Debreceni kettes huszárok és lovaik
A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred tisztjeiről az 1939-ben kiadott ezredtörténetnek
köszönhetően viszonylag sok ismerettel rendelkezünk. Legfontosabb társaikról, a lovaikról ellenben alig van
forrásunk. Flohr János ezredparancsnok, valamint Beöthy-Zsigmond László és Kövendy Gyula főhadnagyok
hagyatékéban viszont találtam adatokat egykori lovaikra vonatkozólag is. Ezeket osztom most meg a kedves
olvasóval.
Flohr János ezredparancsnok és Kati nevű lova
Flohr János 1865. augusztus 28-án született Kisbéren, a német felmenőkkel rendelkező Flohr János
(Joannes Flohr) és Bondinella Kamilla (Camilla Bondinella) gyermekeként. Édesapja a kisbéri királyi
ménesnél volt állatorvos. A fiút augusztus 29-én anyakönyvezték Joannes Wilhelmus Flohr néven a kisbéri
római katolikus plébánián.1

1. kép
Flohr János születésének bejegyzése Kisbér római katolikus anyakönyvében.
A Ludovika Akadémia elvégzése után a császári és királyi gróf Pálffy 15. huszárezredhez került. 1895.
november 1-jével a marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezredhez vezényelték. Ebben az évben jegyezte el a
nagyváradi születésű Serly Matildot, akit hamarosan feleségül is vett. 1896. május 1-jén II. osztályú
századossá léptették elő. Augusztus 21-i hatállyal a debreceni 2. honvéd huszárezred I. osztályához helyezték
át, 1898-ban I. osztályú százados lett. 1900-ban a debreceni 2. honvéd huszárezredtől a honvéd központi
lovasiskola állományába került tanárként, ahonnan három év múlva helyezték vissza az ezredéhez. Ám nem
sok időt tölthetett itt, mivel 1904-ben a Ludovika Akadémia állományába került. 1908-ban őrnaggyá léptették
elő, majd 1909-ben katonai érdemkeresztet kapott. A kitüntetéssel járó örömöt azonban beárnyékolta egy
szörnyű családi tragédia: egyetlen kislánya, a 10 éves Melinda váratlanul elhunyt.
1910-ben visszakerült Debrecenbe, ahol 1912. május 1-jén alezredessé léptették elő. 1913. március 1jétől vette át az ezred vezetését Czitó Károlytól. Az ezred Flohr János alezredes parancsnokságával kezdte
meg a háborút, segédtisztje gróf D'Orsay Ede főhadnagy volt.
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2. kép
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Flohr János ezredparancsnok 1917 szeptemberében sterpiturai lakása lépcsőjén. aznap 8 órakor az ezredparancsnok
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag.
hirdette ki. Ezzel megkezdődött a 2.
Flohr János. altb. eredeti harctéri felv.

huszárezred háborús előkészülete.

1914. augusztus 20-án az ezredet bevagonírozták. Az állomásra a híres cigányprímás, Magyari Imre
és bandájának zenéje kísérte a huszárokat. Augusztus 22-én délután két órára érkeztek meg Lembergbe. Az
ezred többi része 22-én, 23-án és végül 24-én érkezett meg ugyanide, így 24-én délutánra végre együtt volt az
egész csapattest. A kettes huszárok – a többi hadosztály huszárezredeihez hasonlóan – felderítői feladatokat
láttak el. Lemberg mellett, Kamionka-Strumilowánál estek át a tűzkeresztségen, ahol kozákokat futamítottak
meg.
A 11. lovashadosztály katonáira Galuziánál köszöntött be 1916 tavasza. Az 1916 nyarán kibontakozó
Bruszilov-offenzíva óriási veszteségeket eredményezett az ezred számára: az ezred 14 tisztet és 420
legénységi állományú huszárt veszített. Az ezredet kivonták a frontról, és az időközben az antant oldalán
hadba lépő románok által veszélyeztetett Erdélybe
helyezték át.
Az alábbi két képen az ezredparancsnok kedves
lova látható. A felvételek 1917 novemberéből valók.

Az első képen Kati nevű lova szerepel.

3. kép
Flohr János Kati nevű lova.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag.
Flohr János. altb. eredeti harctéri felv.

A második kép a Dobra-völgyben készült. A kép
jobb szélén az ezredes Kati lova hátán, mellette Szepesy
főtörzsorvos és Zsigmond törzsorvos látható.

4. kép
A kép jobb szélén az ezredparancsnok.
Forrás: HL VII. 104. fond. Personalia, 2. állag.
Flohr János. altb. eredeti harctéri felv.

Flohr János ezredes egészen 1918 decemberéig állt az alakulat élén. December 10-én egy magasabb
vezetői tanfolyamra iskolázták be, amelynek elvégzését követően 1918. január 24-én egy gyalogdandár
vezetését kapta feladatul, február 1-jével pedig kinevezték dandárparancsnokká.
1920-ban, a román megszállás végén letartóztatták és elhurcolták. Szabadulását követően Debrecenben
telepedett le. Rendszeresen részt vett a közéleti megmozdulásokban, gyakran jelent meg és szólalt fel a
megemlékező ünnepségeken. 1921. június 2-án ott volt az Országos Kaszinó Sárga termében rendezett Tisza
emlékünnepen. Beszédet mondott 1924. szeptember 24-én a Tisza-szoba avatásán is.
1931. október 22-én a huszárlaktanya Tisza-szobájában leleplezték a róla készült arcképet.
Flohr János 1944-ben hunyt el. A debreceni Köztemetőben díszsírhelyet kapott. A 6. tábla H sorának 3.
sírjában alussza örök álmát az ezred egykori legendás vezetője.
váradi Beöthy-Zsigmond László huszár főhadnagy és lova, Hydra
1894. augusztus 31-én Budapesten látta meg a napvilágot zissy Zsigmond László és Zeitter Aurélia
gyermekeként. Édesapja – egy neves Belgrád rakparti üzlet tulajdonosaként – két fiát katonai pályára
irányította. Nagybátyja, váradi Beöthy István – nem lévén családja – történelmi nevének továbbvitele okán
unokaöccseit 1918-ban adoptálta, így lett a neve váradi Beöthy-Zsigmond László.

Katonai pályafutását még Zsigmond László néven 1914. október
26-án kezdte meg a császári és királyi 32. gyalogezredben. 1915. január 1je és május 30-a között a magyar királyi honvéd huszártiszti iskolába
vezényelték. 1915. április 1-jén kezdte meg szolgálatát a magyar királyi
debreceni 2. honvéd huszárezredben ifjú kadétként. Ugyanezen év
szeptember 1-jei hatállyal tartalékos hadnaggyá nevezték ki.
1915. június 3-án, Úrnapján indult ezredével Debrecenből az orosz
frontra. Kezdetben járőr- és szakaszparancsnoki feladatokat látott el. Ott
volt 1915 júniusában Przemysl várának visszavételénél. Innen egy lapot

5. kép
Beöthy-Zsigmond László.
Forrás: Beöthy-Zsigmond László
hagyatéka
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6. kép
A képeslap elülső oldala.
Forrás: Beöthy-Zsigmond László hagyatéka

7. kép
A képeslap hátoldala.
Forrás: Beöthy-Zsigmond László hagyatéka

amelyet

öt

Ló és lovasa kapcsolata akkor kezdődött, amikor a debreceni kettes huszárokhoz vezényelték. Édesapja
ekkor vásárolta meg számára az előző évben hősi halált halt Pápay őrnagy özvegyétől a lovat. Az állatot a
Karácsonyi grófok ménesében anyakönyvezték. Eredeti neve nem ez volt, ám parancsnoka, Razinszky
kapitány az állatot gyakori ágaskodása, szenvedélyes temperamentuma, vérbősége miatt Hydrára keresztelte.

8. kép
Járőrözésre induló huszárok.
Forrás: OSZK Fotótár

Amikor 1915. június 3-án, Úrnapján társaival Debrecenből az orosz frontra indult, alatta Hydra táncolt.
„Harci lova, felejthetetlen, kedves Hydra lova gazdagon erezett nyakában többszínű virágból koszorú, fehér
és a rózsaszínnek több árnyalatú százszorszépeiből virágsziromnál is gyengédebb leánykéz kötötte. A lovas is
csupa virág...”
A bevagonírozást követően útnak indultak. Csak Skoléba érve láthatta viszont gyönyörű pejkancáját.
„Fejét, rózsaszínű orrát felé nyújtotta, hogy gazdája veregesse, simogassa, becézze. Elvégre hölgyló volt, ha
akaratos is, s a kadét bűnbánón, a huszár kedves lova iránti meleg szeretetével, hókás fejét az arcához vonta…”

A Przemysl elfoglalására induló huszárok gyakran járőrfeladatokat láttak. Az egyik küldetés majdnem
tragédiába torkollott.
„A színtelen derengés sarkában már a szürkület járt, akár az őrségváltás; S már itt-ott a hömpölygő ködleplek
alól elősápadozott a mocsaras rétség sárgás virágszőnyege.
Hydra alatt most elfogyott a gyep, az előtte összefolyó sárga pántlika szegélyén váratlanul megtorpant, finom,
az emberénél hasonlíthatatlanul tökéletesebb állati ösztöne figyelmeztette a nemes állatot a veszélyre, előre
megérezte, de gazdája combnyomásának engedett, lépett, s ló és lovas alatt megnyílt az ingovány aranysárga
virágszőnyege. Még rózsaszín orra is belefúródott az összefolyó arany kelyhek álnok leple mögött leselkedő
ér barna vizű árkába. Amikor elejével vergődve kiemelkedett: farával egészen lesüllyedt. Lovasa ledobta
magát lova orra elé – szerencséjükre – ott, ha nem szilárd, de azért talajt, partfélét ért. A süllyedő ló hossza
nagyjában kitöltötte a mocsaras réten átfolyó ér szélességét, mi lett volna sorsuk, ha szélesebb, mert mély volt
és elnyelő... A kantárszárat keményen szorongatta s húzta, biztatta, hívta, feldúltan, rémülten, kedves lovát,
rángatta, cibálta, s kiáltozta nevét: Hydra, Hydra! Elfelejtett mindent, már a fene törődött háborúval,
ellenséggel, kockázattal, feladattal. Csak süllyedő kedves lovát látta, s a ló, ahogy hányta, dobálta magát az
iszapos árokban, miközben gazdája cibálta, biztatta: elejével végre valami talajt ért, s vad halálfélelmes
erőlködéssel felvergődött a lapos, szemmel nem is érzékelhető, inkább peremre, mint partra. Amit láttak tovább,
ugyancsak zsombékos buja rét, alighanem átszőve színültig töltött mocsárvízzel, felszínén az álnok, jól álcázó
virágterítő: tündérfátyol a tudományos neve. Mindannyian tapasztalták: előttük a gőzölgő rét, a mindent
elnyelő mocsár, a járhatatlan ingovány, vízimadárnak, gázlóknak zsombékos otthona – és vízilónak, de nem
hátaslónak való – füstölgött magában a kadét. Kedves lova belekóstolt az iszapba fulladás iszonyába, s ez jó
lecke volt mindkettejük számára.
A kadét még báván ott topogott remegő lova mellett, mely remegés bele is átáramlott. Hydráról csorgott a
barna mocsárlé, fülétől farkáig szépen végig volt borítva a „tündérfátyollal”. A bővérű lóban minden idegszál
vibrált, forgott, remegett, horkolt, pillanatra sem állt meg. A lóra ülés csak többszöri kísérletre nehezen
sikeredett. Aztán újra remek lovát érezte maga alatt.”
1915 őszén kórházi kezelésre Budapestre rendelték. Ebben az évben két alkalommal is kitüntetésre
terjesztették fel.
1916. május 13-án került vissza a tűzvonalba. Hadnagyi rendfokozattal század, illetve
vadászkülönítmény feladatokat látott el. 1916 júliusában az ezredet kivonták az orosz frontról és a román
frontra irányították őket.
1917. augusztus 3-án a Stermnina elfoglalásáért a hadnagyot III. osztályú Katonai Érdemkereszttel
tüntették ki. A katonai ranglétrán is feljebb került. 1917. november 1-jei hatállyal főhadnaggyá léptették elő.
A Nagy Háborúban tanúsított hősies magatartásáért számos kitüntetéssel jutalmazták még. Hivatásos katona
maradt, 1946-ban alezredesként vonult nyugdíjba.

1935-ben vette feleségül a nála 20 évvel fiatalabb Party Máriát. Házasságukból három gyermek
született.
1951-ben családjával együtt – teljes
vagyonelkobzás mellett – kitelepítették
Dévaványára, majd innen Tolna megyébe.
Számos megpróbáltatás érte, de mindez nem
törte meg, állhatatos hite lelkierejét végig
megtartotta.
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visszaköltözni Budapestre.
1994-ben – néhány héttel századik
születésnapja

előtt

–

méltóságteljesen,

huszárhoz méltó módon fejezte be földi
9. kép

életét szeretett családja körében. „A fák

Beöthy-Zsigmond László és felesége Party Mária eljegyzési fényképe 1935-ből.

állva halnak meg…”

Forrás: Beöthy-Zsigmond László hagyatéka

Kövendy Gyula főhadnagy és lovai (Obok, Jancsi, Verbunk)

10. kép
Kövendy Gyula főhadnagy.
Forrás: Ezredtörténet.

Kövendy Gyula 1892. november 24-én látta meg a napvilágot a Maros-Torda vármegyei
Székelykövesden. Szülei birtokosok, később bérlők voltak.
1912-ben érettségizett, majd felvétel nyert a Ludovika Akadémiára. Az Akadémia I. századába nyert
beosztást. A második év végén történt meg a diákok kiválogatása, ekkor dőlt el, kik kerülnek a lovassághoz.
A kiválasztásnál számos szempont érvényesült, de a legfontosabb a lovaglási képesség volt. Kövendy Gyula
az Obok nevű deres és Jancsi névre hallgató sötét pej lovakon bemutatott lovasmutatványával verekedte be

magát az osztályba. A két lóval vágtában, az egyik hátán állva kellett haladni úgy, hogy közben a ló hátáról le
és fel kellett ugrani.

11. kép
Akadémikusok az első Ludovika-szobor előtt 1912-ben. A kép bal oldalán a talapzatnak könyöklő kadét Kövendy Gyula.
Forrás: A Ludovika egykor és most.

1914. október 15-én avatták huszár hadnaggyá. Noha az Akadémia három éves kellett volna, hogy
legyen, a háború kirobbanása miatt az eredetileg 1915-ben végzett osztályt egy évvel korábban avatták.
1914. november 1-jén kezdte meg szolgálatát a Széchenyi utcai laktanyában. Ébner Alajos alezredes
pótszázadparancsnok fogadta és látta el jó tanácsokkal. Két hetet kapott a felkészülésre, ez idő alatt kellett
megvásárolnia két huszárlovat. Nagybátyja, Kövendy Domokos segítségével sikerült egy hátast és egy
málhást vásárolnia. Domonkos bátyja városi kapcsolatainak köszönhetően kapott hírt arról, hogy a városi
lótenyészetben eladóvá vált egy nemrégiben kiselejtezett mén. Az epreskerti istállóban lehetett az állatot
megtekinteni és megvásárolni.
A Verbunk névre hallgató ló az átlagosnál nagyobb termetű volt. Amikor egy lovász priccsnyereggel a
hátán kivezette az állatot és a hadnagy felült a hátára, az két lábra ágaskodott, ő pedig lehuppant a nyeregből.
A kantárt azonban nem engedte el, felpattant, újra a hátán termett és néhány kört tett vele. Úgy ítélte meg,

hogy az állat alkalmas lesz számára, így 1000 koronáért megvásárolta. A vásárban pedig sikerült egy hátasra
is szert tennie. Mindkét ló végig vele volt a
háborúban.
1914.

december

26-án

Hamar

Miklós és Teleki László hadnagytársaival
együtt indult el a frontra, és csatlakozott
ezredéhez. 1916 augusztusa a román fronton
találta őt is, miközben főhadnaggyá léptették
elő.
1918 májusában az ezredet az olasz
12. kép

frontra vezényelték. Egységét az Udine

Tisza István tisztjei körében 1917-ben a román fronton.

város melletti Orsago községben helyezték

A jobb válla mögött álló katona Kövendy Gyula főhadnagy.

el. Huszárjaival ott volt a Montello elleni

Forrás:
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wikipedia.org/wiki/… Graf_Stefan_Tisza_(BildID_15720072).jpg visszavonuláskor súlyos fertőzést kapott,
így hazaküldték szabadságra. Október 28-án
kellett volna egységénél jelentkeznie, de addigra a katonai és politikai események ezt nem tették lehetővé.
A két világháború között a Független Kisgazda Pártban politizált. A nagykárolyi kerület küldöttjeként
vett részt az Országos Választmány munkájában.
1979. december 10-én hunyt el. A debreceni
Köztemetőben nyugszik.
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13. kép
Kövendy Gyula nyugalmazott huszár őrnagynak
és feleségének síremléke a debreceni Köztemetőben.

Beöthy-Zsigmond László hagyatéka. Fényképek, levelek, tábori
lapok, 1916-17-es harctéri naplója. A hagyaték gondozója:
Beöthy Mária.
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