
Egyenruhák a nyíregyházi 
helyőrségben I.



1848 nyarán a 
szabolcsi 

nemzetőrök 
kiképzésére 

Nagyváradról a 
Mihály orosz 
nagyherceg 

nevét viselő 37. 
magyar 

sorgyalogezred 
3. zászlóaljából 

érkezett 12 
katona, akik 

egészen 
szeptember 

közepéig 
szolgáltak itt, s 

csak akkor tértek 
vissza 

zászlóaljukhoz, 
amikor az már 

az ellenség előtt 
állt.



1848. június első hetében Debrecenből a Dom Miguel 39. magyar sorgyalogezredtől 
érkezett Csippik János hadnagy, aki Finta Mártonnal és Schaller János közzépponti

alorvossal 900 újoncot vizsgáltak meg, s 853 újoncot küldtek Debrecenbe, ebből 623-
at a 10. honvédzászlóaljhoz, 230 főt pedig a 62. Turszky magyar sorgyalogezredhez.



A 37. gyalogezred 
toborzási központja 
Nagyvárad, a 39.-é
Debrecen, a 62.-é

pedig Marosvásárhely 
volt. 



A  6. (I. Vilmos 
württembergi király 

nevét viselő) 
huszárezred 

toborzási központja 
Debrecen.



Szabolcs 
vármegye és a 
Hajdúkerület 

állította fel a 17. 
Bocskai 

huszárezredet. 



A 10., 48., 28. és 43. 
honvéd zászlóalj 

legénységét 
elsősorban Szabolcs 

vármegye adta.



1849 tavaszán 
Nyíregyházára 
szállásolták az 

1848. december 11-
i budaméri, majd az 

1849. január 4-i 
kassai vesztes 
csaták lengyel 

hőseit, a Wladislaw
Tchorznicki

alezredes vezette 
lovascsapatot.



1869 és 1875 között Nyíregyházán szolgált a magyar 
királyi 41. honvéd zászlóalj.



1869-től Nyíregyházát 
kapta helyőrségül a 

hajdúsági 15. 
lovasszázad. 1874-ben a 

városba helyezték a 
szatmári 14. 

lovasszázadot. Az 1871-
ben elrendelt átszervezés 

után e két lovasszázad 
egy lovasosztályt alkotott, 
mely 1874-től a kassai 5. 

honvéd lovasezred II. 
osztályát alkotta. 1880-tól 
a lovasezred elnevezés 
huszárezreddé változott. 

1889-ben minden 
lovasosztály egy harmadik 

századot is kapott, 
szervezete így a közös 

huszárokéval lett azonos.



1891-ben Nyíregyházára, 
az akkor épített új, 
modern laktanyába 

helyezték a császári és 
királyi 14. huszárezredet.



1894-ben a 14. huszárezredet Bukovinába, Csernoviczna vezényelték. Helyükre a III. 
Frigyes Vilmos porosz király nevét viselő cs. és kir. 10. huszárezred érkezett, amelyik 

1901-ig szolgált a városban. Attól az évtől a Ferenc Salvator főherceg nevét viselő
cs. és kir. gyöngyösi 15. huszárezred pótkerete is Nyíregyházán szolgált. Vele együtt 

a cs. és kir. 12. huszárezred pótkerete is a nagylaktanyában volt.



Honvéd és közös huszárok felvonulása Nyíregyházán 1892. június 8-án, a kiegyezés 
negyedszázados jubileumán. A díszelgésen a m. kir. 5. honvéd huszárezred, a cs. és 

kir. 12., illetve 14. huszárezred egy-egy százada vett részt.



Az I. világháború kitörése után a nyíregyházi helyőrség huszárjai még 
a régi díszes egyenruhájukban vonultak a frontra.



Huszárok és kozákok harca a Kárpátokban 1914 őszén.



Az I. világháború második évében kapták meg a huszárok a tábori 
szürke harctéri öltözetet.



Az I. világháború utolsó
évében a huszárok 

helyére a 20. honvéd 
pótüteget helyezték 

Nyíregyházára.


