszállással.25 Ezt követően 

                                                 
21 David Miller – Gerhard Ridefort: Korszerű elit alakulatok. Kossuth Könyvkiadó, Buda-

pest, 1993. 221. o. 
22 A légideszant tevékenységét 11 vadász-, szállító- és mentőrepülőgép-század, 

75 könnyű és 150 közepes szállító-vitorlázórepülőgép, illetve egy B-24-es 
Liberator század bombázói támogatták, emellett megerősítésként az amerikai 
légierő 100 DC-3 közepes- és 20 C-46 nehéz-szállítórepülőgépe állt rendelke-
zésre. Janusz Piekalkiewicz: Légi csaták 1939-1945. Ventus Libro Kiadó, Budapest, 
2007. 305. o. továbbá Richard Townshend Bickers: Military Air Transport – The 
Illustrated History. Osprey, London, 1998. 110-111. és 117 o. 

23 John Davison: A csendes-óceáni hadszíntér napról napra. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 
Debrecen, 2005. 104. o. 

24 John Keegan: Collins Atlas Of The Second World War: Harper Collins Publishers Ltd. 
London. 1989. 162. o. 

25 Richard Townshend Bickers: Military Air Transport – The Illustrated History. Osprey, 
London, 1998. 117 o. 
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a 20. indiai gyaloghadosztály részeit vitték a katlanba, április 18-ig. A 
csapatszállításokat követően június végéig – a felmentésig – az ek-
korra 300 darabra növelt szállítórepülőgép-flotta 23 500 tonna után-
pótlást szállított a katlanba.26  

A repülőgépek a visszaúton 35 000 sebesültet hoztak ki az imphali 
bekerítésből. A naponta átlagosan 310 tonna ellátmány és a jelentős 
mértékű megerősítés következtében az imphali katlan több mint há-
rom hónapon át kitartott, amikor sikeresen felmentették.  

A brit csapatok júniusig sikeresen folytatták harcukat. A japán erő-
ket így végül visszaszorították Imphal térségéből. Az indiai ejtőer-
nyősdandár (és légi szállítású gyalogság) segítségével nemcsak 
megállították az Indiába betörni szándékozó japán csapatokat, ha-
nem vissza is zavarták őket Burmába, persze komoly RAF (Royal Air 
Force – Brit Királyi Légierő) támogatással. 

Kiterjedt különleges műveleti kiképzési tevékenység is folyt a há-
ború alatt Indiában, amelyet a brit SOE (Special Executive 
Operations) 136-os csoportja végzett, illetve irányított Ravalpindiben 
és más repülőtereken. A 136-os csoportban ugyan csak korlátozott 
számban tevékenykedtek indiaiak, ám a különleges műveleti erők 
szervezése és kiképzése terén mégis rendkívül hasznosnak bizonyult 
India számára a brit minta – a háború után.27 

Jelentős indiai katonai kötelékek kerültek bevonásra a britek az 
SAS-hez nagyon hasonló feladatrendszerű Chindit különleges műve-
leti erőibe is. Ezek a csapatok a japán haderő ellátási rendszeré-
nek pusztítása érdekében tevékenykedtek a mögöttes területeken 
a háború során.  

A Chindit különleges műveleti erőt megalapító Orde Wingate tá-
bornok 1944-es definíciója szerint a csapatok alkalmazásának „elsőd-
leges célja az ellenség mögöttes területeken elhelyezkedő eszközei-
nek, berendezéseinek és objektumainak rombolása… sikeres alkal-
mazásuk következménye a széleskörű bomlás az ellenség frontvonal 
mögötti területein, amely fő erőinek gyors meggyengüléséhez ve-

                                                 
26 Ez több, mint a kétszerese a sztálingrádi légihídnál katlanba juttatott utánpótlás-

mennyiségnek. Uo. 
27 Philip Warner: A második világháború titkos erői Gold Book Kiadó, Budapest, 

2005, 207. o. 
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zet.”28 Kijuttatásukra kezdetben átszivárgással, később légi úton ke-
rült sor. A 77. indiai gyalogdandár előbb a Chindit különleges műveleti 
erőkbe került bevonásra, majd – miután a Chindit-műveletek során 
kapcsolatba került a légideszant kijuttatási eljárásokkal – 1945 első 
negyedévében beolvasztották a brit 44. légideszant dandárba. Ha-
sonlóképen került bevonásra a Chindit különleges műveleti erők te-
vékenységébe az indiai 111. gyalogdandár is. 

Az Imphal és Kohima térségében vívott harcok során a japán csa-
patok – az eközben a mögöttes területen bevetett Chindit-egységek 
sikeres tevékenysége miatt – egyre fokozódó ellátási nehézségek-
kel küzdöttek.29  

1944. március 5-től augusztus 26-ig három Chindit különleges-
műveleti dandár hajtott végre légideszant-műveletet mélyen a japán 
vonalak mögött, az Indaw-Myitkyina vasútvonal elvágása érdeké-
ben. Tevékenységüket amerikai légideszant-műszaki alegységek tá-
mogatták, megerősítésük érdekében egy légi szállítású gyalogdandár 
is bevetésre került. A különleges-műveleti dandárok az ellenség mö-
göttes területein légideszant-eljárással telepített úgynevezett „erődö-
ket” hoztak létre, főként fennsíkokon és tisztásokon, amelyek alkal-
masak voltak DC-3 szállítórepülőgépek fogadására. Ettől elkülönült 
kisebb zónákat is kerestek vagy létrehoztak az utánpótlás ejtőernyős 
ledobására. Az aknamezőkkel védett erődök a különleges műveleti 
erők nagy távolságú hadműveleteinek kiindulópontjai lettek, emellett 
területükről a deszantok harctevékenységét támogató vadászbombá-
zókat is üzemeltethettek. A mélységbe kijuttatott deszant-csoportok 
elsődleges feladata az volt, hogy rombolják a japán utánpótlási 
vonalakat. E támadó hadművelet elsődleges célja a japán csapatok 
ellátásában kulcsszerepet játszó három repülőtér elfoglalása volt 
Myitkyina város körzetében. 

Március 5-én elsőként ejtőernyős mélységi felderítő és deszant-
műszaki előőrsöket juttattak ki a tervezett leszállózónák térségébe.30 

                                                 
28 O. C. Wingate: Training Notes for LRP forces. Kiképzési feljegyzés, Burma, 

1944. Wingate, Orde Charles (1903–1944) brit tábornok, a különleges hadvise-
lés szakértője. Első különleges egységét 1936-ban alakította meg Palesztiná-
ban. 1940-ben Etiópiában is különleges csapatokat vezetett. 1942-ben a Kína-
India-Burma hadszíntérre vezényelték, ahol létrehozta a Csindit különleges mű-
veleti erőt. 

29 Ivor Matanle: A második világháború Etűd Könyvkiadó, Budapest, 1995. 366. o.  
30 W. F. Craven – J. L. Cate: The Army Air Forces in Wold War II. the University of Chi-

cago Press, Chicago, 1958. 292. o. 
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Ezután a műszaki csapatokat és munkagépeiket szállító teher-
vitorlázórepülők 18 órakor, a második hullámban szálltak fel. A szállí-
tórepülőgépek mindegyike két közepes teherszállító vitorlázógépet 
vontatott. Az első deszant-hullámot a 77., a 14. és a 111. Chindit-
dandár alkotta, melyek a Hailakand-i felszállóhelyről indulva a 400 
kilométerre fekvő Broadway, Aberdeen, Piccadilly és Chowringshee 
erődökben szálltak le. A Chowringhee és Brodway erődben később 
vitorlázógépekkel leszállt a 111. dandár.31 A leszállózónába érkezett 
nehézgépekkel felszerelt légideszant-műszaki alakulatok támogatá-
sával 24 óra alatt kifutópályát készítettek a DC-3-as szállító-
repülőgépek számára, és biztosították a további, nehéz technikai 
eszközöket tartalmazó szállítmányok beérkezését. A Broadwayre ér-
keztek be a 77. dandár erői is, így március 12-ig 6 éjszakán át 9052 
embert, 1458 állatot és 242 tonna hadianyagot szállítottak. A jelentő-
sen megerősített Brodway-erődöt március 13-án japán szárazföldi 
csapatok is megtámadták. A leszállópálya felszámolására irányuló 
kísérletük azonban kudarcot vallott.32 A 14. dandár számára az 
Aberdeen erődöt jelölték ki deszant-zónaként. Az itt megépített le-
szállópályára érkeztek meg a 14. különleges műveleti dandárt szállító 
DC-3-as repülőgépek. Április 12-én a második lépcsőben szállító re-
pülőgépeken ugyanitt deszantolt a 3. nyugat-afrikai dandár. Hasonló 
erőfelfejlesztési műveletre került sor a Piccadilly erődben is. 

Miután deszantolását követően a három Chindit-dandár teljes lét-
számban megérkezett a kijelölt gyülekezési pontra, végrehajtották 
első feladatukat, az Indaw-tól északra futó vasútvonal rombolását. 
Április 18-áig a Chindit-dandárok több helyen átvágták, majd elfog-
lalták az Indaw-Myitkyina vasútvonalat, megbénítva ezzel a japán 
haderő ellátási rendszerét.33 A Chindit-műveletek második, hagyo-
mányos hadviseléshez közelebb álló szakaszában a különleges mű-
veleti dandárok az északról támadó amerikai vezetésű kínai csapa-
tokkal együttműködve május 17-én bevették a japánok legfontosabb 
repülőterét Myitkyinánál, majd június 26-án további repülőtereket 
foglaltak el Mogaung térségében.34 Ezzel a japán ellátás rendszere 
végleg összeomlott. Augusztus 26-ig légi úton vonták ki a Chindit-

                                                 
31 Peter Harclerode: Wings of War: Airborne Warfare 1918-1945. Cassel Military 

Paperbacks, London, 2005. 590. o. 
32 John Davison: A csendes-óceáni hadszíntér napról napra. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 

Debrecen, 2005. 102. o. 
33 John Davison: A csendes-óceáni hadszíntér napról napra. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 

Debrecen, 2005. 105. o. 
34 Uo. 110. és 115. o. 
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dandárok utolsó egységeit a területről. Ekkorra a brit-amerikai 
deszantcsapatok lerombolták a kijelölt vasútvonalat, illetve elfoglalták 
a fő célpontnak számító japán repülőtereket, megfosztva a japán 
haderőt utánpótlásától, egyúttal biztosítva a főerők délnyugati irá-
nyú támadását. 

2.2. Az indiai ejtőernyős és légi mozgékony csapatok szervezete, 
feladatrendszere és kiképzése a II. világháború után 

A háború végén a britek hatalmas – a hadsereget is érintő – állam-
igazgatási átszervezési hullámot indítottak, de az Indiai Unió (később: 
Indiai Köztársaság) ’47-es megalakulása keresztülhúzta számításai-
kat. A muzulmán többségű területek ekkor szakadtak el a hinduktól, 
és létrejött Pakisztán. 

Ami nagyban az országgal, az megtörtént kicsiben a hadsereggel, 
és még kisebb léptékben az ernyősökkel is: a ’47-ben már létező 2. 
légi mozgékonyságú hadosztályt is kettészelte a politika: két dandár 
megmaradt indiainak, egyet pedig magukkal vittek a muzulmánok. 

A két, frissiben függetlenné vált szomszédos nemzet éppen hogy 
önállóvá vált, amikor 1947 októberében elkezdődött az első indiai-
pakisztáni háború, s az ürügyet szolgáltató Kasmírban a két oldal – 
hat hónappal azelőtt még azonos egyenruhát viselő – elitkatonái 
egymásra lőttek. 

A két állam között a vitatott kasmíri területek miatti konfliktusok 
1965-ben megint átlépték a határ menti lövöldözések, illetve kisebb 
fedett műveletek határait. Azonban kitört a második indo-pakisztáni 
háború, amelyben mindkét oldal ejtőernyősei szabotázsfeladatokat 
láttak el, váltakozó sikerrel. Indiai részről ekkor már a negyedszer 
átszervezett ejtőernyős ezred került bevetésre.  

1971-ben Kelet-Pakisztán (a korábbi Bengál, illetve a későbbi 
Banglades) úgy döntött, hogy önállósítja magát az anyaországtól, s 
ebben India óriási örömmel segített is neki; természetesen kitört a 
harmadik indiai-pakisztáni háború. Az ejtőernyősök létszámukhoz 
képest a legnagyobb veszteségeket szenvedték itt is, ott is. Az indiai 
ejtőernyősök 12 nap alatt foglalták el a kelet-pakisztáni speciális erők 
valamennyi jelentősebb laktanyáját és repülőterét. 

Jelenleg az indiai ejtőernyős ezred tíz zászlóaljból áll; ezek közül 
három hagyományos légi mozgékonyságú gyalogság, míg a fennma-
radó hét (kommandóként) a Különleges Erők szerepét tölti be. A ki-
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lencvenes évek végéig a „szigorú szakosodás” volt a jelszó. Ez azt 
jelentette, hogy minden kommandó-zászlóaljnak volt egy-egy specia-
litása (túl azon, hogy mindegyik mesterfokon ernyőzött, úszott, futott, 
robbantott és lőtt): a negyediknek például a gerilla-harcászat, a kilen-
cesek kifejezetten a hegyvidéki hadviselést gyakorolták, a tízeseket a 
sivatagi körülmények elviselésére szoktatták minden bizonnyal sze-
lídlelkű őrmestereik, a legújabb (alig 22 éves múltra visszatekintő) 21. 
zászlóalj pedig a dzsungelharcok mestere volt. 

Ne feledkezzünk meg a 31. zászlóaljról, amelyikről igen kevés szó 
esik. Ennek a diszkréciónak talán az az oka, hogy ezek a csapatok 
szokták felkutatni, elfogni és kihallgatni az állam elleni összeesküvés-
sel, lázadással és egyéb, alkotmányellenes tevékenységgel gyanúsí-
tott fegyvereseket, márpedig ilyenekből India nem szorul importra 
(lásd például az 1984-es pandzsábi Aranytemplom-rajtaütést, ahol 
nyolcvan ejtőernyőst kellett bevetni a kegyhelyet elfoglaló szikh szél-
sőségesek ellen. Az akció sikerült, 17 katona elesett, a halott terroris-
tákat senki sem számolta.)  

Valamilyen okból ezt a szakosodási elvet pár évvel ezelőtt felad-
ták: ma már mindegyik alegység kap egy kis dzsungelkiképzést, egy 
kis alpinizmust, egy kis utcai harcászatot, illetve egy kis sivatagi ki-
képzést is. 

Az indiai ejtőernyős csapatok és ejtőernyős kommandók önkénte-
sekből állnak: egyesek egyenesen a civil életből, míg mások reguláris 
csapatokból lépnek be az ezredbe, akiket három hónap alapkiképzés 
után véglegesítenek (a jelentkezők 30 százaléka marad talpon). Az 
alapok után mindenkit még egyszer beiskoláznak a fegyvernemi ki-
képzőközpont valamelyik tanfolyamára az Uttar Pradesh államban 
található Agrába. Itt csatolhatják először magukra az ejtőernyőt, és itt 
kell végrehajtaniuk azt a hat ugrást (amiből egy éjszakai), amelyek 
után először vehetik fel a hőn áhított bordó barettet. Minden itteni nap 
egy laza, bemelegítő jellegű, 5 kilométeres futással kezdődik, hetente 
van egy-egy komplex éjszakai harcászati gyakorlat, ahol a teljes (60 
kilós) felszereléssel, éles lőszerrel kell megtenni 18-20 kilométert idő-
re, majd egy kis lövészet következik, csak hogy ne unatkozzanak.  

Az iskola után kezdődik az igazi szakkiképzés, például a szabad-
esési gyakorlatok (itt ötvenszer kell ugraniuk 22 500 lábról, vagyis 
7400 méterről). Innen már csak egy ugrás a HAPPS (High Altitude 
Parachute Penetration System) elsajátítása, ami gyakorlatilag egy 
HAHO/HALO ugrást követő 30-50 kilométeres erőltetett menet, ter-
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mészetesen teljes menetfelszereléssel, ellenséges környezetben, 
leplezett/fedett módon, taktikai feladatokkal megtűzdelve, előre meg-
határozott időkorlátokon belül. (HAHO: High Altitude - High Opening – 
nagymagasságú ugrás nagymagasságú nyitás, HALO: High Altitude - 
Low Opening – nagymagasságú ugrás kismagasságú nyitás.) Felele-
venítik az iskolai emlékeket is az éjszakai gyakorlatokról, csak egy 
kicsit komolyabb formában: minden hónap egyik hétvégéjén éjszakai 
ugrás 68 kilóval, ezt követően 30 kilométer masírozás, közben szitu-
ációs lövészet szimulált támadásokkal.  

Az indiai különleges alakulatok színvonalát mi sem mutatja jobban, 
hogy az USA Hadsereg Különleges Műveletek Parancsnoksága há-
rom évig lobbizott az új-delhi kormánynál annak érdekében, hogy a 
burmai határ melletti Mizoram államban található speciális dzsungel-
harc-iskolába küldhessenek néhány amerikai vendéghallgatót. Cse-
rébe természetesen kétszer annyi indiai katona ismerkedhet meg 
egészen közelről a Delta Force-szal, illetve a Ranger-iskolákkal. A 
Ranger-kiképzés eredményeképpen jött létre a nyolcvanas évek kö-
zepétől az indiai haderő legújabb különleges műveleti és terrorelhárí-
tó csoportja, az SRG (Special Rangers Group – Különleges Ranger 
Csoport). Ez „lázadók elleni műveletekben tevékenykedik, terroristák 
és Pakisztán által szponzorált kábítószercsempészek ellen. Ezen kí-
vül… kiemelt személyek védelmét látja el… 1994-ben megrohamozta 
az Indiai Légitársaság elrabolt Boeing 737-es utasszállítóját, az akci-
óban megölték a géprablókat, a túszokat sértetlenül kiszabadították… 
folyamatosan készen állnak egyes kulcsfontosságú repülőterek vé-
delmére… mélységi behatoló műveleteket hajtanak végre Kasmír-
ban.” 35 Ez utóbbi tevékenységük során az indiai Rangerek számára 
kiemelten fontos az ejtőernyős kijuttatási képesség. 

2.3. Az ejtőernyősök szerepe a békefenntartásban 

Az indiai hadsereg (s különösen ejtőernyősei) már az ötvenes 
évektől kezdve részt vett nemzetközi békeműveletekben. Az „ősel-
lenség” pakisztániakon és a „rossz szomszéd” kínaiakon kívül szinte 
mindenki elismerte pártatlanságukat, a brit hagyományokon nyugvó 
militáris professzionalizmusukat. Ebből kifolyólag felbukkantak Kore-
ában (1953-1954), a Közel-Keleten (1956-1958), Kongóban (1960-
1964), Sri-Lankán (1987-1990), Sierra Leonéban (2000). Jelenleg 
közel 10 ezer indiai katona szolgál nemzetközi missziókban, s közü-

                                                 
35 M. Ryan – C. Mann – A. Stilwell: A világ különleges katonai alakulatai. Ventus 

Libro Kiadó, Budapest, 2003. 54. és 121. o. 
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lük közel négyezren viselik az ejtőernyősök bordó barettjét. Ők veze-
tik az ENSZ-csapatok veszteséglistáját is: mindeddig 115 (más forrá-
sok szerint 120-nál több) indiai harcos esett el békefenntartás köz-
ben.  

2.4. Egyenruházat, fegyverzet és felszerelés 

A gesztenyebarna (vörös) barett 1945. március elejétől, tehát 
megalakulásától kezdve az indiai ejtőernyős ezred fejviselete. A sap-
karózsa akkoriban megegyezett azzal, amelyet a brit ejtőernyős ez-
rednél alkalmaztak, azzal a különbséggel, hogy az ejtőernyő alatt az 
„INDIA" felirat szerepelt. A függetlenség első éveiben megtartották 
ezt a jelvényt, és csak 1950-ben váltotta fel a jelenlegi modell: egy 
nyitott ejtőernyő, két szárny és egy felfelé mutató szurony fölött. Az 
ejtőernyős-kommandósok viselik a vörös sapkát, de a sapkarózsán 
egy szárnyas tőr található egy feliratos szalag fölött; mindez nagyon 
hasonlít a brit SAS jelvényére. 

Az indiai haderő, beleértve az ejtőernyős csapatokat is, rendszere-
sített géppisztolya a 9 mm-es brit L2A3 Sterling helyi gyártmányú vál-
tozata. A jelentések szerint lehetséges, hogy a kommandó-
csapatoknál kis számban alkalmazzák az L34A1 hangtompítós válto-
zatát is. A jelenlegi puska szintén egy külföldi fegyver helyi gyártmá-
nyú változata. Ez a belga FN 7,62 mm-es FAL, amelyet Indiában, 
Ishapore-ban állítanak elő. A könnyű géppuska a sikeres és népszerű 
brit L4A4, a régi 0,303 hüvelykes Bien új, 7,62 mm-es változata. Az 
indiai haderő legújabb különleges műveleti és terrorelhárító csoportja, 
a Special Rangers Group (SRG - Különleges Ranger Csoport) HK 9 
mm-es géppisztolyokat, PSG-1 mesterlövészpuskát és nagy kaliberű 
HK 515 ismétlőpuskákat használ. 36 

Az indiai légierő 1984-től főként Antonov An-32 szállítórepülőgép-
típussal bővítette szállítórepülőgép-parkját, így ezt a típust használják 
a legelterjedtebben ejtőernyősök ledobására. Az An-32 42 fő ejtőer-
nyős vagy 50 fő felfegyverzett katona szállítására alkalmas. Az alap-
rendeltetésből fakadó feladatok – tábori repülőtérről végzett üzemel-
tetés, illetve ejtőernyősök ledobása – ellátása érdekében nagyszámú 
és mélyreható változtatásokat végeztek az An-26-os alaptípuson.  

                                                 
36 M. Ryan – C. Mann – A. Stilwell: A világ különleges katonai alakulataiVentus 
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Az elődjétől jelentősen eltérő An-32-es 1977-ben repült először. 
Ennél a repülőgépnél a korábbinál másfélszer nagyobb teljesítményű, 
3054 kW-os légcsavaros gázturbinákat alkalmaznak, amelyeket a 
szárny fölött helyeztek el. A gázturbinák a korábbinál nagyobb átmé-
rőjű légcsavarokat hajtanak.  

A fel- és leszállási paraméterek javítása érdekében szárnyát jóval 
erőteljesebben mechanizálták: orrsegéd-szárnnyal és háromrészes 
fékszárnnyal látták el. A hajtóművek szárny feletti elhelyezése kedve-
zőbb áramlási viszonyokat biztosít, amely következtében, valamint a 
nagyobb teljesítményből fakadóan a repülőgép kis sebességű repülé-
si tulajdonságai tovább javultak, minimális (biztonságos) repülési se-
bessége csökkent.  

A két légcsavaros gázturbinával felszerelt, felsőszárnyas, teher-
rámpás szállító-repülőgép szerkezeti tömege 15 tonna. Hasznos ter-
helhetősége 6700 kg, emellett fel- és leszállási úthossza mindössze 
600 méter37. Tehertere 11 méter hosszú, 2,78 méter széles és 1,91 
méter magas. Az 540 km/h maximális sebesség a kategóriában elfo-
gadható.  

A repülőgép futóművét és a törzs alsó lemezeit a füves repülőtérről 
történő üzemeltetés elviselésére méretezték. Futóművét a füves re-
pülőtérről, illetve leszállósávról való üzemeltetés igénye szerint meg-
erősítették, a törzs alsó lemezeit a felverődés elviselése érdekében 
titán ötvözetű lemezekből alakították ki. A hajtómű magas elhelyez-
kedése – az ideiglenes leszállópályáról felverődő törmeléktől való 
védelem miatt - szintén elősegíti a leszálló deszantfeladatok végre-
hajtását. A repülőgép orr-részében időjárás-felderítő lokátort helyez-
tek el.  

Ejtőernyősök ledobására ez a típus alacsonyabb minimális repülési 
sebessége miatt fokozottan alkalmasabb az An-26-nál. Az ejtőernyő-
sök ledobásának elősegítésére a törzs hátsó részén, a lenyitható 
rámpa mögött és mellett két pótvezérsíkot alakítottak ki, amelyek 
csökkentik az ugrókra ható turbulens áramlások erősségét.  

Ilyen módon az An-32 típus már maradéktalanul képes eleget tenni 
alaprendeltetésből fakadó feladatainak.  

                                                 
37 Vass Balázs: Repülőgépek, helikopterek, rakéták. Műszaki könyvkiadó, 1982. 
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Összefoglalás 

A különleges műveleti erők vizsgálata semmilyen vonatkozásban 
nem lehetséges az ejtőernyős és a légi szállítású szervezetek isme-
rete nélkül. A brit ejtőernyős ezred mind a mai napig az Egyesült Ki-
rályság egyik elit alakulata. Az ejtőernyős ezred számos alkalommal 
bizonyította, hogy a kemény kiválasztási rendszer, a kíméletet nem 
ismerő kiképzés meghozza gyümölcsét, és több esetben az ellensé-
ges vonalak mögött, támogatástól elzárva, és létszámfölénnyel ren-
delkező ellenséggel szemben is alkalmassá teszi a katonáit a győze-
lemre.  

Az SAS megalakulásának és tevékenységének, a brit ejtőernyősök 
bevetési fejlődésének vázlatos áttekintése alkalmat ad néhány fontos 
megállapítás megfogalmazására, elsősorban a különleges műveleti 
erők logisztikai rendszerek elleni alkalmazásával kapcsolatban, 
kitekintve a brit szervezési-kiképzési és doktrinális bázison létrejött 
indiai ejtőernyős erők különleges műveleti tevékenységére is: 

- az ejtőernyősök története az említett néhány példa alapján is 
arra mutat, hogy tevékenységük mindvégig szoros kapcsolat-
ban állt a különleges műveleti erőkével (SAS), ami időnként a 
két szervezet összekapcsolásában is megnyilvánult; 

- David Stirling százados, az SAS megalapítója fogalmazta meg 

az SAS alkalmazási koncepcióját, amely szerint az ejtőernyős 

deszant-eljárással bejuttatott különleges műveleti csoportok 

mélyen az ellenséges vonalak mögött vezetési, közlekedési, 

ellátási és ipari kapacitásokat, utánpótlási vonalakat, illet-

ve repülőtereket támadnak; 

- a brit különleges műveleti erőket a II. világháborúban gyakran 

vetették be az ellenfél mögöttes területein futó vasútvonalak, 

vasúti hidak, gépkocsi-oszlopok és raktárak pusztítása ér-

dekében; 

- elsősorban a vasút vált a különleges műveleti erők elsődle-

ges célpontjává a II. világháborúban; 

- a második világháború során elért eredmények ellenére az ej-
tőernyős szervezeteket 1945-öt követően drasztikusan leépí-
tették; 
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- a huszadik század utolsó évtizedeiben számos fegyveres konf-
liktust ismét az ejtőernyősök jelentős bevonásával tudtak sike-
resen megoldani; 

- az ejtőernyős képességek iránti igény növekedése jelentős 
szervezeti fejlesztéseket eredményezett, aminek következté-
ben ma már a brit szárazföldi haderőben ismét dandár szintű 
deszantszervezet található, és a tengerészgyalogság is ren-
delkezik légideszant-erővel; 

- a szervezeti összetételt vizsgálva azt látjuk, hogy a dandárban 
a deszant-képességek komplex módon jelennek meg, miután 
az ejtőernyős szervezetet, helikopteres légi mozgékony és légi 
szállítású páncélozott deszanterőt, valamint egy különleges 
műveleti zászlóaljat is magába foglal; 

- az indiai ejtőernyős-, illetve különleges műveleti erők a brit lé-
gideszantok és az SAS eljárásait vették át a II. világháború so-
rán; 

- india gyalogos, légi szállítású és ejtőernyős kötelékek kerültek 
bevonásra a britek Chindit különleges műveleti erőibe, ame-
lyek a japán haderő ellátási rendszerének pusztítása, vas-
útvonalak elvágása, repülőterek elfoglalása érdekében te-
vékenykedtek a II. világháború során Burmában; 

- 1965-ben kitört a második indo-pakisztáni háború, amelyben 
mindkét oldal ejtőernyősei szabotázsfeladatokat láttak el; 

- 1971-ben a harmadik indiai-pakisztáni háború során az indiai 
ejtőernyősök 12 nap alatt foglalták el a kelet-pakisztáni speciá-
lis erők valamennyi jelentősebb laktanyáját és repülőterét; 

- jelenleg az indiai Ejtőernyős Ezred tíz zászlóaljból áll; ezek kö-
zül három hagyományos légi mozgékonyságú gyalogság, míg 
a fennmaradó hét (kommandóként) a Különleges Erők szere-
pét tölti be;  

- az 1984-es pandzsábi Aranytemplom-féle rajtaütés elhárításá-
ra nyolcvan ejtőernyőst kellett bevetni a kegyhelyet elfoglaló 
szikh szélsőségesek ellen. A terrorelhárító akció sikeres volt; 

- az USA-ban végzett Ranger-kiképzés eredményeképpen jött 
létre a nyolcvanas évek közepétől az indiai haderő legújabb 
különleges műveleti és terrorelhárító csoportja, az SRG 
(Special Rangers Group – Különleges Ranger Csoport); 
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- az indiai ejtőernyősök már az ötvenes évektől kezdve részt 
vettek nemzetközi békeműveletekben. Koreában (1953-1954), 
a Közel-Keleten (1956-1958), Kongóban (1960-1964), Sri-
Lankán (1987-1990), Sierra Leonéban (2000);  

- India légierejének helikopterei és szállítórepülőgépei kellőkép-
pen nagy számban állnak rendelkezésre ahhoz, hogy levegőbe 
emelje a tíz zászlóaljból álló indiai Ejtőernyős Ezred katonáit. 
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