
Nyíregyházi huszárok Ukrajnában 
1941-ben



1941-ben a lovasdandár állományába az 
alábbi alakulatok tartoztak:

3. honvéd huszárezred (Nagyvárad, pk.: v. 
Pongrácz Pál ezredes).

4. honvéd huszárezred (Nyíregyháza, 
megbízott pk.: v. Ireghy Imre alezredes).

13. honvéd kerékpáros zászlóalj 
(Szilágysomlyó, pk.: v. Szász Oszkár 

alezredes).
14. honvéd kerékpáros zászlóalj 

(Kolozsvár, pk.: Bartha Zoltán alezredes).
1. honvéd lovas tüzérosztály (Nagyvárad, 

pk.: Bolner Béla alezredes).
3. honvéd gépvontatású könnyű

tüzérosztály (Nyíregyháza, pk.: Tarcsay
Adolf ezredes).

1. honvéd lovas-páncélos zászlóalj 
(Nyíregyháza, pk.: Révhegyi Ferenc 

ezredes).
1. honvéd lovas-légvédelmi gépágyús üteg 

(Nyíregyháza, pk.: Fölnagy Miklós 
százados).

1. honvéd lovas-híradó század 
(Nyíregyháza).

3. honvéd gépkocsizó utászszázad (Huszt).



A vasúti berakodást június 30-án 
kezdte meg az ezred. Az egyes 

alosztályokat összevontan 
szállították a 11 db 100 tengelyes 
szerelvénnyel. 1941. július 3-án 

18 órára elérték a felvonulási 
területet, Nagybocskó és 

Kisbocskó körzetét. Itt fejezték be 
a lovak elmaradt patkolását is, s 
az utolsó szállítmány beérkezése 
után, július 4-én délután az ezred 

elindult a Tatárhágó irányába.



A lovasdandár július 4-én Nagybocskóról kiindulva lépcsőzetesen követte az elől haladó két 
gépkocsizó dandárt és élével (dandárparancsnokság, 1. lovas-páncélos zászlóalj, 3. 

gépvontatású tüzérosztály) 5-én érte el az ezeréves határt. Innen Delatynig az állandó eső
és az elpusztított műtárgyak nagyban késleltették a gyorshadtestet azon feladatának 

végrehajtásában, hogy üldözze az ellenséget a Dnyeszterig és ott ép hidakat vegyen a 
birtokába és a túlparton hídfőket létesítsen.



A lovasdandár a Kárpátoktól a kivonásig (1941. október 7-ig) végzett harctevékenységét 
négy hadműveleti időszakra lehet osztani (2045 km., 32 menet- és 21 ütközetnap):

- A Sztálin-erődvonaltól nyugatra vívott harcok.
- A Bug menti harcok.
- A nyikoljevi csata.

- Védelem a Dnyeper mentén.



A lovasdandár alakulatai végül július 10-én Zalescsikitől nyugatra Mihalcénál lépték át a 
Dnyesztert egy hadihídon.



A huszárok július 13-án Zvancziknál ütköztek meg először a harckocsikkal is 
megerősített ellenséggel. A települést utcai harcban elfoglalták, a harckocsitámadást

visszavetették. Veszteség 20 halott és 18 sebesült.



Július 17-én a lovasdandár újabb feladatot kapott: Zvanczikon át nyomuljon előre kelet 
felé, vegye birtokába a Sztálin-erődvonal előretolt állásait és derítse fel magát az 

erődvonalat is.



A július 18-19-iki kétnapos harc során esett át Halajkovcénál a tűzkeresztségen a 4. 
huszárezred. Vesztesége 3 halott, 2 súlyos és 2 könnyebb sebesült és 2 eltűnt huszár. A 

lovasdandár a Sztálin-vonal átlépése után tovább folytatta előnyomulását Kurilovce-
Murovane irányába és július 23-ra elérte a Bug folyót.



1941. július 23. után a Bugon átkelt német 17. hadsereg Umany felé tört előre, hogy az 
orosz seregeket bekerítse. A gyorshadtest ugyanakkor délkeleti irányba fordult, hogy a 

Bug-kanyarban semmisítse meg az ellenséget.



A golovanevszki kitörés elhárításával zárult le a lovasdandár második hadműveleti 
időszaka, a Bug völgyének biztosítása.



1941. augusztus 12-én az 1. lovasdandár Pervomajszkból indult el és 200 kilométeres 
menet után augusztus 13-án felzárkózott az 1. gépkocsizó dandár bal szárnyára. Azt a 

feladatot kapta, hogy biztosítsa az összeköttetést a gyorshadtest és az Ingul keleti 
partján előnyomuló német 16. páncéloshadosztály között.



A 4. huszárezred augusztus 12-
én indult el Pervomajszkból. A 
huszárok erőltetett menetben 
három nap alatt 40 fok feletti 

hőségben 200 kilométert tettek 
meg déli irányban Nyikolajev felé, 

egy fa- és vízszegényes 
pusztaságon át.



A lovasdandár augusztus 14-én lépett ütközetbe. Egylépcsős harcrendben támadott. 
Augusztus 15-én a 4. huszárezred azt a feladatot kapta, hogy az Ingul mellett fekvő, a 

Nyikolajevbe vezető vasútvonal mentén déli irányban hajtson végre felderítést, vegye fel 
a kapcsolatot az ott harcoló német 79. gyalogezreddel, s egyúttal állapítsa meg, hogy 

vannak-e ezen ezred oldalában és hátában ellenséges erők.



A parancsot a 4/4. lovasszázad hajtotta végre Kenéz Géza százados parancsnoksága 
alatt.



A helyzet tisztázására Vattay Antal vezérőrnagy előre rendelte a 4. huszárezredet. Első
lépcsőben Mikecz Kálmán őrnagy parancsnoksága alatt a 4/5. és a 4/6. lovasszázadot, 

melyeket 3 géppuskás raj, 2 páncéltörő ágyú és a huszárüteg támogatott. Nevükhöz fűződik 
a magyar huszár utolsó lovasrohama, melyről a német fél is elismerően nyilatkozott.



E harcok után a 4. huszárezred három napot pihent, miközben Mihajlovkán eltemették a 
hősi halált halt Kenéz Géza századost és öt huszárját, majd újra rendezték a 
századkötelékeket, karbantartották a szerelvényeket, megvasalták a lovakat.



A nyikolajevi csata után Krivoj Rog térségében gyülekezett a gyorshadtest. Ekkor lépett a 
negyedik hadműveleti időszakba, melynek lényege, hogy a magyar alakulatoknak a 
Dnyeper nyugati partján kell biztosítaniuk a német 1. páncéloscsoport déli szárnyát.



1941. augusztus végétől a gyorshadtest feladata a Dnyetropetrovszktól délre eső
Dnyeper-szakasz biztosítása volt mintegy 200 kilométer hosszúságban egészen le 

Nyikopolig.



A lovasdandár alakulatainak kivonásáról 1941. október 7-én született döntés.



1941. november 17-én Horthy Miklós kormányzó fogadta a frontról hazatért 3., 4. 
huszárezred és az 1. lovas tüzérosztály díszelgését Nyíregyházán a Városháza előtt.


