
A limanowai  
csata emléknapja 
Sopronban 

A limanowai  
csata emléknapja 
Sopronban 



2 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 

 



3 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 

A limanowai csata emléknapja 
 Sopronban 

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesü-

let nevében köszöntöm vendégeinket, tagja-

inkat, és a megjelenteket. 

 

Egyesületünk császári és királyi 9. Nádasdy 

huszárezred hagyományőrzője. Ez az ezred a 

monarchia idején 1884-1914.-ig 30évet töl-

tött Sopronban. 

 

A huszárezred a Sopronban töltött 30 év alatt 

a városi élet része lett.  A parancsnokok, a 

tisztek és természetesen a legénység is 

együtt élt a város polgáraival. A huszárok-

nak Sopron a második lakhelyévé vált. A 

városi ünnepeken a huszárezred rendszere-

sen kivonult. A huszárok ünnepi megmozdu-

lásai, az évről évre megrendezett rangos ló-

versenyek színesítették a város életet. A Ka-

szinó összes termeiben megrendezett tiszti 

bál a város legkiemelkedőbb társasági ese-

ménye volt, melyen a helyi előkelőségeknek 

a megjelenése szinte kötelezővé vált.  

 

A magyar főnemesek sok-sok tagja kapcso-

lódott az ezreden keresztül Sopronhoz, a 

közélet több kiválósága gondolhatott a vá-

rosban eltöltött éveire.  

 

1914-ben megkezdődött a nagy háború!  

A Nádasdy huszárezredet a császári és kirá-

lyi 10., 13. huszárezredekkel  és a 12. ulá-

nusezreddel vonták össze a 10. lovashadosz-

tályba. Így indultak Galíciába. Itt csatlakoz-

tak a 3. honvéd huszárezred két századához, 

valamint a 10. honvéd gyalogezred 2 zászló-

aljához. 
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Feladatuk: megállítani és visszaverni az 

orosz hadsereg vonulását és támadását, a 

vasúton közeledő Szurmay hadtest megérke-

zéséig.  

 

December 9.-én az orosz csapatok táma-

dást indítottak a gyengén felszerelt tüzér-

ség nélküli, kevés lőszerrel ellátott lengyel 

véderő ellen. Ezt a támadást csak a 10. 

honvéd gyalogezred támogatásával tudták 

visszaverni.  

December 10-én az orosz VIII. hadtest is-

métlődő támadásokat hajtott végre a 

Jabloniec-hágó ellen. Ide szorult mindenki, 

aki a környéken volt: a Nádasdy huszárok, a 

10-es huszárok, a jász-kun huszárok, a 3-as 

szegedi honvédhuszárok és más gyalogos, 

kiegészítő egységek. „A harc december 11-

én a hajnali és reggeli órákban érte el tető-

pontját, s a gyalogosan küzdő osztrák–

magyar lovasság legmaradandóbb emlékű 

fegyverténye volt.” Az állásokat elözönlő 

oroszokat egy pusztító erejű ellentámadással 

szorították ki a huszárok, és kergették őket, 

míg csak az orosz tartalék állásaiból tüzet 

nem kaptak. Szurony nem lévén maradt a 

puskatus, néhányan csákány és balta után 

nyúltak, egy Bauer Gyula nevű huszárfőhad-

nagy hosszúnyelű ásót forgatott a legna-

gyobb orosz tumultusban. A támadást Muhr 

Ottmár a 9. lovasezred ezredese vezette, aki 

a csata során hősi halált halt. Ez az önfelál-

dozó kitartás tette lehetővé, hogy a később 

érkező monarchiás alakulatok megakadá-

lyozzák, hogy az orosz főerő Európa felé vo-

nuljon. A huszárok kiemelkedő hősiességről 

és bátorságról tettek tanúbizonyságot, amit a 

magyar történelem hasábjain arany betűkkel 

írtak be.  

 

Sopronban 1924. december 11. –én a 

limanowai csata emléknapján leplezték le az 

I.világháborúban elesett Nádasdy huszárok 

emlékművét.  

 

A tiszteletükre emelt emlékművön a következő 

idézet olvasható: 

 

”1914. december 11.-én,  ezredes urunkkal 

együtt halt huszárok drága vérének, kemény 

öklének, szótlan magyar hűségének emlékére” 

 

Sopronban, a Deák téren álló huszáremlékmű a 

város kiemelkedő látványossága és közkincse 

lett. A volt 9-es huszárok Bajtársi Köre Buda-

pesten és Sopronban évente megszervezte a 

találkozókat a limanowai csata évfordulóján. 

Az ezredre, az ütközetekre, az elesettekre em-

lékeztek, hagyományt teremtettek.  

 

 
Emléknapunk programjai:  

 
10:00 Emlékmise a Szent Domonkos templomban                                                                                                                       
11:30 Ünnepi megemlékezés és díszsortűz az Orsolya 
téren a 9. Nádasdy huszárezred emlékmúzeumánál  
14:00 Koszorúzás Hilibi Haller József fhdgy sírjánál 
a Szent Mihály temetőben 
17:00 A 9. Nádasdy huszárezred Sopronban és az 
I.világháborúban – Hegedűs Elemér  előadása a 
Domonkos templomban  
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Képes összefoglaló 



6 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



7 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 

 

 

 



8 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



9 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



10 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



11 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



12 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



13 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



14 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



15 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 

Az emlékművet az 50-es években lebontották, de a Nádasdy huszárok dicső múltját 

nem szabad elfelejteni. Nekünk hagyományőrzőknek, a soproni huszárok kései  

utódainak jutott ez a megtisztelő feladat, hogy az utókor megismerje és ne feledje kik 

voltak és mit tettek a fehér csákós Nádasdy huszárok. 

Hisszük, hogy tevékenységünkkel nemes ügyet szolgálunk! 

 

Szöveg: Grubits Róbert, Fotók: Kelemen Péter 
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