
Nyíregyházi huszárok Lengyelországban és a magyarországi 
honvédő harcokban 1944-1945-ben



Az 1942. október 1-én 
életbe léptetett új 
hadrendben külön 

szerepelt a páncélos és 
lovas fegyvernem. 1942. 

október 1-jével alakult 
meg Nyíregyházán az 1. 
honvéd lovashadosztály-
parancsnokság v. Vattay 
Antal vezérőrnagy, majd 

1943. május 1-től 
altábornagy 

parancsnoksága alatt, aki 
ettől az időponttól kezdve 

ellátta a honvédség 
lovassági felügyelői 

feladatát is. A 
lovashadosztály létszáma: 

607 tiszt, 16.639 fő
legénység, 10.889 ló, 
1201 országos jármű

(szekér) és 778 gépjármű.



Vattay Antal, vitéz altábornagy (huszár) (Sopron, 1891. aug. 13. – Budapest, 1966. 
nov. 2.) 1940. dec. 24.-től Nyíregyházán az 1. lovasdandár, majd lovashadosztály 

parancsnoka. 1944. aug. elején, mikor már a magyar II. tartalék hadtest 
parancsnokaként a Varsó környékére visszaszorult magyar megszálló seregtesteket 

irányította, Bor-Komorowski tábornoknak, a Lengyel Honi Hadsereg 
főparancsnokának kérésére két közlekedési útvonalat biztosított a németek által 

körülzárt varsói felkelők részére. 1944. aug. 17.-től - mint főhadsegéd is - a 
Kormányzó Katonai Irodájának vezetését vette át. 



1944. május 3-án mozgósították a 4. huszárezredet. A menetkészültséget május 15-
ére kellett elérni. A laktanya zsúfoltsága, meg a biztonsági előírások miatt az 

alakulatok mozgósítási körleteikbe vonultak ki: a 4/I. huszárosztály a város környéki 
tanyabokrokba és Kótajba, a 4/II. huszárosztály pedig Újfehértóra. Ezekben a 

körletekben folyt a kiképzés, az alosztályok összekovácsolása, az éleslövészet, a 
kézigránátharc és a robbantás gyakorlása pedig a hajdúhadházi lőtéren.



A 4. huszárezred június 13-án hagyta el Nyíregyházát. A kivonuló ezred létszáma: 82 
tiszt, 2988 huszár és 3068 ló, 2367 karabély, 375 géppisztoly, 24 géppuska, 12-12 

nehézpuska és gránátvető, 60 golyószóró, 12 páncéltörő ágyú és 16 aknavető.



A szállítás Budapest-
Vác-Érsekújvár-

Galánta-Trencsén-
Zsolna-Oderberg-
Katowicze-Kielce-
Radom-Ivangorod 

(Deblin)-Lukow-Breszt-
Litovszk-Kobryn-Pinszk-

Luniniec útvonalon 
történt, ahol az 

alakulatok kirakodtak. A 
szállítmányok útját 

nagyon megnehezítette 
a szovjet légifölény és a 

partizánok 
tevékenysége. Lukowtól

kezdve a mozdonyok 
elé kapcsolt, kővel 

megrakott előfutó kocsik 
miatt a menetsebesség 

lelassult, de erre a 
megoldásra a gyakori 

sínrobbantás miatt nagy 
szükség volt.



A lovashadosztály végszállítmánya június 21-én érkezett meg és rakodott ki. A 
hadosztály-parancsnokság Luniniectől 18 km-re nyugatra, Luninba települt.



1944. június utolsó
napjaiban a 

lovashadosztály 
alakulatait háromszor 
is átcsoportosították. 

Ezek csak újabb 
felesleges és fárasztó
meneteket jelentettek, 

melyek nagyon 
igénybe vették mind a 

lovakat, és a 
gépkocsikat, mind 

pedig a legénységet. A 
veszteségek pedig 

csak nőttek, 
elsősorban az 

elhelyezési körletek 
elleni éjszakai 
partizán- és 

repülőtámadások 
során. 1944. június 26-

án a Kupyaticzében
beszállásolt 4/2. 

lovasszázad 
elhelyezési körleteit 
gyújtotta fel az éjféli 

repülőtámadás.



1944 július első napjaiban a 
lovashadosztály zöme 

Luniniectől északra Kleck 
területén, részeivel a Sluck -

Breszt-Litovszki műúttól 
délre, Siemiezewonál volt 

állásban, ahol a német 
hadvezetőség, Vattay 
altábornagy indokolt 

ellenvetéseit semmibe véve, 
a hadosztályt részenként 
vetette harcba a szovjet 

harckocsitámadás
megállítására. Vattay 

tábornok és felettes német 
parancsnoka Harteneck 

tábornok között a viszony 
egyre feszültebbé vált. 

Ennek okai Vattay többszöri, 
kemény hangú tiltakozásai 

voltak, melyeket 
hadosztálya részekre 

szakítása és jellegének nem 
megfelelő alkalmazása miatt 

többször is megismételt.



Az 1. lovashadosztály 1944. július 3-4-én Klecknél esett át a tűzkeresztségen, itt vívta 
első komoly harcait a leghevesebb orosz harckocsitámadásoknak kitéve, rugalmas, 

mozgó védelemmel. A súlyos veszteségek ellenére azonban, nem utolsó sorban 
Vattay tábornok bölcs elhatározásainak köszönhetően a már-már felborulással 
fenyegető német arcvonalat némiképp sikerült megszilárdítani, s a hadosztály 

Klecknél a mocsáron átvezető szintén egyetlen úton nyugat felé kitört a szovjet 
bekerítésből.



1944. július első napjaitól kezdve a lovashadosztálynak egyetlen feladata volt, hogy a 
német visszavonulást állandó és súlyos utóvédharcokkal fedezze.



A hónap közepére a hadosztálynak sikerült végre megkapaszkodnia a 
Jasiolda patak mentén.



1944. augusztus 3-án végül is kivonták a harcokból a lovashadosztályt és pihenőre, 
felfrissítésre Varsótól északnyugatra kb. 150 km-re, a Narew folyó mögé, Plöhnen

körzetébe irányították, ahol augusztus 20-áig tartózkodtak. Itt történt meg a 
hadosztály újjászervezése, a kötelékek rendezése, a fegyverzet német anyagból való

kiegészítése és itt vette át a parancsnokságot augusztus 11-én Ibrányi Mihály 
vezérőrnagy.



1944. augusztus elsején Varsóban és környékén kitört a lengyel felkelés, melynek 
leverésére a németek a lovashadosztályt is be akarták vetni. A nagy múltú lengyel-
magyar barátságra hivatkozó Ibrányi vezérőrnagy határozott tiltakozására végül is a 
német hadvezetés elállt ettől a szándékától és a lovashadosztályt az Otto Gille SS-
altábornagy parancsnoksága alatt álló IV. SS páncéloshadtest alárendeltségébe és 
Varsótól keletre, Karlowka és Wolomin körzetébe rendelte a szovjet csapatok ellen 

védőállásba.



A 4. huszárezred első védőállása Wolominnál és Ossownál volt (Varsótól és 
Zielonkától északkeletre).



Augusztus 28-án a 4. huszárezredet kivonták az arcvonalból és egy napi pihenőre 
Kobylkába szállásoltatták el, majd 30-ától ismét védőállásba vonult Zielonkán. Itt már 

annyira érezhető volt az alosztályok leharcolt állapota, hogy összefüggő védelmi 
vonalat nem tudott az ezred felvenni, hanem csak támpontszerűen szállta meg a 

kiutalt védőállást, s a támpontok között járőrözéssel biztosította az összeköttetést. Az 
ezred a „zielonkai kaput”, a dombokon vágott, a Varsóból jövő, északkelet felé tartó

vasútvonal számára készített átjáró két oldalát őrizte.



A lovashadosztály már 1944. szeptember 14-én megkapta az intézkedést a végleges 
kivonásra és hazaszállításra. Szeptember 19-étől a seregtest alakulatait fokozatosan 

kivonták a vonalakból és Milovanek (Varsótól 20 km-re délnyugatra) területén 
gyülekeztették, majd a berakodó állomásra, Grodziskra irányították. A 4. 

huszárezredhez szeptember 19-én érkeztek meg a vezetéklovak.



1944. szeptember 23-án az ezredparancsnokság, ezredközvetlen alakulatok és a 4/I. 
huszárosztály, másnap pedig a 4/II. huszárosztály indult haza. A szállítmányok 
Szencnél lépték át a magyar határt, majd Komárom-Kisbér-Dunaföldvár-Solt-

Kunszentmiklós-Nagykőrös útvonalon haladtak és szeptember 28-29-én rakodtak ki 
Nagykőrösön.



A 4. huszárezred 
október 8-án 

Nagykőrösön azt 
a parancsot 
kapta, hogy 
Lakitelken át 
menetelve a 

Tiszaugnál átkelt 
orosz és román 

csapatokat 
szorítsa vissza.



Október végéig a huszárhadosztály Bugac, Bugyi, Soroksár irányában vívott halogató
harcokat a szovjet 46. hadsereg alakulataival szemben. Különösen elkeseredett 
küzdelem bontakozott ki október 31-én Bugyinál, ahol a hadosztályparancsnok, 

Ibrányi Mihály altábornagy is megsebesült. Helyére november 15-től Schell Zoltán 
ezredes, az eddigi parancsnokhelyettes lépett.



1944. december közepén a szovjet csapatok megkezdték Budapest körülzárását. A 
huszárhadosztály alakulatai Kisvelence, Nadap, Lovasberény, Csákvár területén 
harcoltak a minden oldalról rájuk törő, páncélosokkal megerősített, nyomasztó

fölényben lévő ellenséggel szemben, s a Vértes-hegység felé törtek ki. Ezekben a 
napokban zárult be a gyűrű Budapest körül, s ezzel a 4. huszárezred részei, 
(elsősorban a 4/II. huszárosztály), a 2. lovas tüzérosztály részei, benne a 4. 

huszárüteg bennrekedt a gyűrűben.



Az újjászervezett 4. huszárezred a magyar VIII. hadtestparancsnokság 
alárendeltségében a Vértesben kiépített állásaiban töltötte 1945. februárját és 

márciusát, majd harcolva vonult vissza Ausztriába.


