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A Báthori István Múzeum és Művészet Baráti Kör 
tavaly adta ki a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. 
honvéd gyalogezred történetéről Bene János és 
Szabó Péter munkáját. A könyv megjelenése egy
beesett a 12. gyalogezred Don-kanyarba indulása 
50. évfordulóján rendezett bajtársi találkozóval. 

Az ezred az egykori magyar királyi munkácsi 11. 
és szatmári 12. honvéd gyalogezredek örököseként 
1920 tavaszán kezdett összeállni és az új hadsereg 
debreceni körletébe tartozott. A felújítási és át
alakítási munkálatok elvégzése után a korábban, 
honvéd huszárlaktanyaként működő épületben 
nyert elhelyezést. 1920. október l-jén az ezred 
személyi állománya 42 tényleges, 33 nem tényleges 
tisztből, 47 hivatásos altisztből és 2034 főnyi le
génységből állt. 

A katonai körletek intézménye az 1921. június 1-
jén életbe lépő szervezési rendelettel megszűnt, 
helyt adva 7 vegyesdandár létrejöttének, egyenként 
2-2 gyalogezreddel. így a debreceni 6. vegyes
dandár kötelékébe került a nyíregyházi, most már 
számmal jelölt 12. gyalogezred. Harmadik 
zászlóalja ekkor került végleg Nyírbátorba. 
Egyelőre nem költöztek el az ezred Kisvárdán, 
Mándokon és Mátészalkán kikülönített századai. 

1927, a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bi
zottság távozása után a magyar királyi honvédség 
fejlesztése felgyorsult. Újra megkezdődött a so
rozás. Emellett kimutatható az előrelépés abban is, 
hogy fokozatosan megerősítették a gyalogezredek 
ezredközvetlen alakulatait, aknavető- és kocsizó 
géppuskás századokat alakítva ki. Ebben az időben 
kaptak végleges elhelyezést a 12. gyalogezred ala
kulatai is. 

1930. március l-jétől a honvédség alakulatai 
nevet kaptak, ekkortól viselte a II. Rákóczi Ferenc 
nevet a nyíregyházi 12. gyalogezred. A laktanya a 
továbbiakban is megtartotta az 1929-ben kapott 
Damjanich János nevet. 

1931-től a hagyományápolás, a bajtársiasság és 
összetartozás erősítése céljából rendszeresen tartot
tak ezrednapokat is. A 12-sek ezrednapja novem
ber 16. volt, tisztelegve Rákóczi hadai előtt, akik 
1704. november 16-án foglalták el Érsekújvárt. 

Mint ismeretes, a honvédség fejlődésének újabb 
jelentős szakasza 1938 után, fegyverkezési ön

állóságunk visszanyerését követően vette kezdetét. 
Ebben az időszakban keletkezett a 3. hadseregpa
rancsnokság (1940. március 1.) valamint ekkor 
hozták létre a korábbi vegyesdandárokból a had
testeket. (1939 január.) 

A nyíregyházi gyalogezred, a helyi 22. gyalog
dandár állományába tartozott 1943 második feléig. 

A magyar királyi honvédség alakulataira 1938-tól 
a bécsi döntések értelmében érdemi szerep várt a 
Magyarországnak ítélt területek megszállásában, 
majd a második világháborúban. 

A 12. gyalogezred néhány hónapos Don menti 
tevékenységét megelőzően teljes hadiállományával 
jelen volt a Felvidék, Észak-Erdély és a Székelyföld, 
majd a Délvidék megszállásánál. 

A nyíregyházi katonák a békehelyőrségekben 
tartózkodtak amikor beállt a hadiállapot a Szov
jetunióval. Nyíregyházán csak a 4. huszárezred 
mozgósítására került sor ebben az időszakban. 
Ősztől következtek egyes gyalogos alakulatok. Az 
ikerezred egyes zászlóaljai részt vettek a németek 
által megszállt ukrajnai területek biztosításában. A 
következő év tavaszán még nem szerepelnek a 
nyíregyházi gyalogezred alakulatai az ország szinte 
egész területéről szerveződő 2. hadsereg köte
lékében. 

A 207 ezer főnyi hadsereg részleges felváltására 
kijelölt alakulatok között az 1943. október 11-én 
kelt döntés értelmében viszont már ott találjuk a 
teljes nyíregyházi 12. gyalogezredet is. 

Négy hét állt rendelkezésére a mozgósítástól a 
hadműveleti területre való szállításig a katonák 
összeszoktatására és kiképzésére. Megtudhatjuk, 
hogy a tisztikar nem részesült kellő eligazításban a 
hadsereg doni arcvonalán kialakult szituációról, de 
hallomásból értesült a szovjetek szívós ellenállá
sáról. 

A nyíregyháziak, akár a többi pótlásra és fel
váltásra kijelölt alakulat, csak november elején in
dultak a keleti hadszíntérre. Az alakulatoknál akkor 
csak az egyéni fegyverzet volt megtalálható. 

A 12. gyalogezred berakodására a nyíregyházi 
pályaudvaron csak 1942. október végén került sor. 
Október 29-ét követően kerültek ki a szerelvények 
a keleti hadszíntérre. A határt Galántánál lépték át. 
A szállítás útvonala a következő volt: Miskolc-Bu-
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dapest - Érsekújvár - Galánta - Zsolna - Jablonkai 
hágó - Teschen - Oderberg - Kielce - Radom -
Deblin - Lukow - Brest-Litovsk - Minszk - Bob-
rujszk - Gomel - Brjanszk - Lgov - Kurszk - Bel
gorod. 

Belgorodot november 15-én érték el. 
Még a hadműveleti terület elérése előtt, 1942. no

vember 4-én veszteség érte a 12/III. zászlóaljat. A 
helyi partizánok Szuchendniow község térségében 
kővel megrakott vasúti kocsikat futtattak neki a 
szerelvénynek. Ennek következtében 16 tiszt, 2 al
tiszt és 9 honvéd vesztette életét. 

Az ezredhez közel 4500 fő tartozott. Az ez
redtörzs, illetve az ezredközvetlen alakulat 1000 ka
tonát tett ki. 1943. január 6-ig az ezred a VII. hadtest 
kiképzési táborába került. Ezt követően kezdték 
meg a kaposvári 10. könnyű hadosztály egyes 
alakulatainak felváltását. Az erre kijelölt zászlóaljak 
egyike sem került ki nagy veszteségekkel az 1942. 
nyári és kora őszi doni hídfőcsatákból. 

Az urivi és scsucsjei áttörést követően a szovjetek 
I943. január 15-i támadása a felváltások után 
védőállásaiban érte az ezredet. A súlyos és jelentős 
veszteségekkel járó harcok, valamint a vissza
vonulás folyamán a 12. gyalogezred elveszítette 
személyi állományának 5/6 részét. Az ezrednek 
csak kis része jutott hátra 1943 kora tavaszára a ki
jelölt gyülekezési és újjászervezési területekre. A 
hazaszállításra - a hadsereg többi megmaradt ré
szével együtt - május elején került sor. 

Nyíregyházára az ezred május 3-án csupán 21 
tiszttel és 714 főnyi legénységgel érkezett vissza. 

A Damjanich laktanyában letöltött, három hétig 
tartó karantént követően az ünnepélyes fogadtatást 
május 29-én tartották. A kötet tartalmazza Buda-
házy tábornoknak a leszerelő katonákhoz intézett 
beszédét. 

Legközelebb 1944 március elején mozgósították 
a gyalogezredet, hogy a Kárpátok előterében, majd 
a magyarországi védelemben részt vegyen. Az 
alakulat maradványai 1945- április 6-án tették le a 
fegyvert Szlovákiában, Stubnyafürdő térségében. 

A kötet jelentős teret szentel Muzsay Ferenc ezre
des és zászlóaljparancsnokai 1943. márciusi keret-
tudósításainak, különös tekintettel arra, hogy az 
ezred egyéb iratanyaga elpusztult a harcok során. 
Ezeket a dokumentumokat jegyzetekkel ellátva ad
ják közre. Körülbelül hasonló terjedelemben ke
rültek elénk a 12. gyalogezred veszteséglistái is az 
1942 ősze és 1943 tavasza közötti időszakra nézve. 

A mű végén mellékleteket találunk, mégpedig az 
ezred tisztikaráról 1942/43-ból és az ezred 1920-
1945 közötti parancsnokairól. Némi rálátás nyílik az 
ezred 1942-43 közötti szervezeti felépítésére is. 

Befejezésül térképek és eddig kevésbé ismert 
fotók egészítik ki a gazdag ismeretanyagot. Csak 
remélni lehet, hogy a közeli jövőben minél több ha
sonló témájú és minőségű könyvet vehet kezébe a 
hazai olvasó. 

Ujházy László 
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