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Az első világháború kitörésekor a német vezérkar 
terve az volt, hogy míg a német haderő lerohanja 
Franciaországot, addig a Monarchia csapatai 
feltartóztatják az orosz és a szerb erőket, majd 
Franciaország legyőzése után a német csapatok is 
keletnek fordulnak, és együttes erővel legyűrik a 
cári seregeket1.

Ennek megfelelően a magyar-osztrák had-
vezetőség Szerbia ellen két hadsereget hagyva 
vissza, főerejével, négy hadsereggel Oroszország 
ellen fordult azzal a céllal, hogy minél nagyobb 
orosz erőket vonjon magára és a nyugaton küzdő 
szövetségest a veszélyessé válható orosz betöréstől 
mentesítse.

PALOTAI HUSZÁR  
A GORODOKI LOVASROHAM 
TÚLÉLŐJE
írta: Varga István

103 éve, 1914. augusztus 17-én zajlott a 
magyar huszárok egyik utolsó csatája. 
A több évszázados dicső múlt után, az 
I. világháború elején, Gorodoknál vívott 
ütközet vesztesége világított rá, hogy a 
modern fegyverek ellen már nem használ-
ható a könnyűlovasság, velük nem lehet 
sáncokat megostromolni. A lovasroham 
résztvevői között, talán több palotai baj-
társával együtt, ott volt T. Varga József 
huszár is.

1 Bencze László: A Piave - Front - Hadtörténelmi levéltári kiadványok, Hadtörténelmi Levéltár 2003.

T. Varga József huszárként 
egy rákospalotai műteremben

forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma
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A mozgósítás keretén belül a Froreich Szabó 
Ernő altábornagy vezette 2. hadsereg részeként 
állították hadba az 5. lovashadosztályt, melynek 
feladata az orosz erők ún. erőszakos felderítése 
volt, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 
csapatok az adatgyűjtés érdekében a fegyveres 
összeütközést is vállalva betörnek az ellenséges 
területre. A huszárezredet 1914. augusztus 9-én 
és 10-én vagonírozták be, a csapatok augusz-
tus 12–14. között érkeztek meg a felvonulási 
körzetbe, Tarnopol környékre. Az 5. honvéd 
lovashadosztály már 14-én délután megkapta az 
indulási parancsot, amely a hadosztályt Goro-
dok-Kijev irányába rendelte előre. 

A hadosztály augusztus 15-én reggel indult 
útnak, és Grzymalowon át másnap késő délelőtt 
érkezett a Kozina nevű határőr községbe, majd 
a Zbrucz határfolyón azonnal átkelve délután 1 
órakor már ellenséges földön állt. A katonák még 

a délután folyamán átestek a tűzkeresztségen, 
amikor is egy kisebb, vélhetően orosz hírszerző 
csapatot megfutamítottak. 

Egy teljes nyugalomban eltöltött éjszaka után, 
augusztus 17-én reggel, a hírszerző különítmé-
nyek szétküldésekor, pontban reggel 7 órakor a 
főcsapat megindult és Satanow, Skotyniany érin-
tésével a délutáni órákban ért Lysowody-ba. Az 
addig eseménytelenül zajló előrenyomulás egy 
csapásra megváltozott, amikor Lysowody keleti 
kijáratához érve az előhad az úttól délre levő 
erdőszélen körülbelül 50-60 ellenséges lovast 
figyelt meg s azoktól tüzet kapott. A kisebb 
kozák lovas- és gyalogos osztagot szétszórták, 
de nem sokkal később egy nálánál jóval erősebb 
egységgel találkoztak, amelyet Gorodok felé 
megfutamítottak. A harci eseményekről érte-
sítendő a vezérkart, az előhad hírvivőt küldött 
vissza a hadosztályhoz, majd üldözni kezdte az 
orosz csapatot. 

Az előhad hírvivőjének tájékoztatása alapján 
Froreich altábornagy anélkül, hogy tudta volna, 
hogy hol, milyen erős ellenség van előtte – hiszen 
nem várta be sem a reggel szétküldött felderítő 
osztagot, sem az előhad jelentéseit az ellenség 
helyzetéről –, támadási parancsot adott. 

Froreich égett a vágytól, hogy megmérkőz- 
hessék az orosz lovassággal és talán az is erre 
sarkallta, hogy augusztus 18-ára, az uralkodó 
születésnapjára egy győzelmes rohamról számol-
hasson be. Hozzá kell azonban tenni azt is, hogy 

Az emlékmű avatásának pillanata 1929-ben 
a köztérkép hősI emlék fotóGyűjteményéből
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nem csak az altábornagyot, de a huszárokat is 
elkapta a harci tűz. Az életben maradt huszárok 
utólagos elmondása szerint a támadási parancs 
kiadása után mámorítóan szép percek következ-
tek: a lovak izmai megfeszültek, a föld dübörgött 
a több száz ló patája alatt, a trombiták a rohamjelet 
sikoltották, a huszármenték lobogtak, az előre 
nyújtott kardok csillogtak a lenyugvó augusztusi 
nap fényében. Mindenki úgy érezte a huszárok 
soraiban, hogy ennek a rohamnak nem lehet 
ellenállni. De lehetett!

A rohamról gróf Keller, később fogságba esett 
orosz dragonyos főhadnagy2 visszaemlékezéseiből 
kaphatunk képet:

„Mikor láttam, hogy a drótsövények és a jól 
beépített gépfegyverek ellen lovasroham indul 
meg, bennem, mint vérbeli lovastisztben meghűlt 
a vér. Az első pillanatban nem értettük a dolgot, 
és azt hittük, hogy valami még előttünk isme-
retlen harcmodorról van szó, talán előre akarnak 
menni az alkalmas takarásig, és ott lóról szállva, 
tovább folytatni a támadást. Nem ez történt. 
Úgy jöttek, robogtak, mint a megvadult ördögök. 
Félelmetes volt… A mi gépfegyvereinket tisztek 
irányították, akik szigorú parancsot kaptak, hogy 
a lovastömeget engedjék közel, lehetőleg a drót- 
akadályok elé, és akkor kezdjék meg a tüzelést, ha 
a tömött sorban vágtázó huszárokat meg tudják 
semmisíteni.

Tisztjeink teljesítették a parancsot, és a lát-
ványtól én, az ellenséges katona, valósággal 
ideggörcsöt kaptam. A lovasroham percek alatt 
összedőlt, és az imént még daliás huszárcsapat 
egymás hegyén-hátán fetrengett, vonaglott, ordí-
tott és haldoklott.

Ilyen hősiességet és ilyen hajmeresztő köny-
nyelműséget még a legöregebb, több háborút 
megjárt katonáink sem láttak. Mindenki oda volt. 
A gépfegyvereket irányító tisztek közül többen 
sírva fakadtak…”3

Mivel nem sikerült Gorodokot bevenni, 
Froreich altábornagy elrendelte a visszavonulást 
a Kozinánál lévő táborba. 

A hadosztály visszavonulása kezdetben rend-
ben zajlott, de sötétedés után Satanowban a 
házakból, kertekből, fákról kozákok és a beszer-
vezett lakosság előkészített, tervszerű tűzerővel 

2 Keller gróf néven ismert még altábornagyként a 10. lovashadosztály parancsnoka is
3 Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok? Jaffa Kiadó 2014.

Balra T. Varga József huszárként, ismeretlen 
társa talán szintén palotai, hiszen a kép Újpesten 
készült. 
forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma
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rajtaütött a hadosztály csapatain. A kötelékek 
összekeveredtek, mindenki igyekezett magát a 
tűzből kivonni, a hátrább lévők előrerohantak, 
a mellékutcákon át akartak menekülni, de az 
utcákat eltorlaszolva találták. A tisztek elsza-
kadtak csapataiktól és a koromsötét éjszakában 
elhangzott parancsok semmit sem értek. Fro-
reich altábornagyot másnap holtan találták, egy 
golyó halálra sebezte. Olyan hírék is szárnyra 
keltek, hogy fejbe lőtte magát, bár ezt a későbbi 
vizsgálatok nem támasztották alá4.

A gorodoki csatában és a „satanowi éj” néven 
emlegetett visszavonulás alatt a lovashadosztály 
24 tisztjét, 450 emberét, 650 lovát és szállító 
kocsijainak nagy részét elveszítette5.

Magyarországon már az első világháború alatt 
szerettek volna méltóképpen megemlékezni a hősi 
halottakról, de erre csak jóval később került sor. A 
gorodoki huszárroham emlékművét Manno Milti-
adesz tervezte, aki az 1. huszárezred főhadnagyként 
maga is részt vett a tragikusan végződött csatában, 
ahol súlyosan megsebesült, így később személyes 
élményeiből merítve készítette el azt a tervet, amely 
alapján Nemes Ősz György mintázta meg a lovas-
rohamot ábrázoló emléktáblát. A bronzból öntött 
dombormű rohamozó huszárokat ábrázol. Az 
előtérben kivont karddal vezénylő tiszt, mögötte 
trombitát fújva vágtató huszár. A hátrább látható 
huszárok közül többen golyótól találva hanyat-
lanak le a lóról. A relief alsó részére Somogyváry 
Gyula fogalmazta a kétsoros szöveget:

4 A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története 1869-1918. (Budapest, 1927 – kiadja: az ezred 
emlékbizottsága)
5 Szántó Nóra: A hősies magyar lovasroham, amely az oroszokat is lenyűgözte - Múlt-Kor történelmi portál - 2016. február 24.

Családi fotó a T. Varga családról: idősebb T. Varga Ferenc és felesége, Sinka Teréz; T. Varga József és 
felesége, Varga Teréz és gyermekeik, (jobbról, születési sorrendben: Teréz, Ágnes és József)
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• ÉGBE • SZÁGULDOTT • EGYKOR • A • 
MAGYAR • HUSZÁR.

A Kerepesi úti huszárlaktanya bejáratánál 
lévő épület falába épített emléktáblát 1929. 
augusztus 17-én, a roham évfordulóján avatták 
fel ünnepélyes körülmények között, katonai 
tiszteletadással. A tábori misét követő avató 
beszédet József főherceg mondta, a székesfővá-
ros nevében Dr. Czebe Jenő tanácsos, a hajdani 

5. lovas hadosztály egykori tisztikara nevében 
gróf Bissinger Nándor koszorúzott.

Az avatáson részt vett Rákospalota szülöttje, 
T. Varga József egykori huszár, a gorodoki 
lovasroham túlélője is. A helyszínen készült 
képen kislányával együtt látható. T. Varga József 
1885. március 19-én született, T. Varga Ferenc 
és Sinka Teréz első gyermekeként. Az édesapa 
maga is katonáskodott, 1880-től több mint 10 
évet szolgált a 13. számú huszárezredben és két 
évet a Budapesti Gyalogezredben, bár a kato-
nakönyve szerint ütközetben nem vett részt. 
József 1911-ben vonult be Temesvárra, hogy 3 
éves katonai szolgálatát megkezdje. Katonatár-
saival 1914. június 22-én ünnepelték meg, hogy 

Amikor a huszárok még abban reménykedtek, hogy katonaidejük száz nap múlva végetér... 
a csalÁd Gyűjteményéből
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a szolgálat utolsó száz napja megkezdődött. 
Ekkor még nem sejthették, hogy szolgálati 
idejük lényegesen meghosszabbodik. Alig egy 
hónap múlva kitört az első világháború és T. 
Varga József rövid időn belül a fronton találta 
magát, ahol első bevetése a gorodoki csatában 
volt. A szerencsés túlélők közé tartozott. Csak 
a háború végén került haza, ahol földművesként 
élte napjait 1958-ban bekövetkezett haláláig. 
Leszármazottai közül többen élnek még ma is 
Rákospalotán. Az egyik ág egészen Sydney-ig 
ér. A cikkhez felhasznált adatokat, fényképeket 
unokája, Naszádi Ágnes bocsátotta a rendelke-
zésemre.

A fegyveres testületek objektumainak területéről 1945 
után számos első világháborús emlékművet eltávolí-
tottak, így a gorodoki huszáremlék sem maradt a he-
lyén. A mészkő keretet elbontották, de szerencsére a 
domborművet a Hadtörténeti Múzeumba vitték, így az 
nem pusztult el. 
A Hadtörténeti Múzeum vezetőségének döntése 
alapján 2004-ben megtisztították, és jelentős hibáit 
kijavították. A domborművet az első világháború kitö-
résének kilencvenedik évfordulóján, 2004 júniusában 
– az egykori 82. gyalogezred emléktáblája társaságá-
ban – a múzeum épületének belső udvarra néző falán 
helyezték el.1

1 Prohászka László: A gorodoki lovasroham újra látható dombor-
műve -  A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in 
Hungaria. 7. Budapest, 2004

T. Varga József kislányával az emlékmű avatásán 
forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma


