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Az előadás-sorozat aktuális előadását Dr. Turcsányi Károly nyugállományú ezredes, a 
Magyar Hadtudományi Társaság Lahner György Haditechnikai Klubjának elnöke tartotta 
Harckocsik szerepe a modernkori hadviselésben címmel. Az előadásra a szokott helyen 
(Honvéd Kulturális Központ, Gobelin terem) és a szokott időben (november második 
csütörtökjén, 14-én 17 órakor) került sor. 

Az előadó képekkel gazdagon illusztrált mondanivalóját három blokkban építette fel. 
Először nagyon röviden áttekintette a páncélozott járművek, tankok, harckocsik történetét 
durván a második világháború végéig, majd napjaink harckocsi-típusait ismertette az Egyesült 
Államoktól Izraelen át Oroszországig, végül ismertette a címben szereplő témával kapcsolatos 
állásfoglalását. Színvonalas és élvezetes előadását nemcsak vetített képekkel, hanem 
filmbejátszással és főleg személyes élményekkel fűszerezte. 

Az elmondottakból szemléletesen kibontakozott az a tendencia, amely a harckocsik 
alkalmazását illetve az ellenük való védelmet (a harckocsi-elhárítást) jellemezte. Turcsányi 
Károly rámutatott, hogy az első, de különösen a második világháborúban a harckocsik 
kivételes szerephez jutottak. Az 1945 utáni időszak háborúiban ezt a kivételes szerepet már 
csak ritkán tudták betölteni a hadviselés megváltozott feltételrendszerében.  

Mindazonáltal korai lenne „temetni” a harckocsikat. A csecsenföldi és az iraki 
háborúk tapasztalatai azt mutatták, hogy még a városi, utcai harcok során is eredményesen 
voltak alkalmazhatóak tűzerejüknek, mozgékonyságuknak és védettségüknek köszönhetően. 
Ugyanakkor a korszerű konstrukcióknak is betudhatóan kevéssé voltak sebezhetőek a 
hordozható páncéltörő fegyverek révén, illetve harcászatilag is „felnőttek” a városi harc 
körülményeihez. A tényleges veszteségek sokszor amiatt következtek be, hogy a személyzet 
nem elég fegyelmezetten hajtotta végre a feladatokat. 

A 2003-as második Öböl-háborúban, a Bagdadtól nyugatra fekvő H1 repülőtérre légi 
szállítással kijuttatott amerikai M1 Abrams nehéz harckocsik bevetésére került sor. Így – 
figyelembe véve a tengerészgyalogság fegyverzetében is jelen lévő harckocsikat – Turcsányi 
ezredes joggal fogalmazta meg, hogy ez a fegyverrendszer immár előfordul a szárazföldön, a 
vízen és a levegőben is. 

Az előadás végén az előadó vázlatosan áttekintette a világ  jelentős haderői, hazánk és 
a környező országok helyzetét a páncélos fegyvernem szempontjából. Kiderült a 
felsorakoztatott táblázatokból, hogy a tipikus európai hadseregekben átlagosan mintegy 300 
katonára jut egy harckocsi, míg Magyarország esetében ez a szám körülbelül 1000. 

Az előadást igen nagy érdeklődés kísérte, mintegy hetvenen követtük figyelemmel 
Turcsányi Károly mondanivalóját. A már megszokott módon a körülbelül egy órás előadást 
élénk beszélgetés követte, többen kifejtették egy-egy részletkérdés kapcsán személyes 
véleményüket, illetve sok kérdés fogalmazódott meg az előadó felé. Mindenekelőtt azonban 
megfogalmazódott az a vélemény, hogy nagyon fontos hasonló fórumok szervezése, amelyek 
kertében a fegyvernemi kultúrák képviselői találkozhatnak. 
 


