
Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban



A nyíregyházi alakulatok az ungvári 24. 
hadosztály (pk.: Pintér Aladár vezérőrnagy) 

alárendeltségébe tartoztak:
- 12. gyalogezred (Nyíregyháza, pk.: v. 

Muzsay Ferenc ezredes) 
- 21. gyalogezred (Kassa, pk.: Szekeres 

Géza ezredes) 
- 24. gyalogezred (Ungvár, pk.: Virágh

István ezredes) 
- 22. tábori tüzérosztály (Nyíregyháza, pk.: 

Saáry István ezredes) 
- 23. tábori tüzérosztály (Kassa, pk.: 

Besenszky Gábor alezredes)
- 24. tábori tüzérosztály (Munkács, pk.: 

Gergelyfi Imre ezredes)
- 78. tábori tüzérosztály (Nyíregyháza, pk.: 

Mogyoróssy László alezredes)
- 24. tüzérmérő század (Kassa, pk.: Rónay

István őrnagy)
- 24. híradó zászlóalj (Kassa, pk.: Szepes

Gyula alezredes)
- 24. felderítő osztály (Nagyszőllős, pk.: 

Nagy Géza III. alezredes) 
- 58. utászzászlóalj (Sátoraljaújhely, pk.: 

Martzy László alezredes)
- VIII. önálló légvédelmi gépágyús üteg 

(Kassa, pk.: Vizy László főhadnagy)
- 24. vonatosztály (Kassa, pk.: Récsey

Géza őrnagy)



A 12. gyalogezred élszállítmánya, az ezredközvetlen árkászszázad 1944. március 9-én 
indult el, majd naponként gördültek ki a szerelvények az ezred részeivel. Az utolsó
szállítmány március 14-én rakodott ki. A 12. gyalogezred Szolyva területére került.



1944. március 19-ike, hazánk német megszállása után a Kárpátokban lévő alakulatokat, 
melyeket az 1. magyar hadsereg-parancsnokság fogott össze (pk.: v. Náday István 

vezérezredes, majd március 28-tól v. Lakatos Géza vezérezredes) a német Dél 
Hadseregcsoportnak (április 5-től Észak-Ukrajna Hadseregcsoport) rendelték alá és a további 

alkalmazásukról is a német hadvezetőség döntött.



A március 31-én megindított ungvári hadosztály több menetoszlopban, gyalog, ún. 
ütközetmenetben a havas Uzsoki-, Vereckei- és Beszkid-hágókon és a galíciai sártengeren 
keresztül három hét alatt érte el Dolina, Bolechow, Sztrij területét. „Hosszú menetelésünk 

április 23-án fejeződött be. Swiety Jozef (Szent József) nevű helységben szállásoltunk el” -
írta Huszár László őrnagy, a 12. gyalogezred ezred első segédtisztje, majd a 12/II. zászlóalj 

parancsnoka.



A 24. gyaloghadosztály alakulatai 1944. április 24-én estek át a tűzkeresztségen. 



A Swiety Jozefre megérkező nyíregyházi 
gyalogezred április 24-én kora délután 
harcba bocsátkozott, hogy a magyar 2. 

páncélos hadosztály kisebb 
harccsoportját a Slobodka Lesna felől 
támadó, páncélosokkal is támogatott 

ellenséges csapatokkal szemben 
kisegítse. 



1944. május 3-ig az arcvonalon viszonylagos nyugalom uralkodott. Ezen a napon a 12. 
gyalogezred sikerrel próbált a Swiety Jozefből Slobodka Lesnába vezető műút mentén 

kedvezőbb állást felvenni. Az ezred másik arcvonal-kiigazító vállalkozása május 11-én a 12/I. 
zászlóalj részvételével történt, Budaházy Mihály vezérőrnagy, a hadosztály gyalogsági 

parancsnokának (hadosztályparancsnok-helyettes) vezetésével. A cél a Jedlina erdő teljes 
birtokbavétele volt. A támadás hajnali 4 órakor indult, s a sűrű, bokros erdőben nehezen 

haladt előre, sokszor csak kézigránátharc árán érték el céljukat, a Kolomijka patakot. 



1944. május 11. után az arcvonal megmerevedett, s mintegy két hónapig tartó, az első
világháborúra emlékeztető állóháború alakult ki. A 24. hadosztály, melynek élén ekkor már v. 
Markóczy János vezérőrnagy állt, feladata a Prut völgyének lezárása volt. A 12. gyalogezred 
parancsnoksága továbbra is Swiety Jozefben maradt, védelmi harcát továbbra a 22. tábori 

tüzérosztály támogatta. 



A szovjet hadsereg 1944. június 23-án megindított Bagratyion fedőnevű támadó hadművelete 
előbb a Heeresgruppe Mitte vonalát törte át több helyen, majd július közepétől a Heeresgruppe 

Nordukraina vonalát veszélyeztette. A Lembergnél bekövetkezett események miatt a már 
Beregfy Károly vezérezredes parancsnoksága alatt (1944. május 26-tól) álló 1. hadsereg július 

19-én tette meg első előkészületeit az arcvonal tervszerű visszavételére.



A július 24-én délelőtt – elkésve – megkezdett visszavonulás miatt a 12. gyalogezred, melynek 
hátrajutása javarészt nehezen járható erdei földutakon történhetett meg csak, az ellenség 

átkaroló támadásaitól is veszélyeztetve, nehézfegyverzete és vonatalakulatai nélkül, 
rendezetlenül, kisebb csoportokban özönlött hátra.



A két napig tartó visszavonulás során a legnagyobb veszteséget az áttöréshez legközelebb 
fekvő 12. gyalogezred zászlóaljai szenvedték. Az átkarolások elkerülése végett a 

reteszállásokat is feladó, többször is új felvételi állásokat foglaló nyírségi alakulatok végig 
harcolva vonultak vissza. A Delatynba hátrajutott gyalogezredből csupán egy zászlóaljnyi 
harccsoport, s az ezredközvetlen alosztályok maradtak meg - írta Huszár László őrnagy.



Az áttörésért felelőssé tett, s német 
részről erősen bírált Beregfy Károlyt 
ezekben a napokban váltották le és 
küldték ki parancsnokul v. dálnoki 

Miklós Béla vezérezredest, 
kiérkezéséig pedig v. kisbarnaki 
Farkas Ferenc altábornagy, a VI. 

hadtest parancsnoka látta el a 
hadseregparancsnoki teendőket, aki 
drákói szigorral, kegyetlen terrorral, 

felkoncolások elrendelésével próbálta 
a pánikot megállítani.



1944-re már javában folyt a védelem kiépítése a Kárpátokban. Az 1940-ben Csapon felállított 
Erődítési Parancsnokság alakulatai a völgyek lezárására fokozatosan három védelmi vonalat 
alakítottak ki. Egy-egy völgyzár 10-20 kis vasbetonerődből álló rendszert alkotott, amely előtt 

harckocsiakadályok, aknamezők, drótakadályok húzódtak. Az erődök 1-2 nehézfegyvert: 
géppuskát, páncéltörő ágyút rejtettek a kezelőkkel együtt. Az összeköttetést földalatti 

telefonkábelek és rádió biztosította. Egy völgyzár megszálló ereje egy, állandóan 
hadilétszámon tartott erődszázad volt, 2-300 fős létszámmal. Ez a rendszer korántsem 

alkotott összefüggő védelmi vonalat, az egyes támpontok között az ellenséges gyalogság 
könnyen átszivárgott, a harckocsik és a gépkocsikon szállított gyors alakulatok ellen azonban 

védelmet jelentett, s a támadás lassításával lehetőséget biztosított a saját erő tervszerű
átcsoportosítására, bevetésére. 



A legkülső vonal a Hunyadi-állás volt a Kárpátok túloldalán, a hegyek előterében a Zabie-
Mikuliczyn-Zielona-Turka vonalon. Mögötte, az ezeréves határon húzódott a Szent László-

állás a Hoverla-Tatár-hágó-Toronyai-hágó-Vereckei-szoros-Uzsoki-szoros vonalban. A 
védelmi rendszer fő erősségét a Körösmező-Királymező-Ökörmező-Volóc-Fenyvesvölgy
terepszakaszon kijelölt Árpád-vonal képezte, amely a lehetőséghez képest a legjobban ki 

volt építve, de amely mögött már a magyar Alföld terült el, tehát az Árpád-vonal áttörése után 
az ellenséges csapatok szabadon törhettek előre az ország szíve, Budapest felé. 



Románia 1944. augusztus 23-i 
kiugrása után egy hónappal a 

24. hadosztály alakulatai a 
Légió-hágón át a Tarac folyó
völgyében vonultak vissza a 

Szent-László-, illetve az 
Árpád-vonalig.



Az október 15-i kormányzói proklamáció, a háborúból való kiugrás tétova kísérlete, majd a 
nyilas hatalomátvételt követő, a harc további folytatásáról intézkedő parancs általában az 
Árpád-vonalban érte a csapatokat. A 12. gyalogezred visszavonulásának útja: Bedőháza-

Técső-Bustyaháza- Huszt (október 22-én éjjel nagy csata a partizánokkal a városban)-
Nagyszőllős-Beregszász-Vásárosnamény-Kisvárda-Dombrád. 



A 12. gyalogezred alakulatai a szüntelen visszavonulást követően november 5-től 26-ig a 
Tisza vonalának védelmét látták el.



A Hernád és a Bódva völgyében visszavonuló 24. gyaloghadosztály alakulatait 1944. 
december végén a Rozsnyótól délre, illetve délkeletre fekvő Szilicei-fennsíkra irányították. A 

fokozódó ellenséges nyomásra 1945. január 20-tól ismét visszavonult a 24. hadosztály 
Dobsinán és Helpán át a Garam mentén, majd március 20-után Besztercebánya majd 

Hermanecen át a Túróc völgyében Stubnyafürdő irányába. Ott tették le a fegyvert 1945. április 
6-án.


