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Egy katonai alakulat életében a hagyományok 
ápolása alapvető követelmény. A múlt tiszte
lete amellett, hogy segíti a hazafias nevelést, 
tartást ad a katonáknak és emeli az összetar
tozás érzését. Hazánkban az elmúlt századok 
katonai hagyományainak sorsa sajátságosán 
alakult. Politikai és velük katonai rendszerek 
váltották egymást, hősökből árulót, árulókból 
hősöket kreálva. Sokáig a magyar katonák 
csak másodlagosak lehettek, emellett gene
rációk elől tüntették el hőseink sorát, sok-sok 
nevet törölve a történelemkönyvek lapjairól. 
Bizony, irigykedve nézzük, ahogy egy-egy 
külföldi alakulat megalakulásának akár több 
száz éves évfordulóját ünnepli, s hogy talán a 
legrégebbi magyar kötődésű ezredek éppen 
francia kötelékben szolgálnak.

Zászlóaljunk, az 5. Bocskai István Lövész- 
dandár 39. Lövészzászlóalja történetének ki
emelkedő dátuma 2011. február 3-a. Ezen a 
napon a debreceni Nagytemplom előtt (ami 
egy tiszántúli embernek „a Nagytemplom") a 
honvédelmi miniszter alegységünknek a 39-es 
hadrendi számot, illetve a valamikori császári 
és királyi 39. gyalogezred csapatzászlajának 
mását adományozta. Ennek megfelelően Deb
recen főterén csaknem száz év után újra 39-es 
katonák álltak, s köztük minden bizonnyal az 
egykori ezred tagjainak nem egy dédunokája. 
A regiment 1756-ban alakult, s mivel azon a 
februári napon az örökébe léptünk, 2011. de
cember 15-én fennállásának 255. évfordulóját 
ünnepelte!

Úgy éreztük, a kapott örökség kötelez ben
nünket. Az adományozás elismerés, de egy
ben feladatszabás is volt. Több mint 25 000 
hősi halott bajtársunk jár előttünk. Ők vérrel 
írták az ezred történetét, s méltónak kell len

nünk arra, hogy ezt 
a krónikát mi írjuk 
tovább. Sok szem
pontból egyek va
gyunk velük. Bár 
ma már harcjár
műveken harcolunk, és a Doberdó helyett a 
Balkán és Afganisztán hegyeit járjuk, a közeli 
megyékből sorozott ezredhez hasonlóan ezer 
szállal kötődünk helyőrségünkhöz, s mások
nak mi is „a debreceniek" vagyunk.

A hirtelen ránk szakadt múlt feldolgozá
sában nagy segítség, hogy az I. világháborút 
követően, illetve az ezred megszűnése után 
elődeink élen jártak a hagyományápolásban. 
Nem volt könnyű dolguk! Az ezred iratanyaga
inak jelentős része Bécsben maradt, a Debre
cenben tárolt iratanyagot pedig az 1919-ben 
a várost kifosztó román katonák szétdúlták. 
Az ezredtörténetet ápolók első feladata tehát 
ezeknek a kincset érő okmányoknak a kisimí
tása, feldolgozható állapotba hozása volt. Ne
hezítette helyzetüket, hogy a trianoni béke miatt 
az ezred veteránjainak egy része a Magyar- 
országtól elcsatolt területeken rekedt, így ők 
adatközlőkként nem jöhettek számításba. Nagy 
segítség volt viszont, hogy az alakulat egy volt 
tagja, osztrák lévén, a bécsi levéltári anyago
kat az ezredtörténet számára kiírta, s emellett 
rendelkezésre állt az utolsó ezredparancsnok 
hadinaplója is.

Hosszas munka után így született meg 
vitéz lépesfalvl Lépes Győző és Mátéfy Ar
túr ezredesek könyve, „A császári és királyi 
báró Hötzendorfy Konrád Ferenc tábornagy 
debreceni 39. gyalogezred világháborús tör
ténet 1914-1918” címmel. A mű naplószerűen 
ismerteti az ezred világháborús harcait, s az 

elesettek, illetve a ma
gasabb elismerésekben 
részesültek névsorát is 
közreadja (mely természe
tesen a fentebb említett 
okok miatt nem teljes).

Az ezred még a világ
háború alatt felhívást tett 
közzé az alakulat háborús 
történetének megírására. 
A feladatot dr. Csabai Ist
ván tartalékos százados 
kapta meg, aki azonnal 
hozzálátott a munkához. 
Sorra járta az alegysé
geket, és gyűjtötte az 
anyagot. Műve, mely sa
ját századparancsnoki 
élményeit is tartalmazza, 
olvasmányos formában 
vetíti elénk a háború ese-A 39. GYALOGEZRED EMLÉKMŰVE A NAGYERDŐN

A 3 9 - esek címere
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MESSZI VILÁGTÁJAK FÖLDJÉN HOL HADBA VIHARZAL.
VAN HÍRED ÉS TEMETÖB EGYKORI HŐS REGIMENT 

ÉRZÉ NAGY FRIGYES IS VELE VÍVÓ FEGYVERID ÉLÉT 
É S  LOBOGÓID ELŐTT EGY BONAPARTE MEGÁLLT 

NÉMA.DE BUSZKE KÖVED FENNEN HÍRDESSE ÖRÖKRE 
HŐS FIÁK ÁLDOZATÁN A HAZA ÚJRA VIRUL.

A 3 9 . GYALOGEZRED EMLÉKMŰVÉNEK ALAPZATÁN OLVASHATÓ VERS
Z ivuska J enő egykori I. világháborús 3 9 - es tiszt  m űve

ményeit. A könyvben a szerző megemlíti, 
hogy Hadi album néven egy, az ezred tagjai
nak, alegységeinek fényképeit tartalmazó mű 
összeállításába is belefogott, de ezt a szálat 
egyelőre nem sikerült megtalálni. Az elkészült 
könyv, Fakeresztek mentén, népek országútién 
címmel jó alapja az ezredtörténeti kutatásnak.

Az egység volt tagjainak köszönhető, hogy 
1925-ben felavatták az ezred hősi emlékművét 
a Nagyerdőn. Debreceny Tivadar szobrász- 
művész páratlan szépségű munkája monu
mentális alkotás -  ez minden elfogódottság 
nélkül állítható! Az obeliszk négy oldalán egy- 
egy 39-es áll őrt: az ezredes, a zászlótartó, a 
világháborús baka és a Mária Terézia korabeli 
gyalogos. Az emlékmű átvészelte a történelem 
viharait, s ma felújítva, régi pompájában hirde
ti az ezred dicsőségét. Erről a dicsőségről a 
szoboravatáskor mondott beszédében József 
főherceg (az ezred egykori tagja) így beszélt: 
„...az orosz hadosztályparancsnok szintén 
fogságba került. Sírva panaszolta nekem, hogy 
van itt egy alföldi ezred, amely szörnyű és ret
tenthetetlen. Ezek a 39-esek voltak!...’’

A kormányzó parancsára az 1918-ban 
megszűnt ezred hagyományait a magyar kirá
lyi Bocskai István 11. Hajdúezred vitte tovább, 
majd az alakulat 1945-tel feledésbe merült. A 
hagyományok ápolásáról szó sem lehetett! 
Az egykori katonák talán még a családtagok 
előtt is titkolták valamikori tetteiket, hiszen az 
új rendszerben könnyen fasiszta vagy nacio
nalista bélyeget kaphattak értük. így veszett el 
annyi régi fénykép és okirat a családi archívu
mokból, de talán a legnagyobb kár a lelkeket 
érte. E sorok írójaként 39-es leszármazottak 
után kutatva beszéltem olyan idős embe
rekkel, akik a megkeresés okát megismerve 
azonnal tagadták, hogy jó helyen keresgélnék, 
pedig éreztem, jó nyomon járok.

Eljött az idő 2011-ben, hogy átvegyük a ha
gyományok ápolását, s megteremtsük annak 
alapjait. Az első feladat a tulajdonképpeni ez- 
redtörténet feldolgozása, illetve a katonákkal 
történő megismertetése volt. Híres ezredről lé
vén szó, sokan, sok forrásban megemlékeztek 
róla. De ezeket a forrásokat fel kellett deríteni! 
A dandárnál a megalakulás 250. évforduló
ja alkalmából már elkészült egy tudományos 
munka; ez volt az első, amit a kezünkbe vet
tünk. Később egy-egy újabb felfedezés már 
adta az új kutatási irányt, a megkeresendő 
újabb forrásműveket. Mára már hosszasan 
lehetne sorolni az ezreddel foglalkozó íráso
kat, hadtörténelmi munkáktól kezdve akár egy 
Jókai Mór-idézetig. Jelenleg folyamatban van 
egy, az ezred históriáját viszonylag rövid, ol
vasmányos formában ismertető dolgozat el
készítése, mely fejleszthetné a zászlóalj kato
náinak ezredismeretét. A mű többek között az 
alakulat legfontosabb fegyvertényeit összegzi, 
kiemelve néhány olyan momentumot, amely 
morális alapot adhat katonáinknak.

Az ezred megszűnése óta eltelt néhány 
emberöltő, s bizony a 39-es hősök lassan ki
költöztek a sírkertekbe. Történeteiket, fényké
peiket javarészt elhomályosította, elkoptatta 
az idő, megnehezítve múlt és jelen összekap
csolását. Bár az ezirányú kutatás gyakorlatilag 
tűkeresés a szénakazalban, a katonaszeren
cse nem hagyott cserben minket. Egy bizo
nyos hőstett résztvevői után kutatva sikerült 
két egykori hős unokáját, illetve dédunokáját 
megtalálni. Jelenleg az említett családok a 
rokonságnál fényképek, dokumentumok után 
kutatnak, s ennek eredménye megjelenik majd
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A 2 0 1 1 - es névadományozás alkalmából avatott emléktáb
la , A RAJTA OLVASHATÓ VERS KÖRÖSI KÁLMÁN, EGYKORI 
I. VILÁGHÁBORÚS 39-ES ÍRÁSA

a fent említett ezredtörténetben. Ezeken túl si
került beazonosítani néhány első világháborús 
39-est, akiknek utódai ma a zászlóaljnál szol
gálnak. S mivel az egykori és a mai sorozási 
körzet egy része gyakorlatilag megegyezik, 
valószínűleg igencsak sokan vannak köztünk 
hasonló kötődéssel. Véleményem szerint ez 
adja meg nekünk az igazi jogalapot arra, hogy 
ezt a hadrendi számot viselhessük.

Hagyományápolásról nem beszélhetünk 
úgy, hogy a hadisírokról ne szóljunk. Szép és 
felemelő feladat az minden katonaember szá
mára. Főleg, ha abban a sírban alakulatának 
tagja nyugszik! így történt ez 2011 novemberé
ben, halottak napja alkalmából a laktanyánk
hoz közeli debreceni Honvédtemetőben. Ez- 
redünk az első világháborúban elesett tagjai 
közül néhányan itt nyugszanak, s valószínűleg 
az 1849. augusztus 2-ai debreceni ütközet 
tömegsírjában is pihennek 39-es honvédek. 
Gyertyagyújtással emlékeztünk meg róluk 
nyughelyeiknél, s tisztelettel adóztunk azok 
előtt is, akik hazánktól távol, jelöletlen sírokban 
alusszák örök álmukat. Nagy bizonyossággal

Az I. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT 39-ES SÍRJA A DEBRECENI 
HONVÉDTEMETÖBEN

állíthatjuk, hogy a Honvédtemető 39-es sírjain 
ezentúl minden novemberben meggyulladnak 
az emlékezés lángjai, a „Hősök gyertyái".

Tudva, hogy az első világháborúban az 
egyes alegységek, egységek előszeretettel és 
büszkén viseltek címerszerű sapkajelvényeket, 
ebben az irányban is folytattuk kutatómunkán
kat. Bár eredeti jelvények egyelőre nem állnak 
rendelkezésre, a legtetszetősebb változat alap
ján elkészült a zászlóalj címere. Az ezred fenn
állásának 255. évfordulója alkalmával egy-egy 
fából faragott példányt lelepleztünk a zászlóalj 
által használt épületben, illetve épületrészben. 
Hogy a címert jobban magunkénak érezhes
sék, azok elkészítése közadakozásból történt. 
S ha néhány száz év múlva valamely utódunk 
leemeli majd azokat helyükről, hátlapjukon ezt 
olvashatja: „ Állíttatták a 39-es zászlóalj alegy
ségei, az ezred fennállásának 255-ik évében.”

Terveink között szerepel, hogy egy -  a jö
vőben kialakítandó -  emlékszobában az ez
red eredeti csapatzászlaját is elhelyezzük. A 
zászló jelenleg a Hadtörténeti Múzeum gyűj
teményében található, és valószínű, hogy igen 
sok elődünk esett el alatta. A zászlóval kap
csolatban meg kell említeni egy érdekességet. 
Nevezetesen: bár a zászlónk császári csa
patzászló, de ez elődeinket nem zavarta, és a 
szabadságharcban Kossuth Lajos személyes 
kérésére sem voltak hajlandóak lecserélni azt 
honvédzászlóra. Annak ellenére sem, hogy az 
említett zászlóalj derekasan kivette részét a 
szabadságharcból: Buda várának ostrománál 
elsők voltak a falakon, s parancsnokuk való
színűleg az első tiszt volt, aki bejutott a Várba,

A már többször említett december 15-i év
forduló megünneplésére nyilvánvalóan 2011- 
ben került először sor. A kiképzésmentes nap 
programjainak megszervezésekor alapvető 
gondolat volt, hogy azt a zászlóalj állománya 
felszabadultan élje meg. Nem terveztünk hosz- 
szú beszédeket, megterhelő sorakozókat. A 
nap rövid, ünnepélyes alegység-sorakozóval 
kezdődött, amit az általunk meghívott hadtör
ténész előadása és a 39-es katonai hagyo
mányőrzők bemutatója követett. A délután 
folyamán sorversenyeken alapuló sportren
dezvényt tartottunk, amely igazi, „vérre menő" 
küzdelmet szült. Azt hiszem, elmondhatom, 
hogy ez lett a nap fő eseménye. A rendezők 
nem is számítottak ilyen sikerre. Úgy gondo
lom, hogy ez évben is nagy küzdelem várható.

Ezen a decemberi napon felelevenítettünk 
egy régebbi zászlóaljhagyományt is, neveze
tesen a zászlóalj legjobb katonáinak megvá
lasztását. Az újrateremtett hagyomány alapján 
minden alegységből elismertünk egy katonát 
(korra, nemre, rendfokozatra való tekintet nél
kül), aki munkája, életvitele alapján példaképe 
lehet társainak. Az elismerés egy-egy sor
számmal ellátott, a zászlóalj címerét ábrázoló 
kerámiaplakett volt, melyet a zászlóalj egyik 
altisztje készített.

Nyilvánvaló, hogy hagyományokat terem
teni egy év alatt nem lehet. Majd a jövőben 
dől el, hogy kezdeményezéseink kiállják-e az 
idő próbáját. De az alapokat mindenesetre 
elhelyeztük, az építkezés elkezdődött. Minden 
évben hozzáteszünk majd néhány új téglát, s 
megerősítjük a korábbi években lerakottakat. 
És bízunk benne, hogy a helyünkbe lépők is 
így tesznek majd. S akkor a 39-esek emléke 
örökké élni fog!
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