
„Csak védelemre épített 

erődrendszerrel 

háborút, de még csatát 

sem lehet nyerni.” 

Hárosy (Haszala) Teofil 



Terület visszacsatolások 1938-41 



Az 1939-ben a Kárpátalja 
visszatértével szinte 
azonnal megkezdődött az 
országhatár védelmének 
megszervezése.  

1939-ben Németország 
lerohanta 
Lengyelországot. Ezzel 
Magyarország két 
ellentétes világnézetű 
nagyhatalom, a pánszláv, 
kommunista Szovjetunió 
és a nemzetiszocialista 
Németország közé került.  

 



Mindez arra késztette a magyar 

kormányzatot, hogy ezt a határszakaszt is 

megerősítse. A honvédség utász 

századainak igénybe vételével hozzá is 

kezdtek a járható irányok lezárásához és a 

határvadász alakulatok védelmének 

kiépítéséhez. 
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Etalonnak a 

franciák Maginot- 

vonalát tekintették, 

így  

1939 őszén hasonló 

erődrendszer 

kiépítését kezdték el 

a Vereckei hágónál. 

 

Csebi Pogány Lajos a győri műszaki 

század parancsnoka 



A páncéltörő tüzelőállások 

bejárata az ellenség szeme 

elől rejtett völgyben volt. 



Itt kaptak helyet az ellátó és 

pihenő helyiségek, valamint a 

gépház áramfejlesztővel és 

szellőzőmotorokkal. 



A tüzelőállásokhoz alagutak 

vezettek. 



A tüzelőállások közelében 

helyezték el a lőszert. 



 

 

 

 
 

 

Vázlat egy alagút vonalvezetéséről. 

(Damó elemér eredeti tervezési vázlata.) 



A szellőzőnyílások sebezhetővé 

tették a Maginot-vonalat, ezért 

később ilyen völgyzár már nem 

épült. 



A páncéltörő ágyú lövegtornyának 

maradványai Szarvasházánál. 



A lövegtorony 

szellőzőnyílása. 



A páncéltörő lövegállás 

vasbeton építményei. 



Átjárók a Keleti-és a Déli-Kárpátokban

Vulkán-hágó Vöröstorony-szoros Törcsvári-hágó Tömösi-hágó

Bodzai-szoros

Ojtozi-szoros

Úz-völgye

Gyimesi-szoros

Békás-szoros

Tölgyesi-szoros

Borgói-hágó

Radnai-hágó

Borsai-hágó

Tatár-hágó

Pantir-hágó

Toronyai-hágó

Vereckei-hágóUzsoki-hágó

Erdélyt, vagy annak 

bármely részét csak az 

tarthatta biztosan a 

kezében, aki a Kárpátok 

összes hágóját uralta. A 

magyar katonai vezetés 

ezért, az ezeréves határok 

megerősítésével kívánt 

lehetőséget teremteni 

arra, hogy adandó 

alkalommal, más 

határszakaszon súlyt 

képezve, megtörhesse a 

román haderőt.  

1940,  a második bécsi döntés 



Ezzel a román hadászati vezetés is 

számolt. A magyar haderő 

megtöréséről, Észak-Erdély 

visszafoglalásáról ők sem mondtak le. 

A román katonai felderítés különösen a 

kosnai-, más néven a besztercei nyak 

iránt érdeklődött. 



Kissármás és Kosna közötti 

határszűkület miatt Észak-Erdély és 

Dél-Erdély közötti távolság 

mindössze 70 kilométer. Ez 

lehetőséget ad a Székelyföld 

bekerítésére. Ezt a honvéd vezérkar 

sem hagyhatta figyelmen kívül. 



Hozzákezdtek a Székelyföld 

körkörös erődítéséhez is. 



1940 tavasza! 
A Maginot-vonalat és a két világháború között épült más 

erődrendszereket nem megkerülték, hanem rohamcsapatokkal áttörték. A 

magyar vezérkarnak más utat kellett keresnie.  

A Maginot-vonal „Fort Casso” nevű gyalogsági erődje. 



Andre Maginot emlékműve előtt  

a m.kir. Honvédség Haditechnikai Intézetének 

 delegációja. Az Árpád-vonal építéséhez gyűjtöttek 

tapasztalatot. 

Paleta Géza alezredes   Varró László százados  Mikes László fhdgy. 



Tapasztalat: Verdun-nél az első világháborús erődöket modernizálták. 

A modernizálás még nem fejeződött be, de új elemmel nem találkoztak. 

 



Tapasztalat: A németek a jól felszerelt erődöket nem arcból, 

 hanem függőleges átkarolás után a sérülékenyebb bejáratot támadták. 



Tapasztalat: A nagy tűzgépek számára épített hatalmas betonépítmények 

kis rohamosztagok segítségével könnyen bevehetők. 

 



Tapasztalat: A védelmi építményeket a közepes tüzérség (150 mm) 

közvetlen telitalálata elleni védelemre tervezték. 



A támadónak nehezebb dolga volt ott,  

ahol a kiegészítő tábori erődítési  

elemekben lehetőség volt a gyalogság  

manőverezésére. 

A tüzérség közvetlen telitalálata ellen a  

betonacél hálót szokatlanul erősre tervezték.  

Harckocsik ellen a leghatékonyabb  

védelem a harckocsi árok, de csak akkor,  

ha azt a védők folyamatosan tűzzel tudják  

biztosítani. 

 



„A folyó háborúban az erődítések 

kudarca nem harcászati és 

haditechnikai okokra, hanem a rossz 

elméleti megközelítésre vezethető 

vissza. Csak védelemre épített 

erődrendszerrel háborút, de még csatát 

sem lehet nyerni.”  

Ennek az álláspontnak a 

vezéregyéniségei elsősorban a 

Haditechnikai Intézet erődítéssel 

foglalkozó szakemberei voltak. 

Közülük is kiemelkedett a magyar 

erődrendszer megálmodója, Hárosy 

Teofil hadiműszaki törzskari ezredes.  

Hárosy (Haszala) Teofil 

Az erődítés új (magyar) elmélete 



1940 őszén-telén Hárosy Teofil vezetésével elkészült az összefüggő 

erődrendszer terve, ami most már egy rendszerbe foglalta a Keleti-

Kárpátok teljes területének erődítését. Akkor jelent meg hivatalosan az 

„Árpád-vonal” elnevezés is. A védelmi harc a védők sorozatos 

ellentámadásaira, meglepő manővereire épült.  



A túlerővel támadó ellenség ellátó rendszerét kell megbénítani azzal, 

hogy azt egy völgyzárral megállítják, míg a gyalogságot a völgyzárak 

között engedik továbbtámadni. Az utánpótlás nélkül maradt  

bármilyen nagy létszámú ellenség sebezhetővé válik. 







A völgyzárakat úgy 

kell megépíteni, 

hogy az védjen az 

ellenséges 

gyalogság 

lerohanása és a 

közepes (150 mm) 

tüzérség tüze ellen. 



Molnár Pál altábornagy az Erődítési 

Parancsnokság parancsnoka 

A honvéd vezérkar főnökének 

1941-re szóló szervezési 

intézkedésében elrendelték az 

úgynevezett Erődítési 

Parancsnokság felállítását, 

amely a már építés alatt álló 

kárpátaljai védelmi művek 

mellett felügyelte a Keleti-

Kárpátokban felállítandó 

hasonló „erődökkel” 

kapcsolatos munkálatokat is.  



Tolnay György főhadnagy, 

tervező tiszt, majd kirendeltség 

vezető. 



Bardóczy Ferenc  

vezérőrnagy, 

a magyar honvéd 

vezérkar hadműveleti  

csoportfőnöke, az 

erődítések szemlélője. 



A Keleti-Kárpátok 1000 méternél magasabb hegyei és észak-dél 

irányú völgyei önmagukban is komoly akadályt jelentettek. 



Csak a járható irányok lezárására kell koncentrálni. 



A völgyekben a járható utakat lezáró 

erődszázadok mögött határvadász 

zászlóaljak védekeztek, a 

hegygerinceken pedig portyázó 

századok tartották az összeköttetést. A 

hézagokon átszivárgó ellenséges 

gyalogság lőszerét ellövették. 



A völgyzár alapja az erődszázad által körkörösen védhető 

völgyzáró erőd. Ez megakadályozta az ellenség utánpótlását az 

egyetlen járható irányban. 



A járművekkel is járható utakat aláaknázták és támadás esetén 

felrobbantották. 



A harckocsik ellen falakat,… 



…aknamezőket… 



…harckocsi árkokat… 



…és harckocsi akasztó gúlasorokat építettek… 



A védelem alapja a körvédő 

képes és köteles rajállás, 

aminek központi magja a 

közepes tüzérség 

telitalálatának is ellenálló 

bunker. 





A bunker szellőzőnyílással nem rendelkezett,… 



így a raj számára csak három órára volt elegendő a levegő. 



A bunkerek ajtaját 15 mm-es 

páncéllemezből készítették. 



A védők a harcot a minden 

irányba kiépített nyílt 

tüzelőállásokból vívták. Ezt az 

ellenség nem tudta rombolni. 
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Az ellenséges tüzérségi tűz alatt a parancsnok periszkóp 

segítségével figyeli az ellenség tevékenységét. 



A völgyzár 

hátát vasbeton 

géppuska 

tüzelőállások 

védték. 

Harckocsi támadásra 

itt nem kellett 

számítani. 



Árpád-vonalból  Árpád-állás 

1944. szeptemberében a Kárpátok előterében harcoló seregtestek 

visszavonultak az Árpád-vonalba és állássá építették ki azt. 



(HL. Tgy. 3784. A VI. hdt. harcai  a Kárpátok 

előterében és a Tatár-hágóban.) 

Összefoglalva: Az Árpád-vonal a kis erő és nagy tér elméletét alkalmazva 

oldotta meg a feladatát. Nem az ellenség túlereje ellen harcolt, hanem leválasztotta 

arról az utánpótlást. A völgyzárat a nehezen járható hegyeken át megkerülő 

ellenség sebezhetővé vált, mert nem volt lőszere és a tüzérsége is a völgyzár előtt 

maradt. A védelemnek akkor kellett megindítania az ellentámadást, amikor a 

támadó félnek elfogyott a lőszere.  



  

 
  

 

A Vörös Hadsereg 

két hadműveletben 

sem tudta áttörni a 

védelmet. Csak 

Románia átállását 

követően jutottak 

át a Kárpátokon. 

Arcvonal a Székelyföld kiürítése után  

1944. szeptember végén 

 

6. ho. 

13. ho. 

 

27. k.ho. 

 

24. ho., 

 10. ho.  

1.he.dd. 

 

 
1.he.dd. 

részei 

 
16. ho. 

 

9.hv.dd 

 
8.(n.)vad.ho. 

 
3.(n.) he.ho. 

2. pót.ho. 

46.(n.) ho. 

 
4.(n.)he.ho. 

 9.pót.ho. 

 
25. ho. 

 

15.(n.)ho. 

 

1., 2.pót. 

he.dd. 

 

12. t.ho. 

 
2.pc.ho. 

 

1.(m.)HDS. 

 

8.(n.) HDS. 

 
2.(m.)HDS. 

 

4. UKRÁN FRONT 

 

 

 

1.GD.HDS 

18.HDS. 

  

17.gd.löv.hdt. 

 

40. HDS. 

 

7.GD. HDS. 

 

27. HDS. 

 4.(r.) HDS. 

 
6.GD.HK.HDS. 

 
1.(r.)HDS. 

 

53. HDS. 

 

2. UKRÁN FRONT 

A védelmi 

harc 

tapasztalatai 
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Az 1. gárdahadsereg parancsnoka A. A. Grecsko 

vezérezredes tiszti karával az Árpád-vonalban. 

(Ez a csehszlovák erődrendszer egy erődje.) 



Az arcvonal 
1944.október 28.-án. 



A szovjet szárazföldi csapatok 

alapvető hadműveleti-

hadászati seregtestét a frontok 

képezték, de a háború 

előrehaladtával egyes 

hadászati feladatok 

végrehajtására a SZTAVKA 

(szovjet legfelsőbb 

főparancsnokság 

főhadiszállásának orosz 

rövidítése) frontcsoportokat 

hozott létre, amelyek 

állományát a konkrét feladat 

függvényében határozták meg.  



Sztálin „tanára” SAPOSNYIKOV, Borisz Mihajlovics (1882–1945) 



A cári hadsereg ezredese volt, 1918-ban belépett a Vörös Hadseregbe. Bár 1930-ig 

még párttag sem volt, jelentős befolyással bírt a szovjet hadsereg vezetésében. 

Kiváló teoretikus volt, több könyvet és tanulmányt írt. 1937-ben vezérkari főnök, 

1940-ben honvédelmi miniszterhelyettes. Ellentétbe került Sztálinnal, mert azt 

javasolta, hogy vonják vissza a csapatokat az újonnan megszerzett területekről. 

1940-ben leváltották a vezérkari főnöki posztról, a német támadást követően 

viszont visszahelyezték. Megbetegedése miatt rövidesen Vasziljevszkij váltotta fel. 

1943-tól haláláig a Vorosilov katonai akadémia parancsnoka volt. 

SAPOSNYIKOV, Borisz 

Mihajlovics (1882–1945) 



1-я гвардейская армия; 

18-я армия; 

17-й гвардейский стрелковый корпус: 

8-я воздушная армия; 

Артиллеря: 

5-й гвардейский минометный полк; 

329-й гвардейский минометный полк; 

2-й гвардейский горно-вьючный минометный дивизион; 

3-й гвардейский горно-вьючный минометный дивизион; 

8-я стрелковая дивизия; 

138-я стрелковая дивизия; 

2-я гвардейская воздушно-

десантная дивизия; 

PETROV, Iván 

Jefremovics 

(1896–1958) 



1. gárdahadsereg 

GRECSKO, Andrej Antonovics (1903–1976) 

Szovjet tábornok, a háború után (1955) 

marsall. A második világháború során 

hadseregparancsnok. Harcolt a Kaukázusban, 

majd a 4. Ukrán Front alárendeltségében az 1. 

Gárdahadsereg parancsnoka. Csapataival átkelt 

a Kárpátok hegyláncain, és javarészt az 

egykori Csehszlovákia területén küzdött a 

németekkel. 1953-tól 1957-ig a 

Németországban állomásozó szovjet megszálló 

erők parancsnoka. 1960-tól a Varsói Szerződés 

egyesített fegyveres erőinek parancsnoka, 

majd 1967-től haláláig honvédelmi miniszter. 

Főszerkesztője a 12 kötetes „hivatalos” 

világháború-történetnek. 
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ЖУРАВЛЕВ ЕВГЕНИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

a 18. hadsereg parancsnoka 



Гастило́вич Анто́н 

Ио́сифович 

командир 17-го 

гвардейского 

стрелкового корпуса   

A 17. gárda lövész-

hadtest az egyetlen, 

amelyik a Tisza 

völgyében elérte az 

Árpád-vonalat. 



A Kárpátalja 

völgyzárai a 

kőrösmezői 

völgyzár kivételével 

csak az utóvéd 

harcokban vettek 

részt. A szovjet 

támadás már a 

Hunyadi állásban 

elakadt. Nem 

értették az okát… 



…ezét már a háború alatt bizottságot jelöltek ki a 

tanulmányozására, aminek eredményét a 

„Hadmérnöki Folyóirat” hasábjain 1945-ben 

nyilvánosságra is hozták.  

 

Военно-

инженерный 

журнал,  

 

 

№5-6,  

 

 

 

1945 г. 



Военно-инженерный журнал, №5-6, 1945 г.  

Инженер-капитан О. ИГНАТОВ 

Капитан А. КУЗНЕЦОВ  

Инженерное оборудование местности 

на линии «Арпада»  

„Műszakilag berendezett terep az Árpád-vonalban. Az Árpád-vonal (a 

Kárpátokban) mindenidők erődítési építményekkel legjobban berendezett 

védelemi terepszakasza volt – mind a tűz, mind a személyi állomány védelme, 

mind a mozgás akadályozása szempontjából. Masszív kazamatákat a 

tűzfegyverek számára az ellenség felőli oldalon nem építettek, mert az erdős-

hegyes terepen ennek nem is lett volna értelme. Minden védelmi csomópont és 

támpont kiváló minőségű vasbeton és föld-fa bunkerekből állt, hogy megvédje az 

élőerőt és az anyagi készleteket. Minden támpont és védelmi csomópont rendszer 

általában minimális vasbeton és földfa védelmi építménnyel rendelkezett.” 



Опорный пункт 



(Rusz Ferenc vázlata) 



Железобетонный колпак 



Артиллерийская позиция 



Укрытие для 

орудия 



КП с бронецилиндром для 

наблюдения.  



Убежище 



Пакеты-надолбы 



Összegzés: „…Az Árpád-vonalon az ellenség – csupán a 4. 

Ukrán Front szakaszán – összesen 99 támpontot, 759 tartós 

vasbeton építményt, 394 fa-föld erődöt, 439 nyílt tüzelőállást, 

400 kilométer futóárkot és lövészárkot létesített…. 



Fenyvesvölgy 
1202 m 

Az Árpád-vonal völgyzárai 

A Szent László állás erődítései 

A Hunyadi állás támpontjai 

Turka 
930 m 

Magura 
1015 m 

Javorniki 
1023 m 

Ludvikovka 
1427 m 

Mikulicsin 
1121 

Az észak-erdélyi 

völgyzárak felé 
1015 A helységek közelében lévő legmagasabb 

pont 

75 
km 

33 km 
28 km 

22 km 

Uzsoki hágó 
1032 m 

Vereckei h. 
1191 m Toronyai h. 

1108 m 

Tatár hágó 
1231 m 

Hoverla 
2068 m 

30 km 36 km 
75 km 

15 km Volóc 
880 m Ökörmező 

1491 m 

Királymező 
1430 m Körösmező 

984 m 

Tiszabogdány 
1180 m 

47 km 29 km 
41 km 31 km 

25 km 

…Az ellenség kárpáti védelmének gyenge oldalához 

tartozott, hogy hiányoztak a reteszállások és az egyes 

fontos irányok között jelentős, meg nem erődített közbeeső 

szakaszok is akadtak a fő hegylánc mentén.”   

      (Grecsko, 83. o.) 





Украинский историко-фортификационный 

форум 

 

http://io.ua/10811406p



