
 

A huszárhagyományok folytatói 

 

 

Hosszú évszázadokon keresztül a huszárság jelentette azt a fegyvernemet, 

melyet a magyarok leginkább respektáltak, melyhez legjobban vonzódtak, 

mellyel a hadszíntéren a legtöbb sikert érték el. A könnyűlovassághoz tartozó 

huszárok kiváló harci erényekkel rendelkeztek: remekül használták ki 

gyorsaságukat, mozgékonyságukat, gyakran alkalmazták a rajtaütést, 

lesvetést, az ellenség tőrbe csalását. A huszárattak, az elsöprő roham 

félelmetes eszközük volt, s megállták helyüket a közelharcban is, hiszen 

szablyájukat jól forgatták. 

 

Hunyadi Jánostól és Mátyás királytól kezdődően a magyar huszárok főleg a 

török ellen folytatták élet-halál harcukat. A végvárak népét el sem lehetett 

képzelni a nyargaló lovasok nélkül. II. Rákóczi Ferenc seregének értékes 

részét adták a lovasezredek. A XVIII-XIX. században a császári-királyi 

hadsereg jórészt magyar huszárjai távoli harcmezőkön is arattak sikereket. Az 

1848-49-es szabadságharc pedig a magyar lovasság történetének 

legfényesebb időszakát jelentette, amikor huszárjaink hazaszeretetből és 

vitézségből egyaránt példát mutattak. 

 

Az I. világháború azonban a büszke huszárság számára a traumák sorát 

hozta. Rövidesen bebizonyosodott, hogy a nagy tűzgyorsaságú géppuskával 

szemben öngyilkossággal ér fel bármilyen vad lovasroham. A háború jellege, 

az állóharc pedig egyre inkább arra kényszerítette a huszárokat, hogy lovaikról 

a földre szálljanak, sőt a lövészárokba bújjanak. Rövid csövű karabélyukkal 

onnét tüzeltek. Ráadásul a szépen zsinórozott kék mente és atilla, a vörös 

nadrág is veszélyt hozott rájuk: jó célpontot nyújtott az ellenségnek, így idővel 

kezdték felcserélni a terepbe jobban beolvadó csukaszürkével. 
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A huszárvirtus, a bátorság azért nem tűnt el egyik napról a másikra. 

Felderítésnél, járőrben, kedvező terepen váratlan támadásnál jól lehetett 

használni a kisebb vagy nagyobb létszámú huszáregységeket. Lóról szállva, 

gyalogosan pedig 1914. decemberében a limanowai csatában bizonyították jó 

hírüket, tanúsítottak hősi magatartást. 

 

A történtek megértéséhez tudni kell, hogy Limanowa Nyugat-Galíciában, 

Krakkótól délkeletre található, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia területére 

esett. Miután 1914 őszén Nyugat-Lengyelországban az orosz támadást a 

németek megállították, a cári csapatok itt, Galíciában kísérelték meg az 

előretörést, mégpedig a 3. és 4. osztrák-magyar hadsereg közötti hézagon. A 

Monarchia csapatai ezt megelőzően több vereséget szenvedtek el, kimerülten, 

apadó létszámmal visszavonulóban voltak. A hadvezetés mégis egy merész 

lépésre szánta el magát, támadást indított az orosz 3. és 8. hadsereg 

csatlakozásán, s ezáltal a hátukba kívántak kerülni. 

A támadás december 1-én indult meg Limanowa irányába. A csoda 

megtörtént: a halálosan kimerült osztrák-magyar csapatok sikerrel támadtak. A 

december 12-ig tartó csata pontos követése hosszadalmas lenne. Témánkra 

figyelemmel csak egy eseménysort, a huszárok hősi helytállását kívánom 

kiemelni. 

 

Amíg a Monarchia bizonyos egységei Lapanow irányába támadva 

folyamatosan tért nyertek, addig más egységeknek Limanowa térségében 

védekezniük kellett. A Herbenstein tábornok vezetése alatt lovashadosztályok 

és a 39. honvédhadosztály látta el a védelmet. A védelem középpontjában a 9. 

soproni, a 13. kecskeméti közös huszár- és a 3. szegedi honvéd huszárezred 

egységei álltak. A huszárok – ásójuk nem lévén – lövészárok helyett 
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gödrökben, kidöntött fák mögött húzták meg magukat. A bal szárnyat osztrák 

Landstum ezredek, a jobb szárnyat pedig a székesfehérvári 10. huszárezred 

foglalta el. A tüzérség előkészítése után december 8-tól egymást követték az 

orosz gyalogsági támadások, rohamok. Nem egyszer elkeseredett kézitusa, 

vad dulakodás alakult ki a két fél csapatai között. A huszárok szurony híján 

megfordított karabéllyal és karddal verekedtek, tisztjeik pisztollyal küzdöttek. 

Időközönként erősítés is érkezett, így a 13. jászkun huszárezred. 

A véres tusa nyomán a védővonal teljesen tarka képet mutatott: a 9-es, 10-es, 

13-as huszárok teljesen összekeveredtek, mindenféle harci eszközök, véres 

ruhadarabok a földön, s egyre több jó huszár fagyos teteme. 

 

A magyar huszárezredek Limanowa védelmében kiemelkedő bátorságról, 

kitartásról tettek tanúságot, hozzájárulva a csata megnyeréséhez. Kiemelkedő 

részük volt ebben a székesfehérvári 10-es huszároknak. 

 

A 10. huszárezred az egyik legrégibb alapítású (1741) lovas egység volt, 

melynek toborzási, majd sorozási körzete az idők során az ország más-más 

területére esett. Az I. világháborút megelőzően viszont – Baranya, Tolna és 

Somogy megyékkel együtt – Fejér megyére és Székesfehérvárra terjedt ki. A 

múlt század vége óta a megyeszékhelyen állt laktanyájuk is. A megye és a 

város közönsége, benne szolgáló fiai révén, magáénak érezte az ezredet. 

 

Az egykori legendás ezred emlékét őrzi, hagyományát folytatja a Fehérvári 

Huszárok Egyesülete Ampli Ferenc és Páli Csaba vezetésével. Idén is, 

immáron harmadik alkalommal, az elődök hősies magatartása előtt tisztelegve 

sort kerítenek a városunk főterén álló emlékmű, Pátzay Pál „10-es huszár” 

szobrának megkoszorúzására. 
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Napjaink fehérvári huszárjai egyenruházatban, fegyverzetben pontosan követik 

a 10. huszárezredre vonatkozó XIX. század közepi előírásokat. Díszes 

öltözetükben, szép lovakon ott láthatjuk őket a legjelesebb nemzeti 

ünnepeken, megemlékezéseken különösen, ha annak hadtörténeti 

vonatkozása is van. Jelenlétükkel nem csak emelik az ünnepélyességet, 

hanem jelzik a múlt értékeinek őrzését, hagyományaink, emlékeink tiszteletét. 
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