Köszöntő
„Ajánlom e könyvet szüleimnek, akik mindig a hazairánti hűségre neveltek, és családomnak,
akik szeretetükkel és türelmükkel támogattak.”
„Mindenkinek megvan a maga Trianonja, Erdélye, lecsatolt, elvett, elvesztett nemzetrésze, de
ez sovány vigasz (…) Minden történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden
elvesztett és megnyert ügy mögött, és minden centiméter kiigazított határ mellett, emberek
vannak. Emberek, akik élni szeretnének, és azt akarják, hogy egyszer majd a szülőhazájuk
földje fogadja be őket.”(Mérey Katalin)
Nevem Lázár Tibor Zoltán, hivatásos katonatisztként dolgozom Szolnokon.
Hajdúdorogon nevelkedtem, szüleim és tágabb rokonságom ma is itt él. Hobbim a
hadtörténelem és annak kutatása. A családfám kutatása közben találkoztam először az I.
világháborús hajdúdorogi veszteséggel, ami sajnos nagyon jelentős volt. Több éves
kutatómunkám eredményeként jelenleg közel 680 adatom van a város szülötteinek I.
világháborús tevékenységéről.
Felvettem a kapcsolatot a város polgármesterével, akit tájékoztattam kutatási
munkáimról. A városi könyvtár vezetőjével történt egyeztetés után döntöttünk úgy, hogy
érdemes lenne egy dokumentumban összefoglalni ezeket az információkat, hogy megosztható
legyen minden érdeklődővel. Ezek az információk fontosak lehetnek az egyes családoknak,
akár saját családfájuk, illetve elhunyt hozzátartozóik kutatásában.
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Előzmény
A háború kitörésének okai
Az első világháború kitörésének okai között megemlíthetjük azt a törekvést, hogy a
nagyhatalmak megőrizzék a világ gyarmati felosztásában elért pozícióikat, vagy újakat
szerezzenek. Egymással szemben katonai szövetségekbe tömörültek: az Antant körébe tartozott
Anglia, Franciaország, Oroszország, később Olaszország, a Központi Hatalmak tagjai voltak
Németország, az Osztrák Magyar Monarchia. Elképzeléseik megvalósítására egy háborúban
látták a lehetőséget, ezért hadseregfejlesztésbe, flottaépítésbe, egyre gyorsabb ütemű
fegyverkezésbe kezdtek. Az ideológia területén az ellenséges indulatokat a nacionalizmus
erőszakosabbá válása fejezte ki.
A Monarchia hadilétszáma a mozgósításkor megközelítőleg 1,5 millió katonát foglalt magába,
ami a békeidőben megszervezett és kiképzett egységeket jelentette. Ezeket azonnal a déli és az
északi frontra irányították. Ennél azonban jóval több embert mozgósítottak, ugyanis a
Monarchiának nem maradt megszervezett tartalékserege, ezért besorozták a még kiképzetlen
21 éveseket, hogy kiképzésükkel tartalékot hozzanak létre. Ugyancsak mozgósították a
póttartalékos állományból korábban elbocsátott 33-42. éveseket is. A háború ideje alatt
körülbelül 3 millió 800 ezer főt soroztak be a magyar korona országaiból.
A Monarchia kétfrontos háborúra készült Oroszország és Szerbia ellen, abban reménykedtek,
hogy Oroszország mozgósítása hónapokig eltart majd. Úgy tervezték, hogy a haderő 25%-át
Szerbia ellen vetik be, a 75%-át pedig Oroszország ellen Galíciában. Lassítani akarták az orosz
hadsereg felvonulását, majd a felvonuló német csapatokkal együtt általános támadásba
lendülni. A döntő hadműveletek után pedig a haderő jelentős részét a déli hadszíntérre dobják
át és lerohanják Szerbiát. Rövid, maximálisan pár hónapig tartó háborúra számítottak.
A hadi események a Monarchia és Szerbia összecsapásával kezdődtek. A Monarchia hat
hadseregből hármat mozgósított Szerbia ellen, akkor azonban az eredeti tervektől eltérően,
Szerbiában gyorsított támadást hajtottak végre és csak ezt követően dobják át a délen
feleslegessé vált haderőket a keleti hadszíntérre. Ugyanis egy gyors hadászati sikertől a harci
szellem erősödését várták. A várakozással ellentétben az első drinai csata a Monarchia
vereségével végződött.
Eközben a keleti fronton is a várakozásoktól eltérően alakultak a viszonyok. Az oroszok a
vártnál gyorsabban mozgósítottak. Galíciában a Monarchia seregének nem sikerült felvonulás
közben meglepni őket, sőt, az első galíciai hadjáratban vereséget szenvedtek és visszavonultak.
Szerbiában szintén vereséget szenvedett a Monarchia, 1914 decemberében vissza is vonultak
az országból. Védekezésre rendezkedtek be és minden nélkülözhető erőt északra küldtek. Így a
németekkel is megerősített osztrák- magyar seregek megállították az orosz előrenyomulást.
Ehhez a sikerhez azonban a Kárpátokból kellett csapatokat elvonnia a Monarchiának és az orosz
hadvezetés decemberben azt kiaknázandó ott indított támadást, amit csak véres harcok árán
sikerült megállítania az osztrák-magyar haderőnek. 1915 tavaszára a galíciai osztrák- magyar
hadsereg a kárpáti harcokban megközelítőleg 800 ezer főt vesztett.
Gorlicénél ugyan sikeres volt az áttörés 1915 májusában, de ez ismételten 500 ezer katona
életébe került.
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Az olasz frontra is kerültek a debreceni 3. honvéd gyalogezred alegységei közül, ahol az olasz
csapatok 1915 tavaszán sikeresen nyomultak előre, június végére elérték az Isonzót, ahol a
Monarchia kiépítette saját védelmi vonalát.
A központi hatalmak 1915 őszén két hónap alatt megszállták Szerbiát.
Közben a vereséget szenvedett orosz haderő sorait egy év alatt feltöltötték. A keleti hadszíntér
közepén és déli szárnyán nagy erejű offenzívát indítottak, Bruszilov tábornagy vezetésével. A
Monarchia serege az összeomlás szélére jutott ezen a területen, amit tovább súlyosbított
Románia hadba lépése a központi hatalmak ellen.
Az olasz hadsereg is sikereket ért el a hatodik isonzói csatában.
A Monarchia mindhárom frontján német katonai segítségre szorult. Vezetői körében általánossá
vált az a vélekedés, hogy be kell fejezni a háborút, mert az jobb helyzetet már nem
eredményezhet. Különféle kísérleteket tettek a békekötésre, de ezek minden esetben
sikertelenek voltak. IV. Károly trónra kerülésével a békeakciók tovább folytatódtak.
1917 elején az orosz forradalom hírére Magyarországon sokan abban reménykedtek, hogy
Oroszország kiválik a háborúból. A keleti fronton tömegessé vált az ellenséges oldalakon
harcoló katonák barátkozása, amit az alacsonyabb rangú tisztek általában elnéztek, de a
parancsnokságok szigorúan tiltottak. Megtiltottak minden társalgást, érintkezést csapat és
csapat között. A tiltás ellenére 1917 tavaszán hetekig szinte szakadatlanul zajlottak a tömeges
katonabarátkozások.
Az olasz fronton 1917 májusa és júniusa között zajlott a 10. isonzói csata, ami nem hozott átütő
olasz sikert.
A keleti fronton 1917. július 1-jén indult meg a Kerenszkij offenzíva az oroszok részéről, amit
azonban a német és osztrák- magyar seregek visszavertek és szeptemberben ellentámadásba
mentek át, előbbre jutottak Kelet – Galíciában és Bukovinában.
A déli fronton is előrenyomultak a Monarchia csapatai: a 12. isonzói csatában áttörték a frontot
Caporettónál és a Piavéig nyomultak előre.
A keleti fronton a szovjet kormány által erősen támogatott katonabarátkozások az év végére
egyre nagyobb méreteket öltöttek. A központi hatalmak katonai vezetése nem volt képes
megállítani a folyamatot, ami olyan rendszeressé vált, hogy gyakorlatilag fegyverszünetet
teremtett még annak megkötése előtt. 1918. március 3-án többszöri huzavona után a központi
hatalmak és a szovjet kormány aláírták a „breszt-litovszki” békét.
A központi hatalmak 1918 tavaszán még egyszer megpróbálták kierőszakolni a döntést a háború
menetében. Ugyanis világossá vált, hogy a tartalékok kimerülése, a gazdasági problémák és a
forradalom előjelei felőrlik erőiket. Katonai szempontból pedig az volt rájuk nézve veszélyes,
hogy az amerikai katonaság kiképzése és Európába szállítása gyorsan zajlott, és várható volt,
hogy nyárra olyan erővel vonul fel, ami ellen a központi hatalmak katonai ereje tehetetlen lesz.
A déli fronton teljes kudarcba fulladt az olaszok Monarchia elleni támadása. A katonailag már
legyengült ország nem tudott katonai túlsúlyt kicsikarni és megfelelő felszerelést sem
biztosított.
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A katonák például éheztek a fronton. A hazatért hadifoglyokat tömegével erre a frontszakaszra
irányították, de nekik már elegük volt a háborúból, nem akartak tovább harcolni. A támadást
június 15-én indították a dél-tiroli arcvonalon, de nem értek el eredményt. Ugyan több helyen
is átkeltek a Piave folyón, de a támadás pár nap alatt itt is kudarcba fulladt. A folyó közben
megáradt, és még a visszavonulás is nagy veszteségekkel járt. A hadsereg jelentős része
megsemmisült. A megmaradt csapatok védekezésre rendezkedtek be a Piave mögött. A kudarc
mögött a hátország gazdasági problémái és a harci szellem demoralizálódása keresendő. 1918
elején például 44 ezer katonaszökevényt fogtak el, de a tényleges szökések száma ennél jóval
nagyobb volt.
Hiába rendelték el a statáriális eljárást a katonaszökevényekkel szemben, a szökések száma
nem csökkent. A déli hegyekbe és erdőkbe menekültek a piavei vereségi utáni hónapokban.
Körülbelül 200 ezer katona szökött meg az olasz frontról, vagy az oda vezényelt alakulatoktól.
Szeptemberben ennél is több, 400 ezer lehetett a Monarchia katonaszökevényeinek létszáma.
Magyarországon a forradalmi szellem erősödésében nagy szerepe volt a hazatérő
hadifoglyoknak, mivel a „breszt-litovszki” béke aláírása után elkezdték hazaszállítani a
hadifoglyokat Oroszországból. A Monarchiának körülbelül 2 millió katonája volt orosz
hadifogságban, amiből hozzávetőlegesen 500 ezer volt a magyarok száma. Ebből 1918
októberéig körülbelül 300 ezer érkezett vissza Magyarországra, a kint maradt magyarok közül
körülbelül 100 ezren vettek részt a szovjethatalom mellett a polgárháborúban. A hadvezetés
már a legelső hazatérő hadifoglyokat vesztegzár alá helyezte, mert feltételezték, hogy
megfertőzte őket a bolsevizmus. A hazatérőket hat hétig táborokban tartották, ahová tiszteket
és papokat osztottak be.
A nélkülözések és a szenvedések hatására az olasz fronton is kétségbeesett volt a közhangulat.
A hadtestek létszáma is alacsonyabb volt az előírtnál. Maguk a katonai vezetők is kételkedtek
az áttörés megakadályozhatóságában. Ráadásul megnőtt a parancsmegtagadások és a lázadások
száma. A magyar ezredek követelték hazaszállításukat. Az október 24-én indított támadást
képtelenek voltak a Monarchia csapatai megállítani.
Mindezen események és a belpolitikai helyzet hatására 1918. október 27-én az új
külügyminiszter Andrássy Gyula különbékét kért az amerikai elnöktől és elismerte a cseh, a
szlovák és délszláv népek önállóságra való jogát. Ez a nyilatkozat is későinek bizonyult. A
Monarchia végnapjai közeledtek.
Az olasz fronton a vereségek után rendezetlenül vonultak vissza Monarchia csapatai, aminek
hatására Bécsben elrendelték, hogy a már korábban megalakított fegyverszüneti bizottság a
korábbi békeajánlatra érkező válasz bevárása nélkül kezdeményezzen tárgyalásokat az olasz
hadvezetéssel. A Weber tábornok által vezetett fegyverszüneti bizottság október 31-én jutott el
Pádovába, az olasz főparancsnokság hadiszállására. A fegyverszünetet november elsején írták
alá.
(Források: Galántai József: Az első világháború, Gondolat, Budapest 1988; Herber Attila,
Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 1914-től 1990-ig, Reáltanoda Alapítvány,
Budapest 2000)
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Megyaszai Szilvia: A debreceni 39. gyalogezred első világháborús története
Nagy hálával tartozom Megyaszai Szilviának,
aki hozzájárult az ő általa szerkesztett anyag közléséhez
A Püspökladány Anno honlap Nagy Háborús sorozatának ezen részére találva arra a gondolatra
jutottam, hogy a debreceni 39. gyalogezred történetét ennél pontosabban nem lehetne közölni.
Ezért engedélyt kérve az írás készítőjétől, kisseb nagyobb kiegészítésekkel bővítettem azt.
Azzal az ezreddel ismerkedhetünk meg, melybe a hajdúdorogi és más hajdú-bihar megyei és
vonzáskörzetében élők százai vonultak katonának, s melynek kötelékében a legtöbben
harcoltak közülük, az első világháborús hadszíntereken. Sok hajdúdorogi katonát találunk ezen
kívül a 3. honvéd gyalogezred, vagy a 2. honvéd huszárezred soraiban is, de a legnagyobb
számban a császári és királyi közös 39. gyalogezredben szolgáltak felmenőink, mely alakulat
Debrecen „háziezredének” számított.

A debreceni 39. gyalogezred ezredjelvénye
(Eredeti kép forrása: Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében)
Azt gondolom – mivel főleg ebben a katonai alakulatban teljesítették kötelezettségüket, élték
át a háború borzalmait és osztoztak a bajtársak sorsában a hajdúdorogi emberek – hogy ezen
ezred történetének megismerése visz legközelebb bennünket ahhoz, hogy megidézhessük nagy, déd- és ükapáink emlékét, képzeletben átérezhessük sorsukat, szenvedésüket.
A hadsereg felépítéséről szóló nagyon rövid értelmező áttekintés után megismerhetik a
hajdúdorogi katonákat is tömörítő debreceni ezred első világháborús szereplésének rövid
történetét.
Sok név áll rendelkezésre, akikről kutatással azonosítható, hogy hajdúdorogiként ezen ezred
kötelékében harcoltak – és voltak azok, akik magukra ölthették az ezred skarlátpiros hajtókás,
fehérgombos legénységi egyenruháját – de a teljes névsor sajnos nem ismeretes, ugyanis a
világháború utáni román megszállás idején az ezred iratanyagának zöme megsemmisült.
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A haderőről röviden
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje három fő részből állt az első világháború küszöbén, s
annak folyamán.
A császári és királyi (k. u. k.) közös hadsereg a Monarchia egész területéről került felállításra,
kiegészítésre és a haderő első vonalát képezte, német vezényleti nyelvű volt (mivel a 39.
gyalogezred is közös ezred volt, így ennél is a német volt a vezényleti nyelv). Feladata a
birodalom külső ellenségtől való megvédése és a belső rend, biztonság fenntartása volt. A közös
hadseregben négy fegyvernem létezett: gyalogság, tüzérség, lovasság és műszaki alakulatok),
ezek közül a legnagyobb számú a gyalogság volt, mely hadosztályokra, dandárokra, ezredekre,
zászlóaljakra és századokra tagolódott. A hadosztályokat békeidőben, hadtestekben, háború
esetén hadseregekben egyesítették, de ezekben már más fegyvernemek is voltak a gyalogságon
kívül. A közös hadsereg békeidőben 102 gyalogezredből állt (ennek volt 39. számú
gyalogezrede Debrecen „háziezrede”), az ezredekbe 4 zászlóalj tartozott. A zászlóaljak négy
századból és egy géppuskás osztagból álltak. Egy zászlóalj 900, hadilétszámra emelve
(háborúban) 1400-1500 főből állt.
A közös hadseregen kívül szerveződött a Magyar Királyi Honvédség, valamint az osztrák
megfelelője (a Landwehr), melynek feladata a közös hadsereg támogatása és az ország védelme
volt. A haderő harmadik része a Magyar Királyi Népfelkelés és az ennek megfelelő osztrák
(Landsturm) volt, kiknek feladata az előző két haderő támogatása (műszaki feladatok, hadi
munkák ellátása, pl. útépítés). Ide rendszerint a túlkorosokat (azaz a 35 év felettieket), vagy a
háborúra egyéb ok miatt alkalmatlanokat sorolták, de később harci feladatokra is beosztották
őket.
A sorozás
Az újoncállítás az összeírással kezdődött. A községi (polgári) hatóságok írták össze a
hatáskörükbe tartozó védköteleseket, majd az elöljáró polgári szerv jóváhagyása után
kihirdették a névjegyzéket. Így a sorozáson a védkötelezettek megjelenéséről az ezzel a
feladattal megbízott helyi (községi) elöljáróknak kellett gondoskodniuk. Az újoncállítási
bizottság polgári és katonai személyekből állt, pl. törvényhatósági főtisztviselőből (alispán,
vagy helyettese), hadkiegészítési körzet parancsnokából stb. Az újoncok egészségügyi és
szellemi alkalmasságáról a polgári és katonaorvos közösen döntött.
Azt, hogy az alkalmasak közül sorozáskor ki került a közös haderőbe, ki a honvédséghez, azt
sorshúzással döntötték el. Eszerint a 13 fős csoportokból a 4. 8. és 13. személy a Honvédségbe
(vagy a Landwehr-be), a többi a közös hadseregbe vonult. Így dőlt el a hajdúdorogi újoncok
sorsa is, hogy mely alakulatnál szolgáltak a Nagy Háborúban.
A 39. gyalogezred mozgósítása az első világháborúban
A császári és királyi Conrad báró debreceni 39. gyalogezredet 1756-ban alapította Pálfy János
gróf, mely ezred később felvette a 39-es hadrendi számot (1769-ben) és Debrecenbe települt, s
lett a város „háziezrede”, 1914-től Conrad von Hötzendorf, a Monarchia haderejének vezérkari
főnöke, gyalogsági tábornok lett az ezred tulajdonosa (az ő neve szerepel az ezred teljes
megnevezésében).
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1855-től az ezred három zászlóalja Bécsben, egy pedig Debrecenben állomásozott és ez így volt
az első világháború kitörésekor is.

Károly Ferenc József (más néven Pavilon) laktanya – Debrecen
I. Ferenc József 1914. július 25-én rendelte el a részleges mozgósítást Szerbia ellen, ennek
keretében a császári és királyi 39. gyalogezred is megkapta a mozgósítási parancsot. A
Szerbiának küldött hadüzenet után július 31-én a 39. gyalogezrednél is elrendelték az egész
Monarchiára kiterjedő általános mozgósítást. A mozgósítás idején az ezred parancsnoksága,
valamint I. III. és IV. Zászlóalja Bécsben, II. Zászlóalja pedig Debrecenben állomásozott (a
Károly Ferenc József, vagy más néven Pavilon laktanyában). Debrecenben volt az ezred
pótkerete, kiegészítési és felszerelési állomása, így hadba vonulás előtt Bécsből Debrecenbe
kellett szállítani az ezred Bécsben állomásozó részét (hadilétszámra emelés miatt). Előbb (1914.
július 31-én) a II. Zászlóalj, majd pár nap múlva a Bécsből Debrecenbe érkező csapattestek is
megérkeztek a déli hadszíntérre.
Az ezred hadkiegészítő területét ekkor Debrecen és Hajdú vármegye, valamint Bihar vármegye
egyes járásai képezték. Hajdúdorog ekkor már Hajdú vármegyéhez tartozott (Szabolcs
vármegyétől csatolták át 1876-ban), ezért e település is a 39. gyalogezred hadkiegészítő
területének része volt. Az ezredet a déli frontról hamarosan az északi frontra vezényelték,
amely a 17. hadosztály részeként 1914. augusztus 30-án esett át a tűzkeresztségen – egy véres
ütközetben – Rohatynnál. Az olasz hadüzenet után a 39-esek 1915. májusától az olasz fronton
– az olasz-osztrák határ védelmében – a karintiai Alpok havasaiban, magaslatain láttak el
védelmi feladatokat, majd a Doberdóra irányították őket (1915. október), ahol a 3. isonzói
csatától volt az ezred meghatározó alakulata a harcoknak. A 39-es katonák életéből és első
világháborús fronton töltött időszakából most csak az egyik legjelentősebb – az olasz
hadszíntéren, a Doberdón töltött időszak és az ott folytatott küzdelmek, átélt nehézségek,
kialakult körülmények – kerülnek röviden megidézésre.

Doberdó
A Nagy Háború kapcsán sokaknak ismerős Doberdó, mely több jelentéssel is bír. Doberdó a
magyarok számára szimbolikus jelentéssel bíró fogalom, mely a magyar katonai hősiesség
egyik jelképévé vált az elmúlt 100 év alatt. Jelenti egyrészt Doberdo del Lago kicsiny
települését – a mai Olaszország területén, az Isonzó folyó alsó folyásától keletre –, ugyanakkor
azt a nagyobb területet is, ahol e település található. Az I. világháború szempontjából pedig azt
a frontszakaszt, ahol számos Osztrák-Magyar Monarchia-beli alakulat, köztük a debreceni 39.
gyalogezred is vívta elkeseredett harcait. Az olasz front számon tartott 12 isonzói csatájának
első 6 csatája folyt a Doberdó-fennsíkon, ezután áttevődtek a harcok a Comeni-fennsík
területére.
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A háború ezen frontszakaszán is harcoló Zalka Máté így mutatja be a Doberdót, azonos című
regényében: „A Doberdó név számunkra nemcsak a falut jelentette, hanem a körülötte elterülő
lapos, tíz-tizenöt kilométer hosszúságú, dél felé nyúló fennsíkot is. Ez a gyér növényzetű sziklás
vidék volt az olasz front isonzói szakaszának egyik legtöbbet vértől áztatott területe. A Doberdó
szónak visszhangja a magyar fülben: dob, doboló. Talán e véletlen folytán kapták föl éppen
ennek a falunak a nevét, hiszen nemcsak Doberdó község alatt folyt a vér. (…)
De az egész frontszakaszt Doberdó névre keresztelte a magyar katonaság, mert ez a doboló
szóra emlékeztető név felidézte képzeletében a szüntelen pergőtüzet, a vérfergeteget.
Doberdónak már ’tizenöt’ végén is elég gyászos híre volt a hadseregben, de ’tizenhat’ elején ez
az elnevezés egyértelmű volt a halálmezővel.”

A 39-esek I. zászlóaljának parancsnoksági dolinája
Lépes Győző is bemutatta a Doberdót, mégpedig a 39. gyalogezred szemszögéből. Leírása
szerint a harc már három hónapja tombolt az Isonzó-fronton (1915-ben), midőn az ezred annak,
az olaszok által legjobban ostromolt szakaszára, a doberdói Karszt-fennsíkra érkezett. A
doberdói fennsík említése békében egy rendkívül vízszegény sziklatengert idézett az ember
szeme elé, 1915-17-ben ez a név számukra poklot, majd temetőt jelentett, később pedig
szentéllyé vált.
Már a frontszakaszra érkezésük előtt hallották és kevés nap múlva már maguk is érezték, hogy
itt, hevességében minden más európai harctereken vívott harcokat messze felülmúló küzdelem
folyik. Hiszen itt minden robbanó gránát vagy akna ezer és ezer kőszilánkkal szaporodva
sebezte és ölte a hevenyében összerakott kőfalak mögött, alig egy méter mélyre vésett árkokban
kuporgó védőket.
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Kilátás a lövészárokból az ellenség állásai felé (39. gyalogezred, F körlet)
A szétrombolt állásoknak helyreállítása, vagy új árkok kicsákányozása, esetleg
villanyfúrógépekkel való mélyítése, pihenőhelyek, kavernák (mesterséges barlangok,
sziklamélyedések) fúrása, robbantása, akadálydrótnak, deszkaanyagnak, homokzsákoknak
előreszállítása csak rendkívüli fáradtság és emberveszteség árán, csak igen lassan volt
eszközölhető. Mindez főképpen csak éjjel történhetett, mivel a nagy számbeli fölényben lévő
ellenséges repülők és kötött léggömbök a 39-esek minden megmozdulását kényelmesen
megfigyelhették, és tüzérségük a mi állásainkat, valamint tartalékainkat tetszés szerint tűz alá
vették. Ágyúik számban és hordképességben a mieinket jóval fölülmúlták és – ami a
legkellemetlenebb volt – állásaink ellen sok helyen oldalazólag hatottak.
Légelhárító lövegünk a hadtestnél ekkor még egy sem volt és csak tábori és hegyi ágyúkat
használtak, kisegítő eszközök alkalmazásával, földi légvédelemre. Ezek nem sokat értek, hiszen
az akkori legjobb repülőelhárító ágyúknak is csak kb. 10. 000 lövésre esett egy repülőgép találat
(a háború végére ez az arány 1000 lövésre eső egy találatra javult).
Hogy az ellenséges robbanó lövedékek hatása mérsékelve legyen, 3-4 csatár közé harántgátakat
építettek a lövészárokban (1916 körül viszont megszüntették ezt a fülkerendszert, mert az egyre
fiatalabb korosztályok miatt meg kellett könnyíteni a lövészárkokban a kommunikációt, a
vezetést). A lőrések nagy terméskövekből készültek és azokat acélpajzzsal látták el,
homokzsákokkal bélelték ki. Az egész kis fészek (lövészárok) mindaddig bizonyult biztosnak,
míg az odalőtt számtalan gránát és akna közül egy el nem találta és védőire nem döntötte az
egészet.
Ha az ellenség irányából fújt a szél, a munkától, harctól kimerült emberek az állások előtt
heverő, temetetlen és oszlásnak induló hullák szaga miatt, az orrba dugott formalinos gyapot
dacára sem voltak képesek egy falat ételt, vagy korty vizet elfogyasztani. Esős idő esetén az
árkok hamarosan térdig megteltek vízzel meg a homokzsákok vörös agyagának levével és az
abban meglapuló emberek zsebéből, a lyukaikból kiöntött patkányok rágták ki a száraz
kenyeret.
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A “H” körlet védői 1915. október 20-án, a pergőtűz előtt (39. gy.e.)
A háború 15. hónapjában a galíciai, kárpáti csaták és karintiai harcok után ide jött a 39.
gyalogezred és ekkor vette a doberdói sivár karszttenger védelmének legborzasztóbb, de
egyúttal legdicsőségesebb része kezdetét.

Térképvázlat az ezrednaplóból az 1915. október 24-i összecsapásokról
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József főherceg, hadtestparancsnok visszaemlékezése a 39. gyalogezredről
A Doberdó védelmét József Ágost főherceg (osztrák főherceg, magyar királyi herceg, a
Habsburg-dinasztia magyarországi ágának tagja, a Doberdón harcoló magyar alakulatok, a VII.
hadtest parancsnoka, akit a magyar katonák közötti népszerűsége folytán „József apánkként”
emlegettek) és hadteste látta el 1915. július 6-ától. A VII. hadtestbe tartozó 17. közös
hadosztály és 20. honvéd hadosztály ezredei mind magyarok voltak. A debreceni 39.
gyalogezred másik három közös ezreddel együtt a 17. közös hadosztályba tartozott. (A 20.
honvéd hadosztályba pedig többek között a 3. debreceni honvédezred.)

József Ágost főherceg
(osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag,
1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó)
József főherceg, tábornagy így vall egyik kedvenc ezredéről, a debreceni 39-esekről, s azok
első világháborús részvételéről:
„(…) Az ezred összesen közel három évig állott vezetésem alatt és nap-nap után szemtanúja
voltam emberfölötti véres küzdelmeinek. Sokszor könnybe lábadt szemmel láttam, vagy
olvastam fényes sikereit, vagy száraz leírásukat és a haza elesett vértanúinak szörnyű nagy
számát.
Midőn 1914. november végén Sztropkón kétségbeejtő helyzetben átvettem a VII. Hadtest
parancsnokságát, a mindjobban visszaszoruló, siralmas állapotban lévő kimerült, kiéhezett
csapataimat szorongató orosz óriás túlerő betóduló-félben volt imádott hazánkba és már-már
megsemmisülés előtt állott a hadtest, akkor a 39-esek emberfölötti megerőltetéssel, utolsó
erejüket latba vetve, oldalba támadják az orosz tömegeket. Elkeseredett tusában visszavetik a
hatalmas ellenfelet, és lélegzethez jutunk, s a 39-esek döntő eredményű fegyverténye lehetővé
teszi, hogy gyülekezve, új ellenállást fejthessünk ki, majd pár nappal később mi induljunk
ellentámadásba, mely kiveri messze Duklán túlig a betört oroszoknak híres szibériai csapatait.
Ettől kezdve a rettenetes kárpáti téli csaták vértengerében minduntalan fölragyog a 39-esek
tündöklő hősiessége. 1914. XII. 13-án saját szemeimmel látom őket kitörő lelkesedéssel a Dukla
fölötti magaslatokat elfoglalni és az egész megszálló orosz csoportot elfogni.
11

Nagycsertész, Radivoj, Szálnok megannyi szörnyű tusa és ragyogó tettek színhelye, hol a
hajdúság dicső fiai halhatatlan babérokat arattak, súlyos véres áldozatok és szenvedések árán,
a legnemesebb vitézségnek magasztos példáját arany betűkkel hadtörténelmünk lapjaira írva.
A húsvéti nagy csatában az óriás orosz erő utolsó kísérlete, a Kárpátok vonalának áttörése, a
magyar szilaj ellenálláson törött meg. A hadseregparancsnok csodálatát fejezte ki nekem a
minden elképzelhetőt fölülmúló szívósság miatt, mellyel derék csapataim, az első között a 39esek, minden ellenséges támadást vérbe fojtva, elkeseredett kézitusákban vertek vissza, még
akkor is, midőn már a két szomszéd hadtest messze visszaszorult és Ratko Dimitriev fölszabadult
erejével, megduplázott hévvel nekem rontott.
A karinthiai egetverő havasok nehéz vállalkozásai között, midőn egy különösen veszélyes
föladatra önként jelentkezőket kerestek, az egész ezred ajánlkozik lelkesen. Az alföld fiai a
Dolomit sziklaóriások halálos veszélyeit semmibe se veszik, hogy szorongatott bajtársaik
segítségére siethessenek.
A 22 napig tartó harmadik Isonzói csatában a harcterek legvéresebbikében, a Doberdóifennsíkon, a legelkeseredettebb szuronyküzdelmekben, a pergőtüzek leírhatatlan poklában,
halhatatlan vitézséggel állja az olaszok hullámverésszerű hatalmas támadásait, és hullahegyek
maradnak a szörnyű tusák helyén, de a 39-es minden rohamot keményen kitartva nagy
áldozatokkal visszaver, vagy a betört ellenséget újból kiveti állásaikból. A szenvedések
netovábbja! De a hajdú hősök nem törődve ezzel, híven és büszkén, emberfölötti
áldozatkészséggel teljesítik súlyos föladatukat. Ellentámadásokat láttam, hol a bekötetlen
sebesültek utolsó erejüket összeszedve, mindent feledve csatlakoztak a rohamozókhoz, vagy
utánuk bicegtek, áthatva az áldozatkészség netovábbjától és részt vettek a kézitusában, csak
hogy magyar becsülettel a győzelmet minden áron kivívják. (…)
A háború végéig bárhol találtam a 39-eseket, mindenütt a régi doberdói hősiességgel és
hűséggel teljesítették súlyos szent kötelmüket.

Károly (itt főherceg) trónörökös meglátogatja a 39. gyalogezredet
(bal oldalán József főherceggel)
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Nevük a háborúban magasztos fogalommá lett, mely a magyar dicsőség arany koszorújába
számtalan fényes levelet fűzött.
Sok ezer hősi halottjuk előtt, vérző, de büszke szívvel hajtok térdet! Fölmagasztalt emlékük szent
nekem és él bennem utolsó leheletemig, mint azon sziklaszilárd hitnek egyik gyökere, hogy ilyen
nemzet – akármily gyötrelmes sorscsapások és gonosz igazságtalanságok is sanyargatják –
mégis boldogabb jövőre fog ébredni, mert így kívánja az isteni igazságosság.(…)”

A 39. gyalogezred géppuska-századának parancsnoka temetésén
(a szabályok szerint német koporsófelirattal)
A 39. gyalogezred albuma

A 39. gyalogezred ezredalbuma (1939)
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A 39. gyalogezred első világháborús hadszíntereken folytatott csatáit, átélt szenvedéseit,
végrehajtott hőstetteit, az események és harcok legtöbbször napra pontosan dokumentált
történetét a háborút követő években és nagy nehézségek árán összeállított, 1939-ben megjelent
ezredalbum lapjairól ismerhetjük meg alaposabban. Ez az album ma már nehezen fellelhető,
hozzáférhető, kevesen rendelkeznek – esetleg családi ereklyeként – saját példánnyal. Ahhoz,
hogy érezzük a nagy munkával összegyűjtött és megőrzött adatok és az ezredalbum különleges
szerepét, meg kell ismernünk összeállításának akadályokkal teli történetét. Valóban nagy kincs
és kuriózum egy-egy ezred összeállított hadialbuma, mert lapjain pótolhatatlan történelmi
ismeretek kerülnek megőrzésre az elkövetkező generációk számára.
Vitéz Lépes Győző, a könyv szerzője arról vall a 39. gyalogezred ezredalbumának
bevezetőjében, hogy milyen nehézségek közepette állt össze az album anyaga. Egyrészt a
háború sajátosságai (a számtalan, sokszor heteken át tartó csaták, előrenyomulások, sietve
végzett visszavonulások, átcsoportosítások sűrűn és gyorsan változó eseményei) nehezítették a
pontos dokumentálást, a parancsok alapos lejegyzését, a kiemelkedő szerepet játszó személyek
adatainak összegyűjtését. A háborút követő debreceni román megszálláskor pedig
megsemmisült az ezred iratainak zöme.
Az ezredalbum elkészítését évekig tartó anyaggyűjtés előzte meg és további problémák
nehezítették a munkát (mint pl. a zászlóaljak parancsnokai nagyrészt nem voltak magyarok, s
utólag nehéz volt velük a kapcsolatfelvétel, a parancsnokságok harctéri naplói elvesztek, a
katonák magánnaplói is elkallódtak a forradalom alatt, vagy túl szubjektívek voltak).
Az 1939-ben kiadott ezredalbum anyaga végül az alábbiak alapján állt össze:
Az utolsó ezredparancsnok, besztercebányai Klein László tábornok harctéri magánnaplói,
Dominig Ernő osztrák tábornok, volt ezredparancsnok, és az ezred lelkes támogatójának
áldozatos munkája (mely a bécsi Kriegsarchiv-ban található ezredanyagok lelkiismeretes
kigyűjtésére vonatkozott), a magyar Hadilevéltárban található anyagok folyamatosan gyűlő
tömkelege, Mátéfy Artúr ezredes lelkes munkája és támogatása. Nagy segítséget kaptak az
ezredalbum készítői József királyi herceg, tábornagy monumentális munkájából is, mely „A
világháború, amilyennek én láttam” címet viseli.
„Az a részletesség, mellyel a Fenséges Úr ezredünkről állandóan megemlékezik, az a
megkülönböztetett szeretet és csodálat, mellyel a mi „József apánk” hadtestének – később
hadseregének – kiváló ezredei között is, az ő 39-eseiről beszél, nemcsak a legszebb emlék,
melyet az ő, a Kárpátok és Erdély erdős hegyeiben és Doberdó szikláin elvérzett „fiacskáinak”
állíthatott, hanem egyúttal döntő bizonyíték arra, hogy ezredünket, a volt monarchia
legkiválóbb csapattestei között is a legelső sorba állíthatjuk.”
A könyv ajánlójában így ír annak szerkesztője:
„Lapozzák szívesen, nemcsak bajtársaink, a nagy harcok tanúi és szereplői, hanem azoknak
ivadékai is ezt a könyvet, melynek az a célja, hogy tanúságot tegyen arról, hogy több mint másfél
évszázadon át, ha bárhol Európa harcterein a hajdúsági és észak-bihari fiúkból álló,
skarlátpiros hajtókás, fehérgombos ezred megjelent, nála vitézebb harcos nem volt…”
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Tábori sapka, a 39. gyalogezred sapkajelvényeivel
(Forrás: Katonaújság 2013. októberi száma)
Az ezred becsülettel végigküzdötte a Nagy Háborút, végig a hadszíntereken találjuk őket.
Katonái megjárták Galícia, a Kárpátok, Karinthia, Erdély, a Doberdó, és az olasz front más
hadszíntereit. 1918. végén került sor – frontról való hazatérése után – a feloszlatására. Az ezred
emberi veszteségei – a világháború alatt – 4500-5000 főre becsülhetőek, köztük néhány száz
püspökladányi katonával. A sebesültek és hadifogságba esettek száma nem megállapítható
korabeli források szerint sem. A Monarchia több mint 300 ezrede közül csak két alpesi és két
bosnyák ezrednek jutott több arany vitézségi érem, mint a 39. gyalogezrednek.
„A kőből faragott emléknél többet ér az élőszó hagyománya. Ennek az ápolását célozza ez a
mű, hogy minél hiánytalanabbul beteljesedhessen az ezred egyik idegen származású, de a
hajdúkatona csodálatától eltelt parancsnokának jóslata, mely szerint (…) unokáik és ivadékaik
csodálva és lelkesen fogják hallgatni a 39-esek hőstetteinek elbeszélését…” (Lépes Győző)
Tegyük most ezt mi is, s mély főhajtással emlékezzünk a debreceni ezred, s köztük számos
püspökladányi és hajdúdorogi katona, saját nagyapáink, dédapáink emléke előtt!
(Források: Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: Magyar ezredek a Doberdófennsík védelmében; Vitéz Lépes – Mátéfy: A cs. és kir. 39. gyalogezred a világháborúban;
korabeli dokumentumok)
Köszönet:
Köszönöm Pintér Tamás kutatásban nyújtott segítségét!
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Strausz Péter: Tisza István és a 2. honvéd huszárezred (részlet)

Tisza István életének apró, de érdekes szelete az a körülbelül két esztendő, amelyet a 2. honvéd
huszárezrednél töltött - először, mint önkéntes, évtizedekkel később, pedig mint az ezred parancsnoka.
Tisza két alkalommal került hosszabb időre kapcsolatba a 2. honvéd huszárezreddel. Először 1881 folyamán,
amikor is középiskolai tanulmányait elvégezve önkéntesi évét töltötte a Debrecen központtal szerveződő
alakulatnál. A fiatal gróf éppen azért került ehhez a csapattesthez, mert Geszt hadkiegészítési szempontból a
cívisvároshoz tartozott.
Ekkor az egyéves önkéntesi státusz még nem volt az Osztrák-Magyar Monarchiában törvényileg szabályozva
- erre csak 1882-ben került sor -, így az akkori gyakorlat szerint az adott alakulat tisztikara egy közös gyűlésen
döntötte el: az önkéntesi pályára lépni szándékozó személye becsületbeli és egyéb szempontok alapján vajon
alkalmas-e arra, hogy az ezred befogadja őt soraiba. Ez a döntés Tisza István esetében kedvező volt, tehát itt
tölthette azt az egy évet, amely katonai pályájának kezdetét jelentette.
Több mint 30 év telt el addig, amíg újra kapcsolatba került a debreceni huszárokkal.
A Debrecen környékéről, Hajdú és Bihar vármegyék területéről sorozott 2. honvéd huszárezred igen hamar
bekapcsolódott az I. világháború hadműveleteibe. Az alakulat 1914. augusztus 20-án vagonírozott be
Debrecenben, és a 11. honvéd lovashadosztály kötelékében elindult Kelet-Európa, Galícia felé. A hadvezetés
tervei szerint a hadosztálynak más lovas csapattestekkel együtt fel kellett derítenie, és lehetőség szerint meg
kellett semmisítenie az orosz lovastömegeket, megállítva ezzel az ellenség vártnál előbb kibontakozó
támadását.
Ennek megfelelően a 2. honvéd huszárezred nagyon gyorsan bevetésre került: részt vett az első és a második
lembergi csatában, majd a későbbi visszavonulás során a Krakkó körüli harcokban, 1915 elejétől pedig a
Kárpátokban küzdött az alakulat.
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1915. május 2-án a gorlicei áttörés kezdetén a főcsapás irányában küzdött az ezred, ahol igen súlyos
veszteségeket szenvedett. Bő egy évvel később, 1916 nyarán a román hadszíntérre helyezték át a debreceni
huszárokat, eleinte azzal a céllal, hogy feltöltik és pihentetik az alakulatot, az időközben kibontakozó és teret
nyerő, Erdély elleni román offenzíva miatt azonban azonnal harci alkalmazásba került, és a Kárpátok
gerincén kellett felfognia a román, illetve később az orosz haderő támadásait. Itt már 1916 őszétől állóharcra
kerül sor, ezért novemberben súlyos csapás érte a huszárokat: meg kellett válniuk lovaiktól. A fentről érkezett
döntésnek több oka is volt: egyrészt az, hogy az állóharc során aránylag kis szerep jutott a lovassági
hadmozdulatoknak, másrészt pedig a Monarchia hadereje ebben az időszakban már komoly lóhiánnyal
küzdött. A rendkívül nagy megterhelés, illetve a rossz takarmányozás miatt ebben az időben már hetente több
mint 8000 ló pusztult el az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében, ráadásul az állóharc követelményeinek
megfelelően nagyon feszített tempóban kellett fejleszteni a tüzérséget, amelynek mozgatását ekkor csakis
lovakkal lehetett végezni. Valahonnan el kellett vonni a lovakat, ezt pedig úgy próbálták megoldani, hogy
időlegesen hol az egyik, hol a másik lovasalakulattól vonták el azokat, és helyezték át vagy lópihentetőlóteleltető állomásokra - ahogy ezt a korban nevezték -, vagy pedig a tüzérséghez. Szerencsésnek voltak
mondhatóak azonban a debreceni huszárok, mert később visszakapták lovaikat, ez pedig jó hatással volt
hangulatukra.
1917-től sík terepen, Bukovina lankáin szolgált az ezred, ahol utolérte őket is az 1917-es nagy hadseregátszervezési hullám. A Monarchia haderejét több ízben is átformálták ebben az időszakban: először a lovasság
nagy részét leépítették. A vezérkarban ugyanis az a felfogás győzedelmeskedett, miszerint az állóharcászat
korában többé nem fog komoly szerepet játszani a lovasság, ezért nem érdemes lovasalakulatokat fenntartani.
Így a meglévő lovas egységeket a - nevük megtartása mellett - átszervezik gyalogos alakulatokká.
Ez az elgondolás azonban már az év őszén meg is bosszulta magát, mivel az 1917. októberi-novemberi
caporettói áttörés után azért nem sikerült a Monarchia haderejének a visszavonuló olasz csapatokat
megsemmisítenie, és nagy területnyereségre szert tennie, mert a sikeres áttörés után - gyorsan mozgó
csapatok, nevezetesen lovasság híján - nem volt képes eléggé gyors ütemben üldözni az ellenséget.
1917-ben egy másik átszervezési hullám is végigsöpör a Monarchia haderején. A hadvezetés ugyanis
érzékelte azt, hogy mivel az alakulatok territoriális alapon szerveződnek, azok nagyban tükrözik az OsztrákMagyar Monarchia nemzetiségi összetételét is. A különböző nemzetiségek pedig igencsak eltérő
eredménnyel szerepeltek az addigi harcokban, egyre többször lehetett megbízhatatlan, néha áruló cseh,
lengyel és délszláv alakulatokkal találkozni, viszont a magyar és a német népesség, a magyar és a német ajkú
közkatonaság harcértékében meg lehetett bízni. Ezért a főparancsnokság elképzelései szerint ezeket az
alakulatokat keverni kell egymással, illetve az alakulatokon belül meg kellene változtatni az eddig fennálló
nemzetiségi viszonyokat, a magyar és német nemzetiségű legénységet a kevésbé megbízható nemzetiségű
legénységgel vegyíteni. Ez az elgondolás sem volt igazán szerencsés, mert elég sok alakulat ezek után miután megváltozott nemzetiségi összetétele -, nemhogy megbízhatóbb, hanem megbízhatatlanabb lett, más
egységeknek pedig a homogén magyar vagy homogén német jellege és ezzel megbízhatósága is odalett. Nagy
szerencse, hogy a 2. honvéd huszárezredet ez a döntés nem érintette. Sőt, náluk a “lótalanítást” is
visszafogottan hajtották végre. Az ezredet két részre osztották: ezeknek az egységeknek a neve innentől
kezdve félezred lett. Az első félezred lovas maradt, s csak a másodikat szervezték át gyalogosnak,
Erre az időre már az egész haderő “elszürkült”: eltűntek a színes egyenruhák, amiben a huszárok 1914-ben
támadásba indultak, és most már a honvédhuszárok is először csukaszürke, később pedig tábori szürke
öltözetben és a modern harcászat követelményeinek megfelelő felszereléssel indultak harci alkalmazásba.
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Ennek az átrendeződési folyamatnak a kellős közepén érkezett Tisza István 1917. augusztus 15-én az
ezredhez. Először az első félezred parancsnoka lett, tehát a lovas részét vezette az ezrednek. Tíz nappal
később azonban már ideiglenes ezredparancsnokként is működnie kellett, ugyanis Flohr János ezredes, az
ezred akkori parancsnoka egy időre más beosztást kapott. Tisza gyakori távolléte során - már október 12-én
Budapestre kell utaznia a delegáció egyik ülésére - pedig Puska János alezredes vette át az ezred
parancsnokságát. Ez többször előfordult, mert Tiszának többször is a hátországba kellett utaznia, amikor a
politikai élet ezt megkövetelte.
A bukovinai front ebben az időszakban már nem volt túlzottan mozgalmas, hiszen 1917 nyarán, a Kerenszkijoffenzíva kifulladása után az orosz haderő egyre inkább széthullott, Szentpétervárott és Moszkvában bolsevik
fordulat következett be, az újonnan hatalomra jutottak pedig kiegyezésre, fegyverszünetre, békeszerződésre
törekedtek a központi hatalmakkal. Emiatt a harci cselekmények megszűntek a keleti fronton, a bolsevik
hatalom pedig minden áron igyekezett megegyezésre jutni Berlinnel és Béccsel.
Hosszas tárgyalások után végül 1918 márciusában megszületett a breszt-litovszki béke, így a Monarchia
innentől kezdve átdobhatta a csapatait nyugatra, az olasz arcvonalra. 1918. április elejétől május közepéig a
2. honvéd huszárezredet is megpróbálták felkészíteni az olasz front viszonyaira: átképezték a legénységet, a
hegyi harc fortélyait igyekeztek elsajátíttatni velük. A kiképzési terv végrehajtásában fontos szerepe volt az
éppen aktuális osztály-, félezred- és ezredparancsnokoknak, hiszen ők felügyelték és adminisztrálták ezeket
az átképzési metódusokat.
Május 12-én el is indították az egész alakulatot az olasz frontra, ahova egy héttel később érkezett meg, és
rakodott ki. Boroevic vezérezredes hadseregcsoportjához kerülnek, a 6. hadsereg tartalékát alkották. A
huszárok a Cordymano, Orsago, Bavari és Bosco települések térségében húzódó arcvonalra kerültek. Ez a
Piave folyó szakaszán terült el, az állásokkal szinte majdnem szemben magasodott a folyó jobb partján
elhelyezkedő Montello-hegy, amely az egész területen uralkodik, és sajnos ekkor olasz kézben volt. Az
alakulat itt tovább folytatta a hegyi harcra történő átképzést, a legénység három és fél év után először
gázálarcot kapott. Ez egyébként szintén azt jelzi, hogy a Monarchia technikai felkészültsége ebben az időben
már igen gyenge volt, hiszen nem tudta az egész haderejét ellátni a modern harchoz szükséges eszközökkel,
csakis az olasz fronton harcoló egységek kaphatták meg ezeket.
Amellett, hogy az új harceszközök használatára próbálták megtanítani a legénységet, kezdetét vette egy
offenzívára történő felkészülés is. Az osztrák-magyar hadvezetés ugyanis úgy gondolta, hogy 1918 nyarán
elérkezett az ideje megpróbálni a szemben álló olasz, és most már francia-angol erők szétzúzását. Különböző
koncepciók feszültek egymásnak a vezérkaron belül a tekintetben, hogy ezt egy irányból, egy főcsapással,
vagy esetleg több irányból kellene-e megoldani, és a jelenkorból visszatekintve úgy tűnik, hogy az egyik
legszerencsétlenebb ötlet diadalmaskodott. Conrad tábornagy és köre elérte azt, hogy két irányból induljon
az offenzíva: egyrészt északon - hiszen az olasz front maga egy furcsa negyed körívet alkotott -, másrészt
pedig - ezt a támadást támogatandó - a Piave térségében lépjenek akcióba az osztrák-magyar csapatok.
Ez az elgondolás azért volt elhibázott, mert megosztotta az Osztrák-Magyar Monarchia olasz fronton
állomásozó, amúgy is gyenge csapatait. A hadsereg ugyanis nem tudta a fő csapásirányban kifejteni teljesen
erejét, hiszen egy mellék-csapásirányt is követnie kellett. Arról nem is beszélve, hogy nem történt meg
kellőképpen a lőszer- és élelmiszertartalék, illetve a technikai anyag felhalmozása, ugyanis az osztrák-magyar
gyárak ekkor már egyszerűen nem tudtak annyi hadianyagot szállítani, amennyi lehetővé tett volna egy ilyen
nagyszabású katonai akciót.
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Arról nem is beszélve, hogy a csapatok roppant elcsigázottak voltak, ekkoriban az olasz fronton szolgáló
katonák átlagsúlya 55 és 60 kg között volt, ez később október folyamán tovább csökkent 50-55 kg-ra. Az
offenzíva kimenetele tehát igencsak kérdésesnek tűnt.
A támadásra történő felkészülés közben lett június 2-án már hivatalosan is Tisza István az ezredparancsnok,
innentől kezdve ő vezényelte az alakulatot és vezette annak adminisztrációját. Az előkészületek végül is nem
fejeződhettek be teljesen, mert június 15-én el kellett indítani az offenzívát. Hajnali 4 órakor indult meg a 2.
honvéd huszárezred támadása, amely azonban nehezen nyert tért, az átkelés a Piavén csak másnapra sikerült.
A zuhogó esőtől a Piave megáradt, és ez is roppant hátrányosan érintette az osztrák-magyar csapatokat.
Ráadásul hiába keltek át a rohamozó alakulatok a Piavén, onnantól kezdve az erős ellenséges tűzben
megakadt a támadás, ráadásul a megáradt folyó elsodorta a pontonokat, tehát nem lehetett sem visszaszállítani
a másik parton rekedt csapatokat a saját vonalakhoz, sem pedig ellátni őket élelmiszerrel és lőszerrel. Az
elkövetkező egy-két napban hiába történik erre több kísérlet is, az olasz tüzérség tényleg briliáns
tűzvezetéssel megsemmisíti azokat a pontonokat is, amiket fel próbálnak verni a Piave felett. A jobbparton
ötnapos elkeseredett küzdelemben vesz részt a 2. honvéd huszárezred azon része, melynek feladata a
Montello-hegyet támadó öt osztrák-magyar hadosztály bal szárnyának fedezete lett volna, azzal annak
előrenyomulását, illetve az elfoglalt állások megtartását elősegítve. Azonban a Montellon is elakadt a
támadás, így a debreceni huszárok is passzív védekezésre kényszerültek. Hosszú, elkeseredett küzdelem
következett, amely után csak június 21-én éjjel tudtak visszavonulni a huszárok az addigra már valamelyest
megapadt Piavén. Június 23-án visszaállt a támadás előtti arcvonal, tehát az antant csapatai rövid nyolc nap
alatt visszavetették az osztrák-magyar erőket eredeti állásaikba.
Az offenzíva után az ezred roppant egészségtelen körülmények között, kőbe vájt odúkban, mélyedésekben
volt elszállásolva, ahol minden vizes volt, s többek között a rengeteg patkány miatt egyre nőtt a fertőző
betegek száma. Ráadásul mind a legénység, mind pedig az őket ellátó konyhák csakis éjjel mozoghattak,
ugyanis az olasz tüzérség a több hónapos állásharc alatt teljesen belőtte a terepet, és mivel hatalmas
lőszertartalékokkal rendelkezett, ezért még egyes emberekre is képes volt lövegekkel tüzet nyitni. Június
végétől elcsendesedett az arcvonal, csak kisebb-nagyobb felderítő vállalkozásokra került sor.
Főleg az olaszok próbálták kitapintani az osztrák-magyar állások gyenge pontjait, a 2. honvéd huszárezred
rohamalakulatai pedig ezeket az apró betöréseket igyekeztek elreteszelni. Ezekben az akciókban
természetesen Tiszának, mint ezredparancsnoknak nem volt feladata részt venni, neki e helyett ezen
akcióknak a megtervezése, illetve valamelyik alparancsnok kivitelezéssel való megbízása volt.
Szeptember 11-én azonban Tisza végső búcsút vett az ezredtől és Horvátországba utazott, hogy az
uralkodótól kapott megbízását teljesítve felkeresse Bosznia-Hercegovina és Horvátország különböző
politikai csoportjait és politikai vezetőit. Így az ezredet a nem sokkal később összeomló olasz frontról már
Tóthvárady-Asbóth István alezredes vezette haza 1918 októberében-novemberében.
Érdemes pár szót ejteni arról, milyen volt a kapcsolat Tisza István és a huszárezred között. Érdekes ugyanis,
hogy eleinte gyanakodva fogadták őt az alakulatban. Ez egyrészt betudható annak, hogy a hadseregekben
mindig is jelen volt és van egyfajta fenntartás, erős kritika a politikusokkal és egyáltalán a civilekkel szemben,
ráadásul az ezred tisztjei úgy gondolták, hogy Tisza István személyében a politikumnak és a polgári - tehát
nem katonai - életnek egyik markáns képviselője csatlakozik hozzájuk.
A vele kapcsolatos gyanakvás talán a frontkatonák által megvetett hátországnak, “Hinterlandnak” is szólt.
Kezdeti népszerűtlenségének másik oka viszont abban keresendő - és ez főleg a legénységre volt igaz, akiket
túlnyomó részt Bihar és Hajdú vármegye területéről soroztak -, hogy Tiszát legtöbben csak az ottani ellenzéki
képviselők által elmesélt anekdotákból, nem ritkán rémtörténetekből ismerték.
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Tisza az ezredhez történt bevonulásának már első napjaiban érzékelte az őt körülvevő, nem éppen barátságos
légkört, és először közvetlen magatartással próbálta oldani a hangulatot. Erre talán jó példa az az apró
történet, amely szerint megérkezése után nem sokkal meglátogatta az első vonalakat, ahol is kíséretével
együtt ellenséges tűzbe került. Ahogy a golyók körülötte csapkodtak, Tisza a rá jellemző malíciával a
következőt mondotta: “Ez nekem akart üdvlövés lenni? Még kisül a végén, hogy a harctéren sem vagyok
biztonságban.”
Kezdettől fogva törekedett rá, hogy közvetlen hangot üssön meg mind a tisztikarral, mind pedig természetesen a szolgálati szabályzat keretein belül - a legénységgel is. Hogy jobban megismerjék magukat
tiszttársaival, minden nap meghívott saját asztalához néhány fiatal tisztet, ezáltal igyekezett minél több
személyes kapcsolatot kialakítani környezetében.

A 2. huszárezred sapkajelvénye
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A legénység lassan kezdte őt felfelé kemény, lefelé pedig emberséges parancsnoknak megismerni. A
dohányilletményét a tisztek között osztotta ki, saját parancsnoki zsoldját pedig a legénység élelmezésének
feljavítására fordította, s ez természetesen mindenkiben jó benyomást tett. Tisza paternalista gondoskodása
beosztottjai felett polgári ügyekben is megnyilvánult: személyes súlyával segített a véleménye szerint
méltányos kérelmek elintézésében, emberei otthoni ügyeinek érdekében közbenjárt a jegyzőknél, bíróknál,
alispánoknál, ezért egyre inkább megszerette és befogadta őt mind a tisztikar, mind pedig a legénység. Maga
Tisza is igen hasznosnak és tartalmasnak érezte a frontszolgálatot, hiszen egyrészt személyesen
megtapasztalhatta így a harctér veszélyeit, másrészt pedig - ő legalábbis így gondolta, és ebben sok igazság
van - itt ismerhette meg igazán az egyszeri, paraszti származású legénység valódi arcát. Ő erről így írt József
főhercegnek egyik levelében: “Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája,
melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást sem tesz, mint ezt a
nagyszerű, Isten áldotta népet rontja.”(Forrás: Gróf Tisza István, a vasgróf a mai magyar
történettudományban. A 2004. október 27-én megrendezett konferencia előadásai Magyar Elektronikus
Könyvtár {http://mek.oszk.hu/03200/03296})
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A Magyar királyi debreceni 3-dik Honvéd Gyalogezred rövid története
Megalakulása: Létrejön a debreceni 3. honvéd gyalogezred
A nagyváradi székhelyű honvéd gyaloghadosztály békeidőben és háború idején egyaránt a
temesvári VII. hadtest kötelékébe tartozott, viszont nem azok a dandárok és ezredek alkották,
amelyek a mozgósítás után. A békehadrend szerint az alakulat a debreceni 3., nagyváradi 4.
honvéd gyalogezredekből alakult 39. és a szatmári 12. és a dési 32. honvéd gyalogezredből
alakult 40. honvéd gyalogdandárból állt. Az 1914. július 25-én elrendelt részleges mozgósítás
azonban az utóbbi dandár területét nem érintette, így helyette a 81. honvéd gyalogdandár lett
áthelyezve a 41. honvéd gyaloghadosztálytól a 20. honvéd gyaloghadosztályhoz, kötelékében
a budapesti 1. és székesfehérvári 17. honvéd gyalogezredekkel.

A részleges mozgósítás elrendelése
(Forrás: Hadtörténeti Levéltár II. 166. M. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály iratai, 1. doboz)
Hat nappal később, 1914. július 31-én, az uralkodó, mint Legfőbb Hadúr elrendelte ugyan a
általános mozgósítást, a megszokott békehadrendi beosztást nem állították vissza, így a
hadosztály az alábbi összetételben alakult meg:
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http://m.cdn.blog.hu/na/nagyhaboru/image/harcok_mezeje/Rohatyn/Rohatyn_03_large.jpg

( Forrás: Dr. Rákosi György: A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály felvonulása az
északkeleti harctérre és első harcrakelése Rohatynnál 1914. augusztus 29-30-án. In.
Hadtörténelmi Közlemények 1922/23)
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Áttekintő térkép az első galíciai összecsapásokról 1914 augusztusában
(Doromby József-Reé László szerk.: A magyar gyalogság című kötetből)
A 20. honvéd gyaloghadosztály is nagy veszteségeket szenvedett:

(Forrás: Dr. Rákosi György: A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály felvonulása az északkeleti
harctérre és első harcrakelése Rohatynnál 1914. augusztus 29-30-án. In. Hadtörténelmi
Közlemények 1922/23. Dr. Rákosi György a munkájában nem egyértelműsíti, hogy a halottak
számát vagy a sebesültekkel, eltűntekkel és hadifogságba esettekkel együttes veszteséget
tünteti-e föl.)
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Rózsafi János: A Nagy Háború Blog: Debreceni honvédek az olasz front
kezdeti magashegyi harcaiban (idézet)
Az 1915. június 16-án 3 órakor kezdődött olasz támadás gyilkos szuronyharc után sikerrel járt:
az ellenség kezébe került a hegycsúcs. A nagyváradi 4-es honvédek mellett küzdő 3. hegyi
dandárhoz beosztott császári és királyi nagyváradi 37. gyalogezred 13. és 14. századai a
leváltásuk után június 21-én érkeztek vissza a zászlóaljuk táborhelyéhez. Az egység orvosa,
Kemény Gyula visszaemlékezése szerint ők úgy mesélték, hogy az olaszok a sűrű ködben
meglepték a honvédeket és a hozzájuk beosztott szintén közös debreceni 39-es századot.
Elfoglaltak egy telefonközpontot is. Amikor Balogh Barna védelmi parancsnok, a 4-es
honvédek alezredese telefonon azt jelentette, hogy veszélyben vannak, egy idegen hang szólt
bele a vonalba: „Pár perc múlva foglyok vagytok”. Ezt már egy olasz katona mondta, és
valóban, a szuronyharc után az életben maradottak fogságba estek.
Fennállt a veszély, hogy ha az olaszok a Krnéről tovább tudnak támadni a Rudeci Rob felé,
akkor egérfogóba kerültek volna a Sleme és a Mrzli vrh védő csapatai. A magaslatokról az
ellenség tűz alá vehette volna a tolmeini völgyben vonuló egységeket is. Ezért a következő
hetekben súlyos védelmi harcok kezdődtek a 2164. és a 2068. csúcsokon (mai térképeken jelzett
magasságok).
A legsúlyosabb harcokban részt vett honvéd ezredek veszteséglistáját átnézve a következőket
találjuk: 1915. június 7. és 25. között a debreceni 3-as honvédeknél 2 tiszt meghalt, 3
megsebesült, beteg lett 9 fő. A legénység közül 59-en meghaltak és 386-an megsebesültek, 79en megbetegedtek. Fogoly és eltűnt nem volt az ezrednél. A nagyváradi 4-es honvédek tisztjei
közül június 1-25. között 2 fő meghalt, 14 megsebesült, 22 eltűnt, hadifogságba esett, 8
megbetegedett. Igen nagy volt a legénységi veszteség is: meghalt 82 fő, 336 megsebesült, 338
hadifogságba esett, 146 megbetegedett.
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Debreceni 3. honvédgyalog ezred I. százada
(Itt vanak hajdúdorogiak is, de nem tudjuk, hogy kik azok pontosan)
(Forrás: Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára
17. évf 53. szám 1890. szeptember 6.)
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Tárgyi emlékek az I. világháborúból
A háború folyamán a sebesültek ellátásában nagy problémát jelentett, hogy kevés volt a
kiképzett ápolónők száma. Ezért gondoskodni kellett újabb nővérek kiképzéséről, így hathetes
tanfolyamokat szerveztek, ahol az önkéntes ápolónőket oktatták. A nővéreknek fontos szerepe
volt abban, hogy olyan foglalkozásokat szervezzenek és tartsanak az amputált, vagy részlegesen
béna veteránoknak, amelyek későbbi polgári életüket is megkönnyítették.
(Forrás: Hantos János: A Magyar Vöröskereszt 100 éve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981)

Nővérsapka az I. világháború idején
(Bocz Péter tulajdona)

I. világháborús érme
(„A Krasniki diadalmas csatában az oroszoktól elvett ágyúból verette az auguszta-alap”)
(Bocz Péter tulajdona)
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(Forrás: Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál: Az első világháborús jelvények a Déri Múzeum
gyűjteményében, 2012.)

Zavaczki Mihály, aki a háborúból hazatért, de a család nem tudja, hogy melyik fronton
szolgált
(Forrás: Szabó Ferencné Zavaczki Margit)

Obsit: katonai elbocsátó levél
(Forrás: Bocz Péter ajándéka Pappné Papp Irénnek)
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